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НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Т В ПН Т В ПН 

1. Српски језик и књижњвност 3   105    

2. Енглески језик 2   70    

3. Социологија 2   70    

4. Физичко васпитање 2   70    

5. Математика 4   140    

6. Мерања у електроници 2 1  70 35   

7. Електроника II 2 1  70 35   

8. Дигитална електроника 2 1  70 35   

9. Елементи аутоматизације 3 2  105 70  30 

10. Рачунари и програмирање 3 1  105 35  30 

11. Грађанско васпитање/ Верска настава 1   37    

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         
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Недељни фонд часова: 3 
Годишњи фонд часова: 105 
 
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 КЊИЖЕВНОСТ (69)  
МОДЕРНА (29)  
Модерна у европској и српској књижевности. Поетика модерне (импресионизам и симболизам). Шарл 
Бодлер: Албатрос  
Антон Чехов: Ујка Вања  
Богдан Поповић: Антологија новије српске лирике  
Алекса Шантић: Претпразничко вече, Вече на шкољу  
Јован Дучић: Залазак сунца, Јабланови  
Милан Ракић: Искрена песма, Долап  
Владислав Петковић Дис: Тамница, Можда опава  
Сима Пандуровић: Светковина  
Антун Густав Матош: Јесење вече  
Бора Станковић: Коштана, Нечиста крв  
Јован Скерлић: О Коштани  
Петар Кочић: Мрачајски прото  
Иван Цанкар: Краљ Бетајнове  
МЕЂУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ (30)  
Европска књижевност у првим деценијама XX века (појам особености и значај); манифести 
футуризма, екопресионизма и надреализма: књижевни покрети и струје у српској књижевности 
између два рата (експресионизам, надреализам, социјална књижевност). Ратна књижевност. 
Владимир Мајаковски: Облак у панталонама Федерико Гарсија Лорка: Романса месечарка  
Рабиндранат Тагора: Градинар  
Милутин Бојић: Плава гробница  
Душан Васиљев: Човек пева после рата  
Милош Црњански: Суматра, Сеобе I  
Иво Андрић: Ех Роnto  
Момчило Настасијевић: Туга у камену  
Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка  
Исак Самоковлија: Рафина авлија  
Вељко Петровић: Салашар  
Растко Петровић: Људи говоре  
Исидора Секулић: Госпа Нола  
Мирослав Крлежа: Господа Глембајеви  
Добриша Цесарић: Облак  
Оскар Давичо: Хана (I песма)  
Иван Горан Ковачић: Јама  
ЛЕКТИРА (10)  
Избор из лирике европске модерне: (Рилке, А. Блок, Аполинер)  
Избор из међуратне поезије (Д. Максимовић, Р. Петровић)  
Ернест Хемингвеј: Старац и море  
Иво Андрић: На Дрини ћуприја  
Михаил А. Шолохов: Тихи Дон (одломци)   
КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ  
На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни књижевнотеоријски 
појмови. Лирика. Модерна лирска песма (структура). Песма у прози. Стих: једанаестерац, 
дванаестерац, слободан стих. Средства књижевноуметничког изражавања (стилске фигуре): 
метонимија, синегдоха, парадокс, алузија, апострофа, реторско питање, инверзија, елипса, рефрен. 
Епика. Облици уметничког изражавања, причање (нарација), описивање (дескрипција), дијалог, 
монолог, унутрашњи монолог, доживљени говор, пишчев коментар; казивање у првом, другом и 
трећем лицу. Драма: Драма у ужем смислу (особине): модерна драма, (психолошка, симболистичка, 
импресионистичка); драмска ситуација; сценски језик (визуелни и акустични сценски знакови); 
публика, глумац, глума, режија, лектор, сценограф.  
ЈЕЗИК (20)  
ТВОРБА РЕЧИ  
Основни појмови о извођењу (деривацији) речи. Важнији модели за извођење именица, придева и 
глагола. Основни појмови о творби сложеница. Полусложенице. Правописна решења.  
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ЛЕКСИКОЛОГИЈА (СА ЕЛЕМЕНТИМА ТЕРМИНОЛОГИЈЕ И ФРАЗЕОЛОГИЈЕ)  
Значењски (семантички) и формални односи међу лексемама (синонимија; антонимија, полисемија 
и хомонимија, метафоричка и метонимијска значења). Стилска вредност, лексика и функционални 
стилови; поетска лексика, варијантска лексика, дијалектизми и регионализми, архаизми и историзми; 
неологизми; жаргонизми; вулгаризми. (Повезати са употребом речника). Речи из страних језика и 
калкови (дословне преведенице), однос према њима. Речници страних речи. Разумевање 
најважнијих префикса (и префиксоида) и суфикса (и суфиксоида) пореклом из класичних језика. 
Основни појмови о терминологији и терминима. Терминолошки речници. Основни појмови о 
фразеологији и фразеолошким јединицама. Стилска вредност фразеолошких јединица. Клишеи и 
помодни изрази.  
СИНТАКСА  
Синтаксичке јединице; реченице у ширем смислу (комуникативне реченице) и реченице у ужем 
смислу (предикатске реченице); речи (лексеме и морфосинтаксичке речи); синтагме (именичке, 
придевске, прилошке и глаголске). Основне конструкције (и њихови модели) предикатске реченице: 
субјекатско-предикатска  конструкција, рекцијске конструкције (с правим и неправим објектом), 
копулативне и семикатулативне конструкције (с именским и допунским предикативом). Прилошке 
одредбе. Безличне реченице. Именичке синтагме. Типови атрибута. Апозитив и апозиција.  
ПРАВОПИС  
Транскрипција речи из страних језика (основни принципи и примери).  
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (16)  
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  
Казивање и рецитовање напамет научених књижевноуметничких текстова. Стилистика. 
Функционални стилови: публицистички.  
ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  
Стилистика. Лексичка синонимија и вишезначност речи, избор речи (прецизност). Појачавање и 
ублажавање исказа; обично, ублажено и увећано значење речи; пренесена значења речи 
(фигуративна употреба именица, глагола и придева). Писмене вежбе: новинарска вест, чланак, 
извештај, интервју, коментар и др. Приказ књижевно-сценског или филмског дела. Увежбавање 
технике израде писмених састава. Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу). Четири 
писмена задатка.  
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Енглески језик 
 
Недељни фонд часова: 2 

Годишњи фонд часова: 70 
 
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.  
  
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  
Општа тематика  
Из живота младих: дружење, слободно време.   
Породица и друштво: живот и обичаји; правила понашања у разним ситуацијама; однос појединца 
према животној средини.  
Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи и наших народа: 
збивања у свету; значајнији историјски догађаји; разни видови уметничког и научног стваралаштва; 
заштита културног блага.  
Стручна тематика  
Опште теме везане за струку и практичан рад у струци.   
За стручну тематику предвиђа се:  
а) за фонд од два часа недељно - до 20 одсто од укупног годишњег фонда часова  
б) за фонд већи од два часа недељно - до 30 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  
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  
I. РЕЧЕНИЦА Сложена 
реченица  
a) номиналне клаузе  
They all knew that she wouldn't come.  
б) релативне клаузе  
- рестриктивне  
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The lady who/that was here yesterday has gone to London.  
I"ve lost the book which/that I bought this morning.  
Обратити пажњу на контактне реченице (изостављање релативне заменице у акузативу).  
- нерестриктивне  
My brother Bob, whom you met yesterday, is coming with us.  He got lost on Snowdon, which was 
enveloped in fog.  
в) адвербијалне клаузе - за начин и поређење (Р)  
She treats me as if I were a child.  
- за место  
Tell me where to go.  
- за време  
Come as soon as you can.  
- Инверзија - иза neither, nor, so She"s a real beauty and so is her sister.  
I can't swim. Neither can Mary.  
I like reading. So does my brother.  
II. ИМЕНИЧКА ГРУПА  
1. Члан  
- Одређени члан у прилошким фразама, са компаративом пропорције, испред имена зграда, 
институција.  
The book is оn the table. The more I know him the less I like him.  The 
Empire State Building is in the USA.  
- Одређени генерички члан испред придева (етника) да означи нацију The Germans wanted to 
defeat the British but they failed.  
- Нулти члан уз географска имена, испред именица bed, prison, school, у паралелним 
структурама hand in hand, arm in arm и др.  
Africa, England, Ben Nevis, Greenland, go to bed, go to school  
2. Именице  
- Плуралиа тантум scissors, trousers и др.  
- Релативни плуралиа тантум облици jeans, glasses и др.  
- Синкретизам једнине и множине means, series, species  
There has been an interesting series of concerts yesterday.   
There were several series of lectures at the university last year.  
- Небројиве именице у функцији бројивих именица 
Two coffees, please.  
3. Заменички облици  
Заменице  
- Безлична употреба личних заменица множине (we, you, they) They say she left for London a 
week ago.  
- Општа лична заменица ONE  
One never knows what may happen next.  
- Неодређене заменице some, somebody, someone, something; any, anybody, anyone, 
anything) Someone is knocking at the door. There was something very pleasing in her eyes. Some like it 
hot. Did you see anyone there?  
4. Придеви/адјективали  
- Компаратив једнакости и компаратив неједнакости (Р) as + adjective + as; not so/as + adjective 
+ as  
She is as tall as her sister. He isn't so bad as you may think.   
- Партиципи  
а) као адјективали the stolen money, the wounded soldier и др.  
б) у номиналној функцији The accused stood up.  
5. Бројеви  
Означавање нуле у различитим контекстима - у аритметици: nought/naught, zero  
- у спорту: nil/nothing; love y тенису  
- 0 (у бројевима телефона, соба и др.)  
III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА  
1. Глаголи  
- Време и аспект глагола - обнављање  
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- The Present Perfect Tense са значењем будућности I"ll come as soon as I have finished reading 
the book.  
- The Future Perfect Tense (P)  
I shall have written the letter by the time you come.   
- Непотпуни глаголи  
а) са инфинитивом перфекта  
He ought to have done it by now.  
It must have been nine o'clock when I came back home.  
б) WОULD/USED TO за изражавање радње која се понављала у прошлости When we were children 
we would/used to go swimming every summer.  
- Герунд  
a) после израза (P)  
It"s no use (crying). I can't help (laughing).  
б) после глагола continue, go on, keep on, avoid, prefer и др. She kept on talking for hours. She 
prefers reading to playing tennis.  
- Објекат са инфинитивом (Р) They want her to be a dentist.  
- Двочлани глаголи (фразални и 
предлошки) drink up, give in, bring over, call on 
и др.  
2. Прилози  
- Обнављање и утврђивање  
- Конверзија прилога и придева - daily, early, fast, pretty и др. It is a daily newspaper. It appears 
daily. - Прилози изведени са -ly, уз промену значења. He works hard. He hardly works at all.  
3. Везници either...or, neither...nor  
IV. ТВОРБА РЕЧИ  
Префикси и суфикси за творбу именица  
co-dis-, in-, mis-, over-; -dom, -ness, -ful, -ment, -tion, -th  
V. ФОНОЛОГИЈА  
Померање акцента при промени врсте речи (PERmit, perMIT)  
VI. ЛЕКСИКОЛОГИЈА  
Идиоми и фразе  
VII. ЛЕКСИКОГРАФИЈА  
Структура и коришћење стручног речника, речника синонима.  

 
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.  
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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.).  
 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.  
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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  
У III разреду ученик треба да:  

- усвоји предвиђене морфосинтаксичке структуре и око 350 нових речи и израза;  
- усавршава спонтано усмено изражавање;  
- разуме усмено излагање саговорника и саопштава сопствено мишљење и ставове;  
- попуњава формуларе (телеграме, упутнице итд.);  
- користи разне изворе информација (усмене и писане) и да их интерпретира;  
- развија способност читања сложенијих језичко-стилских текстова уз коришћења речника; - оспособи 

се за усмено и писмено превођење краћих саопштења и разговора.  
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Социологија 
 
Недељни фонд часова: 2 

Годишњи фонд часова: 70 
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ   
Циљ предмета социологија јесте да ученици овладају основ ним социолошким појмовима, како би 
боље разумели савремено друштво и успешније остварили своју улогу и место у њему; да уче ници 
стекну применљива и функционална знања о друштвеним поја вама, структури, развоју и 
противуречностима савременог друштва, како би развили кључне компетенције потребне за живот 
и партици пацију у демократски уређеном мултикултуралном друштву.   
Задаци наставе социологије су да ученици:   
• овладају основним знањима о најважнијим друштвеним по јавама, те о повезаности 
појединца и друштва;   
• унапреде способности заузимања критичког и ангажованог става према друштву и 
друштвеним институцијама;   
• развију способности за улогу одговорног грађанина, за жи вот и партиципацију у демократски 
уређеном и хуманом друштву;   
• усвоје вредности и формирају аутономни вредносни систем у складу са основним  
(универзалним) вредностима правде, исти не, слободе, поштења и личне одговорности;   
• развију лични и национални идентитет у духу мултикултура лизма, поштовања и очувања 
националне и светске културне баштине;   
• унапреде и прошире општу културу;   
• јачају осетљивост у односу на постојање друштвених не једнакости (економских, образовних, 
родних, класних, етничких, глобалних...);   
• развију спремност за успостављање активног односа према решавању друштвених 
проблема;   
• унапреде способност да самостално проналазе релевантне информације и да успоставе 
критички однос према њима;   
• унапреде способност свих облика комуникације, дијалога и исказивања аргументованог 
става;   
•  унапреде способност квалитетне и ефикасне сарадње са другима (групног рада, тимског 
рада).   
  
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА   
I. СОЦИОЛОШКИ ПРИСТУП ДРУШТВУ   
1. Одређење предмета и метода социологије   
2. Модерно и савремено друштво   
3. Настанак социологије   
4. Појединац, култура и друштво   
II. ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ   
1. Друштвена структура и систем: групе, организације, ин ституције   
2. Друштвена структура и систем: стратификација, покретљивост   
3. Друштвена структура и систем: друштвене улоге, друштве ни положаји, моћ, углед   
4. Друштвене неједнакости   
5. Друштвене промене и развој   
6. Друштво и становништво   
III. ОСНОВНЕ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТА   
1. Сфера рада   
2. Економски аспекти друштва   
3. Политика   
4. Култура   
5. Религија   
6. Идеологија   
7. Етнички аспекти друштва   
8. Породица   
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IV. ПОЈАВЕ И ПРОБЛЕМИ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА   
1. Социјално-патолошке појаве   
2. Друштво и простор   
3. Еколошки проблеми   
4. Глобализација   
5. Млади у савременом друштву   
  
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА   
 Програм Социологије у гимназији подразумева да се њего во пуно остварење реализује у корелацији 
са другим наставним предметима као што су грађанско васпитање, историја, филозофи ја, српски 
језик и књижевност, психологија, устав и права грађана, музичка култура, ликовна култура, као и 
укључивањем ученика у различите ваннаставне активности.   
Садржај програма и начин његове реализације треба да обез беде остварење постављених циљева 
и задатака предмета, који се не односе само на стицање знања, већ и на формирање ставова и овла 
давање вештинама значајним за сналажење у савременом друштву. Предвиђене садржаје треба 
презентовати кроз четири веће темат ске области, које третирају различите теоријске и практичне 
аспек те социологије као научне дисциплине: социолошки приступ дру штву; друштвена структура и 
друштвене промене; основни облици друштвеног живота (економски, културни, религијски и 
политички аспекти друштва); појаве и проблеми савременог друштва. Важно је да ученици разумеју 
специфичност социолошког приступа друштву, да уоче сличности и разлике социолошких 
оријентација и ниво њи хове применљивости. Наставницима се препоручује да са ученици ма 
дискутују о специфичностима ових приступа, као и да користе примере конкретних социолошких 
истраживања. Ученицима треба омогућити да у оквиру школе организују интерно социолошко ис 
траживање на неку од тема за коју су заинтересовани (нпр. ставови младих о квалитету нашег 
образовног система; млади и слободно време; проблем алкохолизма или наркоманије код 
младих...).   
Појмове попут вредности, норми, идентитета и социјализације сматрамо посебно важним јер они 
представљају неопходни појмов ни апарат за разумевање основних облика друштвеног живота, што 
ће допринети формирању аутономног вредносног система у складу са основним вредностима 
правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности и допринети развоју личног и националног 
идентитета уз развијање мултикултурализма. Препоручује се наставницима да ове појмове 
проширују и стално користе у објашњењу друштвених појава, јер је потребно да ученици увиде да је 
свет културе омеђен управо људским потребама, нормама и вредностима, да оне посреду ју између 
човека и друштва, и на посебан начин обликују друштвене институције и човека као индивидуално и 
социјално биће.   
Посебну пажњу треба посветити упоредној анализи различи тих социолошких теорија класа, што је 
од кључног значаја за разу мевање друштвене структуре и друштвених промена у савременом 
друштву. Наставнике упућујемо да ову тему допуне и подацима о раслојавању, односима и главним 
изворима моћи, елити и квазие лити унутар српског друштва.   
Тема друштвених неједнакости је посебно важна, па је тре ба обрадити кроз низ разноврсних 
примера, који говоре о разли читим облицима неједнакости (економских, образовних, родних, 
класних, етничких, глобалних...) у односу на њихове различите со цијалне и историјске изворе и 
последице по појединца и друштво. Од наставника се очекује да са ученицима дискутује о узроцима, 
облицима и нивоима неједнакости у нашем друштву, као и начини ма за њихово евентуално 
ублажавањс или искорењивање.   
Проблему друштвене промене и развоја треба приступити кроз стално присутно двојство човека и 
друштва, својства стално сти и променљивости. Упознавање ученика са раним и савременим 
теоријским концептима о друштвеној промени и њеним покретач ким механизмима и облицима треба 
комбиновати са ученичким радионицама, у оквиру којих ће ученици, на основу изнетих ста новишта, 
бити охрабрени да изнесу властито мишљење о врстама. квалитету и последицама друштвених 
промена у нашем друштву. За ученике је посебно важно да разумеју властити положај унутар 
социјалне структуре, као и постојеће социјалне неједнакости, које утичу на степен њихове властите 
социјалне слободе, како би би ли у позицији да критички промисле и одговоре који је то пут ка 
друштву који даје подједнаке шансе свима, као и да увиде значај друштвених промена на личном и 
општем плану.   
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Наставници у свом раду, уз постојеће уџбенике, треба да ко ристе и другу литературу релевантну за 
социологију (оригинална ауторска дела, бројна теоријска и емпиријска социолошка истра живања, 
стручне часописе, Статистички годишњак, али и – ин тернет, специјализоване сајтове, одговарајуће 
пробране филмове, аудио или видео записе, јер су то облици комуникације блиски младима, на 
којима се могу препознати и анализирати многи про блеми живота у савременом свету. Важно је да 
сами наставници користе различите изворе информација и да на њих упућују уче нике, али и да 
оспособе ученике да самостално проналазе одгова рајуће информације и да успоставе критички 
однос према њима.   
Природа садржаја овог предмета омогућава коришћење разли читих облика рада и наставних 
метода, које ангажују ученике и по већавају њихову заинтересованост. Реализација програма треба 
да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе, уз усаглашавање 
садржаја са одговарајућим методичким ак тивностима. Уз традиционални, фронтални облик, 
неопходно је при менити и друге различите облике радионичарског рада (симултана индивидуална 
активност, рад у паровима или малим групама, груп на дискусија, дебата...) Препоручује се примена 
бројних техника ак тивног и кооперативног учења, искуственог учења, учења открићем, упознавање 
са техникама истраживачког рада као и пројектног рада. Коришћењем интерактивних метода у 
презентовању одређених те матских области и појмова ученике треба подстаћи да критички пре 
испитају властита, односно лична и социјална искуства и интерпре тирају их у социолошком кључу 
– на начин који доприноси бољем разумевању актуелних социјалних процеса унутар српског и ширег 
глобалног друштвеног контекста. Ученике треба подстицати да про налазе информације, да их 
критички процењују, да постављају реле вантна питања, да унапређују културу дијалога, да 
аргументовано за ступају или оспоравају одређена становишта или сопствене ставове.   
Вредновање ученичког постигнућа треба да укључи, поред степена усвојеног знања, сваку од 
поменутих активности ученика, јер је то добра прилика за процену напредовања и давање 
повратне информације. Потребно је да континуирану евалуацију и самоева луацију примењују како 
наставници, тако и ученици. Ученике тре ба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени 
напредак у остваривању циљева, задатака и исхода предмета, као и напредак других ученика у 
групи, увек уз одговарајућу аргументацију 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СМЕР: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ – трећа година 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ   2021-2025  подручје рада  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА                           13  

 

Физичко васпитање 
 
Недељни фонд часова: 2 

Годишњи фонд часова: 70 
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ  

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у 

повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, допринесе интегралном развоју 

личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, 

стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у 

свакодневним и специфичним условима живота и рада.  

Задаци наставе физичког васпитања су:  

• подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних 

поремећаја);  

• развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални 

рад на њима;  

• подстицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово 

усвајање;  

• проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и 

потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;  

• усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних 

општим циљем овог предмета (васпитао-образовног подручја);  

• мотивација ученика за бављење физичким акгивностима и формирање позитивних 

психосоцијалних образаца понашања;  

• оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним 

условима живота и рада.  

СТРУКТУРА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА  

Садржаји програма усмерени су на:  

• развијање физичких способности  

• спортско-техничко образовање  

• везивање физичког васпитања са животом и радом.  

РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ На свим часовима наставе физичког васпитања, 

предвиђа се:  

развијање основних елемената физичке кондиције карактеристичних за овај узраст и пол; као и 

других елемената моторне умешности, који служе као основа за повећавање радне способности, 

учвршћивање здравља и даље напредовање у спортско техничком образовању,  

превентивно компензацијски рад у смислу спречавања и отклањања телесних деформитета,  

оспособљавању ученика у самосталном неговању физичких способности, помагању раста, 

учвршћивању здравља, као и самоконтроли и провери својих физичких и радних способности. 

Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узрасту и физичком развитку и физичким 

способносшма сваког појединца на основу оријентационих вредности које су саставни део упутства 

за вредновање и оцењивање напретка ученика као и јединственој батерији тестова и методологије 

за њихову проверу и праћење.  

СПОРТСКО ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  

Спортско техничко образовање се реализује у I, II и III разреду кроз заједнички програм (атлетика, 

вежбе на справама и тлу) кроз програм по избору ученика, a у IV разреду кроз програм по избору 

ученика.  

САДРЖАЈ ПРОГРАМ  

 1.АТЛЕТИКА  

У свим атлетским дисциплинама треба радити на усавршава-њу технике и развијању водећих 

моторичких особина за дату ди-сциплину.  

 1.1.  Трчање  

• Трчање на 100 m - ученици и ученице,  
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• на 1000 m - ученици,  

• на 800 m - ученице,  

• Штафета 4x100 m ученици и ученице.  

 1.2.  Скокови  

Скок удаљ - одабраном техником; Скок увис - одабраном техником.  

 1.3.  Бацање  

Бацање кугле рационалном техником (ученици 6 kg и ученице 4 kg.  

2.СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ  

Напомена:  

Наставник олакшава, односно отежава програм на основу моторичких способности и претходно 

стечених умења ученика.  

 2.1.  Вежбе на тлу  

За ученике и ученице:  

• из упора за рукама, зибом, премах одбочно до упора пред рукама (опружено).  

• комбинација вежби која садржи (вежбе се бирају, одузимају или додају у складу са 

могућносшма ученика): плесне кораке; скок са окретом за 180°; окрет на две или једној нози; премет 

странце; колут напред суножним одразом и малим летом; вагу претклоном и заножењем; став на 

шакама колут напред и сп. скок са окретом (произвољан број степени);  

• за напреднији ниво: колут летећи и прекопит напред, уз помоћ.  

 2.2.  Прескок  

За ученике коњ у пшрину висине 120 cm; за ученице 110 cm:  

• згрчка;  

• разношка  

• за напредни ниво: склонка; прескоци са заножењем и „пре-копит"  

 2.3.  Кругови  

За ученике /доскочни кругови/:  

• вучењем вис узнето; вис стрмоглаво; вис узнето; спуст у вис стражњи - издржај; вучењем 

вис узнето; спуст у вис предњи (полако); саскок За ученике /паралелни разбој/:  

• из замаха у упору предњихом спуст у склек, зањих у склеку и спојено упор (у зањиху); 

предњих и спојено склек, зањихом упор (поновиш 2 до 3 пута) За ученице /двовисински разбој, једна 

притка, вратило/:  

• лицем према н/п, залетом и суножним одскоком наскок упор предњи; премах одножно 

десном (левом) у упор јашући; прехват на в/п; премах одножно заножном до виса седећег, 

подметним опружањем или одривом од н/п предњих и спојено саскок у предњиху (уз помоћ) до 

става на тлу, леђима према в/п;  

• једна притка: залетом и суножним одскоком наскок упор предњи; премах одножно десном  

(левом) до упора јашућег, премах одножно заножном до упора стражњег; сасед са окретом за 900.  

 2.5.  Вратило  

За ученике /доскочно и дохватно или дочелно вратило/:  

• /доскочно/: подметао успостављање ниха; њихање са повећавањем амплидуде и саскок у 

предњиху или зањиху уз помоћ;  

• /дохватао или дочелно/ ковртљај назад у упору.  

 2.6.  Греда  

За ученице /висока греда/:  

• залетом и суножним одскоком наскок у упор чучећи одножно; окрет за 90° до упора чучећег; 

усправ, одручити; кораци у успону докорацима; вага претклоном и заножењем, усклон; суножним 

одскоком скок са померањем; окрет за 90° у успону; саскок пруженим телом или, за напреднији ниво 

- са предножним разножењем. 2.7.  Коњ са хватаљкама За ученике:  

• из упора предњег коло предожно десном, коло предножно левом;  

• из упора стражњег коло одножно десном, коло одножно левом Школско такмичење 

(одељење, школа): актив наставника физичког васпитања бира справе на којима ће се ученици 

такмичиш.  
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 За напредније ученике: састави из система школских спортских такмичења и учешће на вишим 

нивоима школских такмичења.  

Минимални образовни захтеви:  

За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и једне 

справе у вису; За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и 

двовисинског разбоја.  

СПОРТСКА ИГРА (по избору)  

Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената игре.  

Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке припремљености ученика у складу са 

изборним програмом за дату игру. На основу претходних умења у техници и тактици наставник 

планира конкретае садржаје из спортске игре.  

Актив наставника, према програму који сам доноси (из програма трећег разреда (програм по избору 

ученика) у складу са могућносшма школе, организује наставу за коју ученици покажу посебно 

интересовање.  

Минимални образовни захтеви:  

Атлетика: трчање на 100 m за ученике и ученице, трчање на 800 m за ученике и 500 m за ученице, 

скок удаљ, скок увис, бацање кугле - на резултат. Такмичење у у тробоју (трчање, скок увис, бацање 

кугле на резултат.  

 Вежбе на справама и тлу:  

За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, пре-скока, једне справе у упору и једне 

справе у вису;  

За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја.  

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;  

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).   
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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 так-мичења 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: 4 

Годишњи фонд часова: 140 
 
Циљ и задаци 
Циљ наставе математике је да ученици усвоје знања, развију вештине, формирају ставове потребне 
за схватање појава и законитости у природи и друштву, формирање научног погледа на свет, 
решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког 
образовања и самообразовања и  развијање личности ученика. 
Задаци наставе математике су да ученици: 
- развијају логичко и апстрактно мишљење; 
- развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-
логичког језика; 
- развијају способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа; 
- разликују геометријске објекте и њихове узајамне односе  и трансформације; 
- разумеју функционалне зависности, њихово представљање и примену; 
- развијају способности сагледавања струковних проблема и њиховог математичког моделовања и 
решавања;  
- развијају систематичност, уредност, прецизност, темељност, истрајност, критичност у раду, 
креативност и формирају систем вредности; 
- развијају радне навике и унапреде способности за самостални и групни рад;  
- стекну знања и вештине применљиве у савладавању наставних програма других  предмета; 
- унапреде способност коришћења различитих извора информација и стручне литературе; 
- формирају свест о универзалности и примени математичког начина мишљења; 
- буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним 
способностима и потребама струке и  друштва; 
- унапреде способности решавања различитих проблема и нових ситуација у процесу рада и 
свакодневном животу. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Полиедри (20) 
Рогаљ, триедар. Полиедар, Ојлерова теорема, правилан полиедар. 
Призма и пирамида, равни пресеци призме и пирамиде. 
Површина полиедра, површина призме, пирамиде и зарубљене пирамиде. 
Запремина полиедра: запремина квадра, Каваљеријев принцип. Запремина призме, пирамиде 

и зарубљене пирамиде. 
Обртна тела (20) 

Цилиндрична и конусна површ, обртна површ. 
Прав ваљак, права купа и зарубљена права купа. Површина и запремина правог кружног 

ваљка, праве кружне купе и зарубљене кружне купе. 
Сфера и лопта, равни пресеци сфере и лопте. Површина лопте, сферне калоте и појаса. 

Запремина лопте. 
Уписана и описана сфера полиедра, правог ваљка и купе. 

Вектори (15) 
Правоугли координатни систем у простору, пројекције вектора, координате вектора. 
Скаларни, векторски и мешовити производ вектора. Детерминанте другог и трећег реда. Неке 

примене вектора. 
Аналитичка геометрија у равни (35) 

Растојање две тачке. Подела дужи у датој размери. Површина троугла. 
Права, разни облици једначине праве. Угао између две праве. Одстојање тачке од праве. 
Системи линеарних једначина, Гаусов поступак. Систем линеарних неједначина са две 

непознате и његова графичка интерпретација. Појам линеарног програмирања. 
Криве линије другог реда: кружница, елипса, хипербола, парабола (једначине, међусобни 

односи праве и кривих другог реда, услов додира, тангента, заједничка својства). 
Математичка индукција. Низови (30) 

Математичка индукција и њене примене. 
Елементарна теорија бројева (дељивост, прости бројеви, конгруенције). 
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Основни појмови о низовима (дефиниција, задавање, операције). 
Аритметички низ, геометријски низ, примене.  
Једноставније диференцне једначине.  
Гранична вредност низа, својства. Број е. 

Комплексни бројеви и полиноми (20) 
Појам и примери алгебарских структура (група, прстен, поље). 
Поље комплексних бројева. Тригонометријски облик комплексног броја. Моаврова формула. 

Неке примене комплексних бројева. 
Полиноми над пољем комплексних бројева. Основна теорема алгебре и неке њене последице. 

Вијетове формуле. 
Системи алгебарских једначина вишег реда.  
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска писмена задатка са једночасовним 

исправкама (12). 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 
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; 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.). 

При избору садржаја програма била је врло значајна образовна и васпитна функција наставе 
математике 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 и омогућава 
касније ефикасно учење.  

Веома су значајни и практични циљеви наставе математике. То значи да се води рачуна о 
примени математике у животу, пракси и другим научним областима које ученици на овом 
когнитивном нивоу изучавају или ће их учити касније.  

За реализацију циља и задатака наставе математике изабрани садржаји програма су 
довољно приступачни свим ученицима. Они такође могу и стимулативно деловати на ученике, јер 
они 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. Мотивација и интуитивно схватање проблема треба да претходе строгости и 
критичности, а излагање градива мора бити праћено добро одабраним примерима. Након довољног 
броја урађених 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 и наставник математике (у зависноти од фонда часова, састава 
одељења и предзнања ученика). 
 

ОБЈАШЊЕЊЕ САДРЖАЈА ПРОГРАМА  
(Посебне напомене о обради програмских тема) 

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 употребу 
одговарајућих наставних средстава, учила за наставу математике и рачунара. Све то 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 оспособљвати се за 
примену тих знања и стицање нових знања. 

 



СМЕР: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ – трећа година 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ   2021-2025  подручје рада  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА                           19  

 

Тако организована и извођена настава математике, уз пуно интелектуално ангажовање ученика 
у свим фазама наставног процеса, у већој мери је ефикасна и продуктивна. Такође подстиче 
самоиницијативу ученика у стицању знања и доприноси изграђивању радних навика и подизању радне 
културе ученика (што је и важан васпитни задатак наставе).  
 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). 
Објективна ситуација изискује и 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 и 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. 
 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 – начин реализације (начин остваривања програма) 
За све програме (М4 - М14) даје се заједничко објашњење садржаја програма - начин 

остваривања програма, 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 је основни циљ при реализацији садржаја, без обзира 
на број часова предвиђених за одређену тему. Наравно, уколико је број часова већи, садржаји теме 
треба да буду обрађени и усвојени у већој мери (и у дубину и у ширину). Тако, на пример, свака тема 
из програма М14 реализоваће се знатно шире и дубље него у осталим програмима. Ово ће у извесној 
мери зависити и од конкретне ситуације (природа струке, састав одељења, други услови). 

Полиедри и обртна тела. (У програмима М9-М14. У осталим програмима ова тема је у II 
разреду.) У обради ових садржаја (у ствари, продубљивању и допуњавању знања која о њима 
ученици већ имају) значајно је да ученици већ усвојене основне појмове и чињенице просторне 
геометрије умеју успешно да примењују у решавању задатака (једноставнијих), укључујући и оне 
практичне природе (одређивање запремине модела неког геометријског тела, конкретне грађевине 
или предмета, ако унапред нису дати неопходни подаци и сл.). Ученици треба да "виде" да се 
изучавана својства просторних фигура широко користе у пракси, астрономији, физици, хемији и др. 
Посветити пажњу даљем развијању логичког мишљења и просторних представа ученика, уз 
позивање на очигледност, коришћење модела (или приручних средстава) и правилно скицирање 
просторних фигура. Рационалније је и боље прво наћи решење задатка у "општем облику", па онда 
замењивати дате податке. Корисно је повремено од ученика захтевати да дају процену резултата 
рачунског задатка (нпр. запремине, површине). Може се као задатак дати одређивање односа 
површина и односа запремина сличних полиедара и сличних обртних тела, као и одређивање 
полупречника уписане или описане сфере одређеног геометријског тела. Обрасце за површину и 
запремину лопте и њених делова није потребно  изводити. 

Вектори. У овој теми ученици упознају координате вектора, дефиницију и смисао скаларног, 
векторског и мешовитог производа вектора. Од посебног значаја је координатна интерпретација 
скаларног, векторског и мешовитог производа и њихова примена (одређивање угла између два 
вектора, израчунавање површине и запремине фигура, неке примене у физици и др.). 

Аналитичка геометрија у равни. Основни циљ у реализацији ове теме јесте да ученици 
схвате суштину координатног система и његову ефикасну примену. На основу својстава праве и 
кривих линија другог реда, ученици треба да умеју да формирају њихове једначине и испитују 
међусобне односе тих линија. Повезати примену аналитичког апарата са решавањем одређених 
задатака из геометрије.  

Елементи лннеарне алгебре и линеарног програмирања. (Са овим називом и садржајима 
само у програму М13. Део ових садржаја, као тема „Елементи линеарног програмирања“, изучава се 
у програмима М7, М11 и М12). У оквиру ове теме ученици треба да продубе и прошире знање о 
системима линеарних једначина са две непознате, да упознају линеарну неједначину са две 
непознате, системе линеарних неједначина са две непознате (све то уз графичку интерпретацију) и 
да упознају суштину проблема линеарног програмирања (решавањем карактеристичних примера).  
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Ови садржаји пружају могућност за повезивање раније стечених знања о једначинама, 

неједначинама и неким геометријским појмовима. 
Један део садржаја из програма М7, М11 и М12 (линеарне једначине, неједначине и системи 

) укључен је у тему „Аналитичка геометрија у равни“ (садржаји о правој), док су остали издвојени у 
посебну тему „Елементи линеарног програмирања“. 

Математичка индукција. (Математичка индукција изучава се само у програмима М12- М14 у 
теми „Математичка индукција. Низови“).  Ученици треба да схвате значај и суштину математичке 
индукције као посебног и ефикасног метода у математици за доказивање појединих тврђења. Овај 
метод треба увести и увежбати помоћу што једноставнијих примера. 

Низови. На подесним и једноставним примерима објаснити појам низа као пресликавања 
скупа N у скуп R, уз графичку интерпретацију. Као значајне примере низова обрадити аритметички 
низ и геометријски низ (дефиниција-основно својство, општи члан, збир првих n чланова). Појам 
граничне вредности бесконачног низа увести на једноставним примерима. Извести образац за збир 
чланова бесконачног геометријског низа, уз илустровање на примерима (периодични децимални 
разломци, једноставнији примери из геометрије). 

Комплексни бројеви. (Само у програмима М13-М14.) Проширивање знања ученика о 
бројевима, посебно комплексним, на погодно одабраним задацима и кроз практичну примену. 

Елементи привредне и финансијске математике. (Само у програмима М9 (у IV разреду: 
Улози на штедњу, сложени каматни рачун) и М12.) Користити повезаност ових садржаја са раније 
изучаваним садржајима (пропорционалност величина, степеновање, логаритми, једначине и др.). 
Ученици треба да разумеју суштину садржаја и овладају техником израчунавања одређених 
елемената у оквиру тих садржаја (камата, каматне стопе, крајње вредности износа улога и времена 
улагања, износа и времена плаћања, и сл.), повезујући то са конкретним примерима из праксе. 
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Мерења  у електроници 

Недељни фонд часова: 2 + 1 

Годишњи фонд часова: 70 + 35 
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ    

 
Циљ наставног предмета мерења у електроници јe стицање знања о основним електронским 

инструментима и прибору, овладавање вештинама коришћења различитих мерних инструмената и 
прибора неопходних за рад у електротехничкој струци као и оспособљавање ученика да ефикасно и 
рационално користе мерни алат и прибор уз развијање навика за чување здравља и придржавање 
мера заштите на раду.   

 
Задаци наставе предмета су:  

− упознавање различитих мерних инструмената и прибора као и начина њихове употребе; 

− стварање и развијање радних навика, самосталности и одговорности према раду код ученика 
при коришћењу одговарајућих мерних инструмената; 

−   овладавање вештинама очитавања резултата при мерењу, њиховoм обрадом и графичким 

приказивањем; 

− стицање знања потребних за обављање мерења и испитивања различитих електронских 
уређаја у електроници; 

− развијање прецизности, рационалности и креативности у раду са различитим мерним 
инструментима и прибором;  

− примена стечених знања и вештина у савладавању програма других стручних предмета; 

− изградња правилних ставова према коришћењу мерних инструмента и прибора без 
злоупотребе и претеривања које угрожава њихово физичко и ментално здравље. 

 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Увод (7) 
Увод. Јединице преноса. Чланкасти ослабљивачи. Ћелијски ослабљивачи. Фреквенцијски 

компензовани ослабљивачи. 
Осцилоскопи (10) 
Блок шема осцилоскопа. Функција појединих делова. Принцип рада осцилоскопа. 

Синхронизација. Фреквенцијски компензована сонда. Мерење једносмерног и наизменичног напона, 
појачања и слабљења, учестаности и фазне разлике калибрисаним осцилоскопом. Снимање 
полупроводничких карактеристика помоћу осцилоскопа са систематском грешком. Снимање без 
систематске грешке. Трасери с временским мултиплексом. 

Електронски генератори (8) 
Опште карактеристике и подела електронских генератора. RC генератори. Генератори 

функција. Воблери. 
Мерачи параметара и мерачи карактеристика сигнала (5) 
Ефективна вредност сложеног периодичног сигнала. Блок шема К-метра. Мерење фактора 

изобличења. 
Дигитални инструменти (20) 
Дигитални фреквенцметри. Блок шема дигиталног фреквенцметра. Мерење средњих, ниских и 

високих учестаности. Тачност дигиталног фреквенцметра. 
Употреба NF филтра или сонде. 
Дигитални мултиметри. Опште особине дигиталних мултиметара. Блок шема дигиталног 

мултиметра. А/D конверзија методом двојне интеграције; аутоматско подешавање нуле; тачност А/D 
конвертора. Основно мерно коло с заштитом од погрешног укључивања. Претварање једносмерног 
напона у ниски једносмерни напон. Претварачи једносмерне и наизменичне струје у ниски 
једносмерни напон. Претварање ефективне вредности наизменичног напона у једносмерну. 
Четворожично мерење ниских отпорности. Келвинове штипаљке. Релативно мерење отпорности. 
Испитивање полупроводника дигиталним мултиметром. Мерење на уграђеним елементима 
дигиталним мултиметром. Тачност дигиталних мултиметара. 

Инструменти са микрорачунаром (20) 
Блок шема инструмената са микрорачунаром. Универзална магистрала за размену података. 

Повезивање мерних уређаја универзалном магистралом. 
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Синтетизатори учестаности. Принцип индиректне синтезе. Синтеза с високим разлагањем. 
Принцип директне синтезе. Амплитудна и фреквенцијска модулација Скин ефекат. Дигитални 
инструменти за мерење R, L, C, Q и D. Основни принцип мерења. Блок шема RLC метра. 
Елиминација грешака проузрокованих паразитним елементима. 

Осцилоскопи са дигиталним памћењем. 
Уређаји за аутоматска мерења. 
Логички анализатори. 

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ (35) 

1. Ослабљивачи. Мерење нивоа, појачања и слабљења у dB. 
2. Подешавање осцилоскопа. Подешавање фреквенцијски компензоване сонде. 
3. Мерење једносмерног и наизменичног напона осцилоскопом. 
4. Мерење учестаности осцилоскопом. 
5. Мерење фазне разлике осцилоскопом. 
6. Мерење појачања и слабљења осцилоскопом. 
7. Мерења на укљученим уређајима осцилоскопом. 
8. Снимање карактеристика полупроводника осцилоскопом. 
9. Снимање фреквенцијских карактеристика уређаја воблером. 
10. Мерење времена успона, опадања и кашњења импулса осцилоскопом. 
11. Мерење коефицијента изобличења К-метром. 
12. Основна мерења дигиталним мултиметром. Испитивање полупроводника дигиталним 

мултиметром. Четворожично мерење ниских отпорности. 
13. Мерења на уграђеним елементима дигиталним мултиметром. 
14. Мерење R, L и C дигиталним RLC-метром. 
15. Мерење степена АМ социлоскопом. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом 

рада и начинима оцењивања. 

Облици наставе: Настава се реализује кроз теоријску наставу и лабораторијске вежбе. 

Место реализације наставе: Теоријска настава се реализује у учионици а лабораторијске 

вежбе се реализују у лабораторији за електрична мерења. 

Подела одељења на групе: Приликом реализације вежби одељење се дели на три групе. Вежбе 
радити сваке друге недеље по два спојена часа. Вежбе изводити тако да се за два спојена часа 
ураде мерења, израчунавања и дијаграми. Уколико могућности дозвољавају, сви ученици треба да 
раде исту вежбу, или радити у циклусима до највише пет вежби. Проверу вештина стечених кроз 
лабораторијске вежбе, у току школске године урадити најмање два пута, кроз одбрану вежби. 

Препоруке за реализацију наставе: Програмски садржаји мерења у електроници су 

организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони  број часова за реализацију. 

Наставник, при изради оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику 

рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака тема добије 

адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати 

у виду да формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама представља 

континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима 

што захтева већу партиципацију  ученика, различита методска решења, велики број примера и 

коришћење информација из различитих извора. 

Садржај мерења у електроници има природну везу са садржајима других предметима као 

што су: електроника, електрична мерења и основе електротехнике. Ученицима треба стално 

указивати на ту везу, и по могућности, са другим наставницима организовати тематске часове. На 

тај начин знања, ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе мерења у електроници 

добијају шири смисао и доприносе остваривању  општих образовних и васпитних  циљева. 

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, 
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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 . 

 
У уводу укратко поновити дефиницију грешака и дефиницију тачности. Јединице преноса дати 

за отпорности од 600 Ω, али навести и друге случајеве. Електронске миливотметре обрадити на 
нивоу блок шеме; уз блок шему дати улазно коло с заштитом од погрешног укључивања и обе врсте 
ослабљивача. Остале елементе само напоменути. 

Блок шему осцилоскопа дати у обиму који ученици могу да запамте. Објаснити функцију свих 
делова осилоскопа, као и принцип рада. Детаљно објаснити  подешавање осцилоскопа за мерење. 
Нагласити да се приликом мерења нормално употребљава фреквенцијски компензована сонда, а 
обична само у посебним случајевима. Код трасера најпре обрадити случај са систематском грешком 
за једноканалне осцилоскопе, затим без систематске грешке и на крају с временским мултиплеском. 

Код генератора дати и поделу учестаности на врло ниске, ниске, средње итд. Саму обраду 
генератора свести на обраду блок шеме и основних карактеристика, а детаље само у случајевима 
који нису досад обрађени; позвати се на осцилаторе који су обрађени у електроници I. Детаљније 
обрадити генератор функција јер се елементи његове блок шеме не обрађују ни у једном другом 
предмету; нагласити могућност употребе генератора функција као воблера за ниске учестаности. 
Код АМ и FM сигнал-генератора временске дијаграме цртати један испод другог. 

Код обраде Q-метра дати физичко објашњење скин ефекта и његов утицај на отпорност 
калема. Дати принцип мерења Q-фактора и блок шему Q-метра. Извести израз за ефективну 
вредност сложеног периодичног напона и дефинисати фактор изобличења. Дати блок шему К-метра 
и принцип фактора изобличења. Поновити основну дефиницију учестаности и објаснити њену 
примену код дигиталних фреквенцметара. Обрадити елиминацију сметњи улазним колом дигиталног 
фреквенцметра, затим дати његову блок шему и распоред импулса за управљање. Мерење ниских 
учестаности обрадити с продуженом временском базом, а високих с прескалером. Објаснити 
употребу NF филтра или сонде за елиминацију VF сметњи. 

У блок шеми дигиталног мултиметра дати претвараче осталих електричних величина у ниски 
једносмерни напон и основно мерно коло. А/D конверзију обрадити помоћу блок шеме и таласних 
дијаграма, а аутоматско подешавање нуле на упрошћеној блок шеми. Обрадити заштиту од 
погрешног укључивања код свих мерења и навести случајеве када та заштита не функционише. Уз 
четворожично мерење ниских отпорности дати низ примера. Код мерења на уграђеним елементима 
обрадити случај без укљученог напајања и с њим; додати мерење с ниским напоном (0,3 V). 

Блок шему мерних микрорачунара дати за оба типа: мерни инструмент с микрорачунарем и 
контролер. У оба случаја додати коло прилагођавање универзалној магистрали. Универзалну 
магистралу обрадити функционално и то уз таласне дијаграме једног примера преноса података. 
Обрадити основни принцип синтезе, а варијанту с високим разлагањем дати само као додатак у 
бољим одељењима. Код мерења R, L, C, Q, К и D обрадити основни принцип, затим дати блок шему 
и елиминацију утицаја паразитних елемената. Остале мерне микрорачунаре обрадити на нивоу блок 
шеме. 
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Електроника II 

 
Недељни фонд часова:2 + 1 

Годишњи фонд часова: 70 + 35 
 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљеви наставног  предмета електроника II су: 

− систематско стицање знања о  електронским компонентама, њиховим карактеристикама 

и примени у електронским колима и електронским склоповима; 

− оспособљавање ученика за примену знања и решавање проблема и задатака у новим и 

непознатим ситуацијама;  

− стицање радних навика, одговорности и способности за самосталан рад и за тимски рад; 

− стицање знања за остале стручне предмете; 

− формирање основе за даље образовање. 

 

Задатак наставе електронике II јесте стварање разноврсних могућности да кроз различите 

садржаје и облике рада, применом савремених методичких и дидактичких поступака у настави, 

циљеви и задаци образовања у целини,  као и циљеви наставе буду у пуној мери реализовани. 

Остали задаци наставе електронике II су да ученици:  

− развијају функционалну писменост (природно-научна, математичка, техничка); 

− развијају начин мишљења и расуђивања у електроници; 

− буду оспособљени за примену различитих метода мерења у електроници; 

− стекну способност за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 

− развијају компетенције за извођење једноставних истраживања и мерења; 

− развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став у мишљењу; 

− схвате значај електронике у савременој технологији; 

− развијају способности за примену знања из електронике; 

− развијају правилан однос према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 

− развијају мотивисаност за учење и заинтересованост за садржаје електронике; 

− развијају радне навике, одговорност и способност за примену 

стечених знања. 

 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

УВОД (5) 
Увод у предмет. Појам и врсте интегрисаних кола.  

ЛИНЕАРНА ИНТЕГРИСАНА КОЛА (40) 
Линеарна интегрисана кола. Блок шема интегрисаног операционог појачавача. 

Карактеристичне величине интегрисаних операционих појачавача. Идеални  и реални 
инвертујући појачавач. Неинвертујући појачавач. Јединични појачавач. Кола за сабирање и 
одузимање са операционим појачавачем. Пасивна и активна кола за диференцирање и 
интеграљење. Пасивни и активни ограничавачи. Напонски компаратори. Шмитово окидно 
коло. Активни филтри. Утицај реалних параметара интегрисаних операционих појачавача 
на карактеристике реализованих кола. Фреквенцијска карактеристика и фреквенцијска 
компензација. Комбиновање операционих појачавача и транзистора снаге. Принцип 
аналогног множења на диференцијалном појачавачком степену. Интегрисани 
стабилизатори напона. Прекидачки извори за напајање. 
ЛОГИЧКА И ИМПУЛСНА КОЛА (9) 

Опште карактеристике логичких кола CMOS логичка кола. Повезивање дигиталних 
интегрисаних и осталих кола. Астабилни мултивибратори. Особине кварца. Осцилатори са 
кварцом. Моностабилни мултивибратори. 
А/Д И Д/А КОНВЕРТОРИ (6) 
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Квантизација аналогних величина.  Дигитално-аналогни конвертори. Аналогно-
дигитални конвертори  
ШУМОВИ (4) 

Појам шума. Врсте шума. Однос сигнал-шум и фактор шума. 
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК (6) 

 
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ (37) 

1. Инвертујући појачавач. Коло за сабирање напона. 
2. Неинвертујући појачавач. Јединични појачавач 
3. Ограничавачи 
4. Компаратори, Шмитово окидно коло 
5. Пасивна и активна кола за диференцирање и интеграљење 
6. Активни филтри 
7. Комбиновање интегрисаних појачавача и транзистора снаге 
8. Интегрисани стабилизатор напона 
9. Прекидачки извори за напајање 
10. Снимање карактеристика интегрисаних CMOS кола 
11. Повезивање дигиталних и осталих кола 
12. Астабилни мултивибратор и моностабилни мултивибратор 
13. D/А конвертор 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

 

 Наставни програм електронике II надовезује се структурно и садржајно на наставни програм 

наставни програм електронике I и електричних мерења у другом разреду средње школе. 

 Ученици треба да стекну довољна практична и теоријска знања за примену по завршетку средње 

стручне школе али и добру основу за даље школовање, првенствено на  техничким факултетима 

и високим школама струковних студија. 

 Тежило се и смањењу укупне оптерећености ученика. Програм је растерећен тако што су 

изостављени сви садржаји који нису неопходни за постизање постављених циљева и задатака 

наставе, као и методским приступом програмским садржајима.  

Циљеви и задаци наставе остварују се кроз следеће основне облике рада са ученицима: 

1. излагање садржаја теме  

2. решавање квалитативних и квантитативних задатака; 

3. лабораторијске вежбе; 

4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржајa теме (домаћи 

задаци, семинарски радови, пројекти...); 

5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика. 

Веома је важно да наставник при извођењу прва три облика наставе наглашава њихову 

обједињеност .  

Методска упутства за предавања  

 Када је могуће, треба користити проблемску наставу. Наставник поставља проблем ученицима и 

препушта да они самостално, у паровима или у тиму дођу до решења, по потреби усмерава 

ученике, подсећајући их питањима на нешто што су научили и сада треба да примене. 

 Неке од тема могу се обрадити самосталним радом ученика кроз радионице. Такав начин рада је 

ученицима најинтересантнији, више су мотивисани, па лакше усвајају знање. Уз то се развија и 

њихово интересовање и смисао за истраживачки рад, као и способност тимског рада и сарадње. 

Овакав приступ обради наставне теме захтева добру припрему наставника: одабрати тему, 

припремити одговарајућа наставна средства и опрему, поделити ученике у групе тако да сваки 

појединац у групи може дати одговарајући допринос, дати неопходна минимална упутства...  

 Неке теме треба да припреме и презентују сами ученици, појединачно или у паровима наравно уз 

помоћ и инструкције наставника.  

Методска упутства за решавање задатака 

Решавање задатака је важна метода за увежбавање примене знања. Њоме се постиже: 

конкретизација теоријских знања; обнављање, продубљивање и утврђивање знања; кориговање 
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ученичких знања и умећа; развијање логичког мишљења; подстицање ученика на иницијативу; 

стицање самопоуздања и самосталности у раду... 

Оптимални ефекти решавања задатака у процесу учења остварују се добро осмишљеним 

комбиновањем квалитативних (задаци-питања), квантитативних (рачунских), графичких и 

експерименталних задатака. 

Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће, имају непосредну везу са 

реалним ситуацијама. Такође је важно да ученици правилно вреднују добијени резултат, као и 

његов правилан запис. Посебно треба обратити пажњу на поступност при избору задатака, од 

најједноставнијих ка онима који захтевају анализу и синтезу стечених знања. 

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби  

Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и организују се тако што се при 

изради вежби одељење дели на три дела а ученици вежбе раде у групама, 2-3 ученика. Вежбе по 

могућности организовати тако да сви ученици у групи раде једну вежбу или у циклусима до три 

вежбе. 

За сваку вежбу ученици унапред треба да добију одговарајућа упутства. 

Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, мерења и записивања резултата мерења 

и обраде добијених података. 

У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици спремни за вежбу, упознаје их 

са мерним инструментима и осталим деловима апаратуре за вежбу, указује на мере 

предострожности којих се морају придржавати ради сопствене сигурности, при руковању 

апаратима, електричним изворима, разним уређајима и сл. 

Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их надгледа и, 

кад затреба, објашњава и помаже. 

При обради резултата мерења ученици се придржавају правила за табеларни приказ 

података, цртање графика, израчунавање заокругљених вредности и грешака мерења (са тим 

правилима наставник треба да их упозна унапред а пожељно је и да их да уз писана упутства за 

вежбе) . 

Поред уобичајених мера заштите (забране укључивања без прегледа итд) изворе напајања 

и остале елементе вежбе, где је то могуће, направити тако да погрешно укључивање не доведе 

до уништења транзистора или интегрисаног кола. Као операциони појачавач користити по 

могућности μА 741, јер остали лако осцилују. Часове вежби користити само за мерења на  

електронским колима и склоповима и обраду резултата.  

Ученике оцењивати на крају сваког циклуса вежби или по једном у полугодишту и указивати 

им на поступке при мерењу и обради података које не разумеју и нису савладали. 

Методска упутства за друге облике рада  

Један од облика рада са ученицима су домаћи задаци који садрже квалитативне и 

квантитативне задатке. Такви домаћи задаци односе се на градиво које је обрађено непосредно 

на часу и на повезивање овог градива са претходним.  

За домаћи задатак могу се давати и семинарски радови  које би ученици радили 

индивидуално или у групама. 

Наставник је обавезан да прегледа домаће задатке и саопшти ученицима евентуалне 

грешке како би они имали информацију о успешности свог рада.  

Додатна и допунска настава 

 Додатни рад намењен је даровитим ученицима и треба да задовољи њихова интересовања за 

предмет. Организује се са једним часом недељно.  Посебно даровите ученике пожељно је 

упућивати на такмичења и помагати им у припреми. 

 Допунска настава се такође организује са по једним часом недељно. Њу похађају 
ученици који у редовној настави нису били успешни. Циљ допунске наставе је да ученик, уз 
додатну помоћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које предвиђа 
програм. 

 На крају школске године потребно је да ученици самостално или у мањим групама ураде 

пројектни задатак. Наставник би требало да понуди пажљиво одабране теме или да ученици 

сами предложе теме које их интересују, а у вези су са градивом предмета. Неке од тема могу бити 

оне које се не обрађују на часовима али су покривене постојећим уџбеником. Посебно објаснити 

ученицима шта пројекат треба да садржи и како га треба презентовати. У недостатку макета и 

компоненти, демонстрација може бити и помоћу симулације. Тема пројектног задатка може бити 



СМЕР: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ – трећа година 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ   2021-2025  подручје рада  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА                           27  

 

таква да остварује хоризонталну повезаност више предмета (Мерења у електроници, Дигитална 

електроника и сл.) 

У програму је годишњи фонд часова дат по темама. Укупан број часова који је назначен за 

сваку тему треба схватити као оријентациони број 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 – нпр. земљотрес, пандемија, други разлог великог 

губљења часова,...). 

 Укупан број часова предвиђен за поједине теме (а самим тим и годишњи фонд часова) сам 

наставник (односно Стручно веће наставника 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. 

 Одступање од програма може да буде и до 20 %, али га мора одобрити одговарајући 
стручни орган у школи. 
Упутства за извођење наставе 

 Технологију интегрисаних кола обрадити описно уз неки конкретни пример. 
Унутрашњу структуру интегрисаних операционих појачавача урадити на нивоу блок – шеме 
и  детаљно објаснити његову  улогу у електронским колима. Уз објашњење 
карактеристичних величина операционог појачавача дати и њихове типичне вредности. 
Приликом обраде компаратора нацртати таласне облике за операциони појачавач 
употребљен као компаратор, а затим објаснити предности специјалних кола конструисаних 
да раде као компаратори. Шмитово окидно коло објаснити с операционим појачавачем за 
два референтна напона; као примену навести претварање другог облика напона у 
правоугаони. Нагласити разлике и предности при обради активних и пасивних кола 
(ограничавача, кола за интеграљење, диференцирање, филтара...). Аналогне множаче 
обрадити описно, а као примену навести квалитетну амплитудну модулацију са и без 
носећег сигнала, мешање учестаности итд. Стабилизаторе напона обрадити описно. 
Детаљно обрадити прекидачке изворе напајања и њихову примену а уколико је потребно, 
пре тога обновити основне појмове о калемовима. 

Унутрашњу грађу логичких кола обрадити на основном облику, а за остале навести 
карактеристике. Импулсна кола обрадити са логичким колима уз таласне облике; навести 
специфична кола за астабилне и моностабилне мултивибраторе, затим Шмитова окидна 
кола итд. Код А/Д конвертора с узастопним приближавањем нагласити релативну 
једноставност и релативно велику брзину, затим могућност управљања микрорачунаром 
итд. Код А/Д конвертора са напонским компараторима нагласити велику брзину; код Д/А 
конвертора обрадити само варијанту са лествичастом мрежом отпорника. 
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Дигитална електроника 

 

Недељни фонд часова: 2 + 1 

Годишњи фонд часова: 70 + 35 
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљеви наставног предмета дигитална електроника су: 

− систематско стицање знања о компонентама и мрежама у области дигиталних система 
и рачунара; 

− овладавање основним појмовима и стицање основних знања о компонентама и мрежама 
дигиталних система; 

− стицање основних знања о микропроцесорима и микрорачунарима; 

− оспособљавање ученика за примену знања и решавање проблема и задатака у новим и 
непознатим ситуацијама; 

− стицање радних навика, одговорности и способности за самосталан рад и за тимски рад; 

− стицање знања за остале стручне предмете; 

− формирање основе за даље образовање. 
Задатак наставе дигиталне електронике јесте стварање разноврсних могућности да кроз 

различите садржаје и облике рада, применом савремених методичких и дидактичких поступака у 

настави, циљеви и задаци образовања у целини,  као и циљеви наставе буду у пуној мери 

реализовани. 

Остали задаци наставе дигиталне електронике су да ученици:  

− развијање интересовања ученика за дигиталну технику и рачунаре; 

− оспособљавање ученика да самостално прате развој савремених интегрисаних дигиталних 
компонената 

− развијају начин мишљења и расуђивања  

− стекну способност за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 

− развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став у мишљењу; 

− схвате значај дигиталне електронике у савременој технологији; 

− развијају способности за примену знања из дигиталне електронике; 

− развијају правилан однос према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 

− развијају радне навике, одговорност и способност за примену 
стечених знања. 

 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

   

УВОД (1) 
Дигитални сигнали. Дигитална кола. 

БРОЈНИ СИСТЕМИ И КОДОВИ (7) 
Бинарни, октални и хексадецимални бројни систем. Конверзија бројева. Представљање 

негативних бројева.  Основне аритметичке операције у бинарном систему. Kодов (BCD  и Грејов код; 
кодови за детекцију и корекцију грешака; кодовање са контролом парности; алфанумерички кодови). 
ЕЛЕМЕНТАРНА ЛОГИЧКА КОЛА (8) 

Логичке функције и Булова алгебра. Елементарна логичка кола. Проширени скуп симбола 
логичких кола. Представљање логичких функција. Минимизација логичких функција. 
БИСТАБИЛНА КОЛА (5) 

Леч кола. Флип флопови. 
КОМБИНАЦИОНЕ МРЕЖЕ (7) 

Тростатички бафери. Магистрале дигиталних сигнала. Кодер. Декодер. Мултиплексер. 
Демултиплексер. Конвертори кода. Генератори парности. 
СЕКВЕНЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ (10) 

Регистри (стационарни и померачки регистри). Бројачи (асинхрони и синхрони бројачи; 
бројачи уназад и обострани бројачи; бројачи произвољног модула; интегрисани програмабилни 
бројачи. Индикаторске мреже. Сметње у секвенцијалним мрежама. Основни принципи елиминације 
сметњи. 
АРИТМЕТИЧКА КОЛА (5) 
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Мреже за сабирање и одузимање. Мреже за компарацију. Аритметичко логичка јединица. 
Мреже за множење и дељење. 
МЕМОРИЈЕ (10) 

Класификација, особине и карактеристичне величине меморија. ROM, PROM, EPROM, 
EEPROM меморије. Програмабилне компоненте (PLA, PAL). Полупроводничке RAM, SRAM, DRAM и 
DDR меморије. Кеш меморије. Флеш меморије. Меморијски чипови.  Хијерархија меморије. Примена 
меморија. 
МИКРОПРОЦЕСОРИ И МИКРОРАЧУНАРИ (17) 

Структура микрорачунарских система. Архитектура микрорачунарских система. Основне 
карактеристике микропроцесора. Архитектура микропроцесора. Организације меморије. Основне 
инструкције микропроцесора. Начини адресирања. Аритметичке и логичке инструкције. Управљање 
улаз/излаз. Примена микропроцесора. 
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ (35) 

1. Елементарна логичка кола 
3. Логички нивои 
4. Леч кола 
5. Флип флопови 
6. Регистри и бројачи 
7. Кодери и декодери 
8. Мултиплексери и демултиплексери 
9. Аритметичко логичка јединица 
10. Упознавање са начином рада микропроцесора 
11. Управљање улаз/излаз 
12. Логичке и аритметичке операције 
13. Прекиди 
14. Магистрале 
15. Адресни декодер 
16. Примери програмирања 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

 Ученици треба да стекну довољна практична и теоријска знања за примену по завршетку средње 

стручне школе али и добру основу за даље школовање, првенствено на  техничким факултетима 

и високим школама струковних студија. 

 Тежило се иновирању наставног садржаја али и  смањењу укупне оптерећености ученика.  

 

Циљеви и задаци наставе остварују се кроз следеће основне облике рада са ученицима: 

1. излагање садржаја теме  

2. решавање квалитативних и квантитативних задатака; 

3. лабораторијске вежбе; 

4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржајa теме (домаћи 

задаци, семинарски радови, пројекти...); 

5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика. 

Веома је важно да наставник при извођењу прва три облика наставе наглашава њихову 

обједињеност .  

 

Методска упутства за предавања 

 Када је могуће, треба користити проблемску наставу. Наставник поставља проблем ученицима и 

препушта да они самостално, у паровима или у тиму дођу до решења, по потреби усмерава 

ученике, подсећајући их питањима на нешто што су научили и сада треба да примене. 

 Неке од тема могу се обрадити самосталним радом ученика кроз радионице. Такав начин рада је 

ученицима најинтересантнији, више су мотивисани, па лакше усвајају знање. Уз то се развија и 

њихово интересовање и смисао за истраживачки рад, као и способност тимског рада и сарадње. 

Овакав приступ обради наставне теме захтева добру припрему наставника: одабрати тему, 

припремити одговарајућа наставна средства и опрему, поделити ученике у групе тако да сваки 

појединац у групи може дати одговарајући допринос, дати неопходна минимална упутства...  
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 Неке теме треба да припреме и презентују сами ученици, појединачно или у паровима, наравно уз 

помоћ и инструкције наставника. 

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби  

Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и организују се тако што се при 

изради вежби одељење дели на три дела а ученици вежбе раде у групама, 2-3 ученика. Вежбе по 

могућности организовати тако да сви ученици у групи раде једну вежбу или у циклусима до три 

вежбе. . Једна вежба се ради два спојена часа, за ово време треба урадити мерења и комплетан 

извештај. 

За сваку вежбу ученици унапред треба да добију одговарајућа упутства. 

Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, мерења и записивања резултата мерења 

и обраде добијених података. 

У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици спремни за вежбу, упознаје их 

са мерним инструментима и осталим деловима апаратуре за вежбу, указује на мере 

предострожности којих се морају придржавати ради сопствене сигурности, при руковању 

апаратима, електричним изворима, разним уређајима и сл. 

Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их надгледа и, 

кад затреба, објашњава и помаже. 

При обради резултата мерења ученици се придржавају правила за табеларни приказ 

података, цртање графика, израчунавање заокругљених вредности и грешака мерења (са тим 

правилима наставник треба да их упозна унапред а пожељно је и да их да уз писана упутства за 

вежбе) . 

Поред уобичајених мера заштите (забране укључивања без прегледа итд) изворе напајања 

и остале елементе вежбе, где је то могуће, направити тако да погрешно укључивање не доведе 

до уништења транзистора или интегрисаног кола. Часове вежби користити за практично 

проверавање рада дигиталних кола и мрежа.  Ученике оцењивати на крају сваког циклуса вежби 

или на крају сваког полугодишта и указивати им на поступке при мерењу и обради података које 

не разумеју и нису савладали. 

У програму је годишњи фонд часова дат по темама. Укупан број часова који је назначен за 

сваку тему треба схватити као оријентациони број 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 – нпр. земљотрес, пандемија, други разлог великог 

губљења часова,...). 

 Укупан број часова предвиђен за поједине теме (а самим тим и годишњи фонд часова) сам 

наставник (односно Стручно веће наставника 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. 

 Одступање од програма може да буде и до 20 %, али га мора одобрити одговарајући стручни 
орган у школи. 

Упутства за извођење наставе 
У уводном делу објаснити основне појмове дигиталних сигнала са освртом на бинарни 

дигитални сигнал. Дефинисати позитивну и негативну логику. Објаснити да се данас дигитална кола 
искључиво праве у интегрисаној технологији. Објаснити разлику између комбинационих и 
секвенцијалних дигиталних кола, као и разлику између асинхроних и синхроних кола. 

Бројне системе обрадити уз одговарајуће примере. Конверзију показати на примерима. 
Представљање негативних бројева у бинарном бројном систему обрадити као комплемент јединице 
и комплемент двојке. Основне аритметичке операције у бинарном систему представити на начин, 
како се то обавља у дигиталним колима. Од BCD кодова обрадити детаљно NBCD код. Грејов код 
обрадити такође детаљно. Од алфанумеричких кодова обрадити ASCII код и његову примену. 

У оквиру Булове алгебре обрадити идентитете, законе и теореме. Елементарна логичка кола 
објаснити на нивоу логичких операција и графичких симбола уз цртање комбинационих табела. 
Укратко објаснити представљање логичких функција, а минимизацију обрадити коришћењем 
одговарајућих рачунарских програма. 

У теми бистабилна кола обрадити SR и D леч кола. Код флип флопова посебну пажњу 
усмерити на флип флопове MS типа ЈК, D и Т. 
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У оквиру комбинационих мрежа, на конкретним примерима обрадити реализацију свих 
побројаних мрежа. Посебно истаћи одговарајуће интегрисане компоненте, њихову структуру и 
могућности употребе. 

Секвенцијалне мреже обрадити на нивоу шема и логике рада (таблично и аналитички). 
Детаљно обрадити савремене интегрисане компоненте и њихово коришћење. Индикаторске мреже 
обрадити коришћењем седмосегментног индикатора. Објаснити показивач са течним кристалом. 
Елиминацију сметњи обрадити коришћењем типичних примера у пројектовању реалних 
секвенцијалних мрежа. 

Аритметичка кола обрадити као интегрисане компоненте за операције са бројевима израженим 
у бинарном бројном систему и са бројевима израженим у BCD коду. 

Меморије обрадити детаљно, архитектуру и организацију као и примену у рачунарским 
системима. Посебно истаћи интегрисане меморијске компоненте као и њихову примену. Објаснити 
укратко и савремене меморијске чипове велике густине паковања (2D, 3D) и упутити ученике на 
познате Интернет адресе за детаљно упознавање са меморијама реномираних светских 
произвођача. 

При обради микропроцесора и микрорачунара обрадити један тип микропроцесора у оквиру 
микрорачунарског система са којим школа располаже. Наставне јединице неопходне за самосталну 
реализацију лабораторијских вежби обрадити детаљно (организацију меморије, инструкције, 
адресирање, улаз/излаз, магистрале и адресни декодер). 
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Елементи аутоматизације 

Недељни фонд часова: 3 + 2 

Годишњи фонд часова: 105 + 70 
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

 
Циљ наставног предмета елементи аутоматизације је стицање знања о процесним 

елементима (мерним давачима и извршним елементима) неопходним за рад на пројектовању 
једноставнијих управљачких система, као и овладавање вештинама на пуштању у рад и одржавању 
електричне и електромеханичке процесне опреме у системима аутоматизоване производње. 

 
Задаци наставног предмета су: 

− упознавање са основним принципима аутоматског управљања; 

− упознавање са основним али и најсавременијим процесним елементима и њиховим 
повезивањем са управљачким системом; 

− оспособљавање за даље проширивање и продубљивање знања о процесним елементима 
система аутоматизоване производње. 

 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 
 
УВОД У ПРЕДМЕТ (3) 

Увод у предмет са освртом на мерне претвараче. Општа шема управљања процесом. 
Класификација елемената САУ. 
ДЕТЕКТОРИ СИГНАЛА ГРЕШКЕ (ДСГ) (12) 

Појам детектора сигнала грешке, његова функција у САУ. Врсте детектора сигнала грешке 
(ДСГ). 

Померајни ДСГ. Напонски ДСГ. Струјни ДСГ. Фреквентни ДСГ. Временски ДСГ. Механички ДСГ. 
Пнеуматски ДСГ. 
ПОЈАЧАВАЧИ У САУ (9) 

Функција појачавача у систему аутоматског управљања и регулације. Електронски појачавачи. 
Појачавач једносмерне струје. Појачавачи са повратном спрегом. Операциони појачавач. Фазно 
осетљиви појачавачи. Модулатори и демодулатори. Магнетни појачавач и електромашински 
појачавач. Механички, пнеуматски и хидраулични појачавачи. 
ИЗВРШНИ ЕЛЕМЕНТИ (15) 

Општи појмови, принцип рада и подела извршних елемената. Електричне машине (генератори, 
електромотори једносмерне и наизменичне струје, корачни-степ електромотори). Селсини. 
Трансформаторска и индуктивна веза селсина. Диференцијални селсин. Пнеуматски и хидраулични 
мотори. 
СИГНАЛИЗАЦИЈА И ЗАШТИТА (9) 

Улога и значај праћења и контроле процеса. Сигнализатори процесних величина. 
Сигнализатори температуре, нивоа, притиска и протока. Универзални сигнализатори. 
РЕГУЛАТОРИ (51) 

Појам регулације. Улога регулатора у регулационом кругу. Карактеристичне величине: статичке 
и динамичке карактеристике, подручје рада, задата величина и дозвољено одступање. 
Класификација регулатора. 

Дисконтинуални регулатори. Двоположајни регулатори са и без хистерезиса. Статичке 
карактеристике и графички приказ рада двоположајног регулатора. 

Троположајни регулатор: принцип рада, статичке и динамичке карактеристике. Принципска 
шема рада и пример троположајног регулатора. 

Импулсни регулатори: опште карактеристике и принцип рада. Примери примене импулсних 
регулатора. 

Опште карактеристике и класификација континуалних регулатора. Пропорционални (P) 
регулатор. Интегрални (I) регулатор. Диференцијални (D) регулатор. Комбиновани (PI, PD и PID) 
регулатори. 

Пасивни и активни елементи за формирање сигнала. Регулатори без повратне спреге. 
Регулатори са повратном спрегом. Врсте повратних спрега. Блок дијаграм регулатора. 
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Електронски регулатори за линеарну статичку и динамичку обраду. Принципске шеме. 
Електронски регулатори са и без повратне спреге. 

Електронски регулатор са операционим појачавачем P, I, D деловања са једним или више 
улаза. Регулатори сложеног деловања: PI, PD, PID. 

Регулатори са зоном неосетљивости. 
Пнеуматски регулатори. Пнеуматски P, I и PID регулатори. Хидраулични регулатори. Примери 

регулатора у индустријским постројењима. 
ОБЈЕКАТ РЕГУЛАЦИЈЕ (6) 

Основни појмови и дефиниције објекта регулације (ОР). Класификација и примери ОР. ОР 
пропорционалног понашања: P стазе са успорењем првог, другог и вишег реда. П стаза са мртвим 
временом. 

ОР интегралног понашања: I стазе. ОР диференцијалног понашања: D стазе. 
 

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ (70) 
1. Упознавање са елементима, уређајима, мерно регулационим колима, инструментима и 

макетом симулатора САУ који ће бити коришћени током вежби; 
2. Снимање статичких карактеристика отпорних претварача линеарног и угаоног помераја; 
3. Снимање статичких карактеристика индуктивних претварача помераја; 
4. Снимање статичких карактеристика капацитивних претварача помераја; 
5. Снимање статичких карактеристика фреквентних претварача помераја; 
6. Снимање статичких карактеристика индукционог (трансформаторског) претварача помераја; 
7. Снимање статичких карактеристика отпорних претварача температуре; 
8. Снимање карактеристика фотоотпорног претварача; 
9. Прорачун мерних претварача притиска, нивоа, протока и угаоне брзине; 
10. Снимање статичких карактеристика померајних ДСГ (потенциометарски и мостни); 
11. Снимање карактеристика струјног ДСГ; 
12. Снимање карактеристика напонског ДСГ; 
13. Снимање карактеристика временских ДСГ; 
14. Снимање фреквентних карактеристика појачавача; 
15. Испитивање исправности комутационих елемената; 
16. Примери сигнализатора температуре, притиска, нивоа и протока; 
17. Снимање карактеристика двоположајног регулатора; 
18. Снимање карактеристика троположајног регулатора; 
19. Снимање карактеристика импулсног регулатора; 
20. Снимање карактеристика P регулатора; 
21. Снимање карактеристика I регулатора; 
22. Снимање карактеристика D регулатора; 
23. Снимање карактеристика PI регулатора; 
24. Снимање карактеристика PD регулатора; 
25. Снимање карактеристика PID регулатора; 
26. Регулација брзине мотора једносмерне струје; 
27. Регулација брзине мотора наизменичне струје; 
28. Снимање карактеристика временских регулатора; 
29. Снимање карактеристика ОУ на симулатору САУ; 
30. Упознавање са опремом за пнеуматско управљање FESTO PNEUMATIC (ако има 

могућности); 
31. Пнеуматски командни, сигнални, управљачки и извршни елементи. Елементи за регулацију 

брзине. Пнеуматски ФлипФлоп. Елеменат са кашњењем 
32. Једноставнија пнеуматска управљања; 
33. Сложенија пнеуматска управљања. Решавање конкретних проблема из праксе; 
34. Пнеуматски и хидраулични регулатор. Пнеуматски и хидраулични мотор као извршни орган; 
35. Електронски, хидраулични и пнеуматски сензори. 

 
НАСТАВА У БЛОКУ (30 часова годишње) 

Настава у блоку може да се изводи у предузећима или у школи у 5 радних дана по 6 часова. 
При томе дани не морају да следе у континуитету. Пракса се обавља после одрађеног дела градива. 
При реализацији праксе је битно да 5 дана буде равномерно распоређено, тако да се сваки радни 
дан од понедељка до петка може користити само једном. У случају да школа није у могућности да 
одради праксу на нов начин, могуће је извођење праксе од 5 дана узастопно у предузећима или 
школи. 
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Први дан: Упознавање организационих модела предузећа. Анализа и проучавање 
принципијелне технолошке шеме мерења и регулације. Идентификација локације мерно 
регулационих уређаја у погону. Претварачи различитих врста, начин везивања (блок шеме) и њихово 
пуштање у рад. Контрола рада мерних претварача мерењем излазног сигнала и визуелним 
прегледом. 

Други дан: Упознавање са начином детекције сигнала грешке у системима аутоматског 
управљања коришћењем различитих детектора сигнала грешке. Проучавање начина задавања 
жељене вредности. Обрада сигнала грешке. 

Трећи дан: Упознавање са улогом појачавача у мерном колу. Анализа рада пнеуматских, 
хидрауличких и магнетних појачавача у погонским условима. Идентификовање различитих типова 
извршних елемената који се користе у привреди. Значај сигнализације у системима управљања. 
Сигнализатори температуре, нивоа, притиска и протока. 

Четврти дан: Улога регулатора у САУ. Изучавање индустријских регулатора. Проучавање 
комплетног регулационог круга 

у погону са освртом на улогу регулатора. Начин повезивања регулатора са осталим 
елементима САУ. Даљинско задавање жељених вредности. Испитивање исправности мерно 
регулационог уређаја уз коришћење симулационих елемената и лабораторијске инструментације. 

Пети дан: Упознавање неопходних резерви у деловима и уређајима на објекту и са њиховим 
складиштењем. Провера мерних и регулационих уређаја визуелним прегледом и контролом 
карактеристичних величина. Руковање контролном документацијом. Проналажење и по могућству 
отклањање кварова, њихов опис и евиденција. Контрола задате вредности. Замена склопова 
неисправних уређаја. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 
 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом рада 
и начинима оцењивања.   
Облици наставе: Теоријска настава у другом разреду, а у трећем и теоријска настава и  
лабораторијске вежбе. 
Место реализације наставе: Теоријска настава се реализује у учионици, а лабораторијске вежбе 
у специјализованој лабораторији или радионици за  практичну наставу. 
Подела одељења на групе: Приликом реализације лабораторијских вежби одељење се дели у три 
групе, вежбе се реализују кроз два спојена часа на којима се врше неопходна мерења и сређују 
резултати. Вежбе је могуће организовати у циклусима највише до пет вежби. 
Блок настава се реализује у току (или на крају) школске године у школи, или ако не постоје 
могућности у одоговарајућем предузећу. Ученик је у обавези да води свој дневник рада. 
Препоруке за реализацију наставе: Програмски садржаји елемента аутоматизације су 
организовани у тематске целине за које је наведен оријентациони број часова за реализацију. 
Теоријске садржаје предмета повезати са лабораторијским вежбама и наставом у блоку. 
Наставник, при изради оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику 
рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака тема добије 
адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати 
у виду да формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама представља 
континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима 
што захтева већу партиципацију  ученика, различита методска решења, велики број примера и 
коришћење информација из различитих извора. 

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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Рачунари и програмирање 

 

Недељни фонд часова: 3 + 1 +30 блок 

Годишњи фонд часова: 105 + 35 + 30 блок 
 
 
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставног предмета рачунари и програмирање је стицање знања о карактеристикама 
рачунарских система и оспособе за програмирање. 

Задаци наставе предмета су: 

− упознавање ученика са јединицама и принципима рада рачунара; 

− стицање знања о значају програмске подршке за функционисање рачунара и утицају на 
његове могућности 

− упознавање ефикасног коришћња програмског језика за решавање различитих проблема 
у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу;  

− јачање способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; упознају се са 
алгоритамским начином решавања проблема и основним алгоритмима; 

− развијање способности код ученика за прецизно формулисање проблема различите 
природе; 

− развијање иницијативе за формализацију и уопштавање различитих задатака и поступака 
решавања помоћу алгоритма; 

− усвајање основа за даље самостално стицање знања и усавршавање у рачунарској 
техници. 

 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 
УВОД (4) 

Податак и информација. Дискретно представљање података. Кодирање података и стандардни 
кодови.   
АРХИТЕКТУРА РАЧУНАРА (6) 

Појам рачунара. Архитектура рачунара. Функционалне јединице рачунара. У/И јединице. 
Меморије. Процесор. Управљачка и АЛ јединица. Магистрале. Принцип рада. 
У/И ЈЕДИНИЦЕ И МЕДИЈУМИ ЗА ПАМЋЕЊЕ ПОДАТАКА (10)  

Магнетни запис података. Јединица дискете. Јединица диска. Диск. Јединица касете. Касета. 
Јединица магнетне траке. Штампачи. Плотери. Управљачка палица. Монитори. Тастатура. Модем. 
Миш. Остали уређаји.  
УПРАВЉАЊЕ ПЕРИФЕРИЈОМ (4) 

Управљање У/И. Програмски улаз-излаз,  Примена прекида, ДМА пренос. 

 ЦЕНТРАЛНА ПРОЦЕСОРСКА ЈЕДИНИЦА (10) 
Архитектура микропроцесора. Подела микропроцесора. Регистри. АЛ јединица. Управљачка 

јединица. Наредбе. Подела наредби по броју операнада. Начини адресирања. Типови наредби. 
МЕМОРИЈЕ (8) 

Меморије - општи појмови. Хијерархија меморијског система. Оперативна меморија. 
Регистарска меморија. Магацинска меморија. Ултрабрза меморија. Асоцијативна. Масовна 
меморија. Виртуелна. 
ПРОГРАМСКА ПОДРШКА РАЧУНАРА (6)  

Оперативни системи - подела и карактеристике. Системски софтвер. Апликативни софтвер. 

Остала програмска опрема. 

ПРОГРАМИРАЊЕ РАЧУНАРА (3)  
Програмски језици (историјски развој, подела и особине). Појам синтаксе и семантике 

програмских језика.  Анализа проблема, етапе решавања задатка, кораци развоја програма  
АЛГОРИТМИ (6)  

Дефиниција и својства алгоритама. Задатак и алгоритам. Графички запис алгоритма.  
Класификација структура алгоритама. Писање алгоритма са простом линијском структуром. Писање 
алгоритма са разгранатом структуром. 

Израда алгоритма са цикличном структуром. Провера исправности алгоритма.  
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ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК (48): 
СТРУКТУРА ЈЕЗИКА И ТИПОВИ ПОДАТАКА (6) 

Структура програмског језика. Структура програма. Кључне речи и идентификатори. Основни 
типови података, дефиниција константи и променљивих. 
ИЗРАЗИ И НАРЕДБЕ (6) 

Оператори језика. Изрази. Наредбе. Првенство оператора. Оператор доделе вредности. 
Аритметички оператори. Релацијски оператори. Оператори поређења. Логички оператори. 
Оператори над битовима. Додатни оператори доделе вредности. Оператори инкрементирања и 
декрементирања. 
ТОК ПРОГРАМА И УПРАВЉАЊЕ ИЗВРШАВАЊЕМ (4) 

Ток извршавања. Доношење одлуке наредбом if и if-else. Наредба вишеструког гранања.  
НАРЕДБЕ ЦИКЛУСА (8) 

Савлађивање основних циклуса. Наредбе циклуса са коначним бројем понављања (for). 
Организација циклуса са неодређеним бројем понављања (while и do-while). Наредбе за искакање 
из циклуса.  
ЈЕДНОДИМЕНЗИОНАЛНИ ВЕКТОР ИЛИ НИЗ (10) 

Упознавање са низом као најједноставнијим и најчешће коришћеним структуираним типом 
података. Дефинисање низа. Иницијализација низа. Приступање елементима низа. Претраживање 
низа. Тражење минималног и максималног елемента низа. Сортирање низа. 
ФУНКЦИЈЕ (10) 

Упознавање са појмом разлагања проблема на краће и једноставније потпроблеме за чије 
решавање се користе функције. Указати на могућност коришћења истих функција у решавању више 
различитих програма. Дефиниција функције (тип повратне вредности, формални параметри). 
Наредба return. Функције типа void. Позив функције (стварни аргументи). Декларација функције. 
Стандардна библиотека функција. 
ДАТОТЕКЕ (4) 

Отварање и затварање датотеке. Упис и читање из датотеке. 
 
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ (35)  

 
1. Организација и начин рада у лабораторији 
2. – 4. Компоненте рачунарског система.  
5. – 7. Пројектовање рачунарског система -конфигурације.  
8. – 10. Склапање новог рачунара.  
11. – 13. Тестирање и отклањање кварова рачунарског система.  
14. – 16. Оперативни системи.  
17. – 19. Инсталација Windows оперативног система.  
20. – 22. Рад у Windows оперативном систему.  
23. – 25. Инсталација Linux оперативног система.  
26. – 28. Рад у Linux оперативном систему.  
29. – 31. Пасивна и активна мрезна опрема.  
32. – 34. Израда локалне рачунарске мреже.  
35. – 40. Програмирање: Радно окружење типови података, наредбе и изрази.  
41. – 46. Програмирање: Ток програма и управљање извршавањем.  

47. – 52. Програмирање: Наредбе циклуса.  

53. – 58. Програмирање: Рад са низовима.  

59. – 64. Програмирање: Рад са функцијама.  

65. – 70. Програмирање: Рад са датотекама.  

 
 
НАСТАВА У БЛОКУ (30) 
 
1. Одабир конфигурације, склапање и надоградња конфигурација (6) 
2. Тестирање рачунарских система, анализи квара, поправка и замена делова (6) 
3. Постављање и одржавање рачунарских мрежа (6) 
4. Израда пројекта из програмској језика – функције (6) 
5. Израда пројекта из програмској језика – датотеке (6) 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)  
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На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом 

рада и начинима оцењивања.   

Облици наставе: Теоријска настава и  лабораторијске вежбе. 

Место реализације наставе: Теоријска настава се реализује у учионици, а лабораторијске 

вежбе у рачунарској лабораторији. 

Подела одељења на групе: Приликом реализације лабораторијских вежби одељење се дели у 
три групе, вежбе се реализују кроз два спојена часа сваке недеље.  

Блок настава се реализује у току школске године у рачунарској лабораторији 
Препоруке за реализацију наставе: Програмски садржаји рачунара и програмирања су 

организовани у тематске целине за које је наведен оријентациони број часова за реализацију. 

Теоријске садржаје предмета повезати са лабораторијским вежбама и наставом у блоку. 

Наставник, при изради оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику 

рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака тема добије 

адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати 

у виду да формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама представља 

континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима 

што захтева већу партиципацију  ученика, различита методска решења, велики број примера и 

коришћење информација из различитих извора. 

 
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 . 

 
Предмет рачунари и програмирање садржи у себи теме које се дотичу свих битних елемената 

рачунарског система, тј подједнако се обрађују области реалне и програмске компоненте 
рачунарског система (hardware, software). На основу тога је и целокупно градиво организовано у две 
велике целине. Први део представља основу за упознавање јединица и принципа рада рачунара.  

 
Уводни део и представљање података би требало да буде обнављање и наставак дела 

градива из предмета рачунарство и информатика. У овим тематским целинама треба повезати 
објекте и процесе у природи са рачунарима, тј. како се формално представљају у рачунару величине 
из реалног света и указати на предности коришћења рачунара. 

Архитектуру рачунара треба представити блок-шемом, на часовима теорије и показати у 
лабораторији, на часовима вежбе, где се ове јединице налазе (локализација модула). Свака од 
функционалних јединица рачунара је заступљена у наредном периоду са примереним бројем часова 
у посебним тематским целинама.  

На почетку се обрађују У/И уређаји и медијуми за памћење података, јер сматрамо да је тај део 
рачунарског система најједноставније описати, анализирати и на вежбама идентификовати, 
користити и тестирати.  

Централна процесорска јединица и унутрашње меморије су заступљене укупно са 10 часова 
теорије. Посебну пажњу треба посветити анализи циклуса наредбе: припреми и реализацији, који су 
најважнији регистри микропроцесора и рад на једноадресним и вишеадресним наредбама. Процесе 
и сигнале треба представити блок-шемом и алгоритмом који би симулирао рад рачунара током фаза 
припреме и извршења наредбе.  

Меморије би требало да се обраде селективно: оперативна и регистарска меморија да се 
обрађују детаљније, док асоцијативна, виртуелна и ултрабрза меморија се налазе у програму само 
у смислу информација о принципу рада, са циљем да би се потпуније уочила потреба за хијерархијом 
меморијског система и упознала сама организација као целина. 
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Области: програмска опрема рачунара и програмирање рачунара представљају увод у 
програмски систем и функцију рачунарских програма. Ове области су тако подељене и уситњене, 
ради прегледности и са циљем да се свака од њих третира равноправно. У овом делу би требало 
обновити коришћење оперативног система, улогу системског софтвера и могућност решавања 
проблема помоћу рачунара, коришћењем комерцијалног или специјалног софтвера.  

Програмски језик је заступљен са 48 часова теорије и 36 часова за вежбе. За реализацију 
програмских садржаја дозвољава се слобода избора програмског језика (C++, C# ...), што значи да 
овим програмом није одређен један програмски језик који треба изучити и помоћу њега решавати 
проблеме. Препоручује се бесплатно развојно окружење: Microsoft Visual Studio Express. 

У реализацији програмских садржаја треба првенствено инсистирати на практичној примени - 
писању програма, а не на теорији и синтакси програмског језика. Ученик мора да савлада потребан 
начин размишљања приликом решавања неког проблема. Значи, предавање и примере треба 
базирати ка учењу техника програмирања.  

У реализацији програмских садржаја полази се од алгоритма како би ученик могао што пре да 
савлада потребан начин размишљања. Алгоритми треба да се реализују графички кроз блок 
дијаграме, како би ученици што лакше и боље савладали циклусе. Кроз алгоритме је потребно 
обрадити и низове како би ученик што боље савладао приступање елементима низа, проласке кроз 
низове као и основне технике сортирања и претраживања низова. Потребно је писати програме који 
ће реализовати проблеме из групе предмета природних наука и електротехнике, а у корелацији са 
садржајима одговарајућих предмета.  

У реализацији програмских садржаја везаних за структуру програмског језика неопходно је 
упознати ученика са конзолним и са визуелним програмирањем (програми засновани на прозорима 
- GUI). Ученицима дати могућност избора врсте пројекта унутар радног окружења прлиликом 
вежбања, међутим инсистирати на решавању уноса и исписа података на оба начина: кроз конзолно 
програмирање и кроз визуелно програмирање – у оквиру ове области упознати ученика са следећим 
графичким елементима: форма и подешавање њених својстава, једноставне компоненте: натпис, 
оквир за уношење и приказивање текста, дугме и оквир за графички објекат; објаснити која су 
својства компоненти и њихово подешавање; показати додавање компоненти на форму и приказ 
информацију у облику порука.  

Наредбе циклуса реализовати кроз примере који решавају неке конкретне проблеме из 
електротехнике.  

У делу низови, потребно је савладати основне технике за рад са низовима: тражење 
минималног или максималног елемента низа, претраживање и сортирање низа. Кроз задатке са 
низовима ученици ће још боље савладати наредбе гранања и наредбе циклуса. Треба нагласити да 
се алгоритми протежу кроз све области, и треба инсистирати на њиховом писању за сваки задатак. 

Наредбе функција реализовати кроз примере до којих се долази разлагањем сложенијих 
проблема. Приказати могућности коришћења истих функција у решавању више различитих 
програма. За овај део погодни су примери типа: писање програма за израчунавање аритметичке 
средине N задатих бројева (креирати и користити функцију која израчунава збир N бројева); писање 
програма за сортирање елемената вектора у неопадајући редослед (креирати и користити функцију 
која налази позицију највећег елемента у низу од N елемената). 

У делу датотеке потребно је савладати основне технике за рад са датотекама, упис података 
у текстуелну датотеку као и читање података из ње. Објаснити важност чувања информација током 
времена и дати конкретне примере за то: пример телефонског именика, дневник оцена, чување 
резултата мерења током времена. 
 

УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ВЕЖБИ 
 
Све вежбе се раде у рачунарским лабораторијама. Због самог начина реализације, потребно 

је да се вежбе из програмирања реализују са по шест часова, а из хардверског дела са по три часа.  
После сваке урађене вежбе ученици пишу извештај о раду који садржи: неопходне цртеже, опис 

вежбе, остварене задатке, коришћени прибор, тестове, методе и закључак. За вежбе које садрже 
извештаје из програмирања треба извештај да садржи: задатак, алгоритам, изворни програм и 
резултате. 
Компоненте рачунарског система. Упознавање компоненти рачунара. Упознавање са постојећим 
рачунарским хардвером на тржишту, њихове перформансе и међусобна компатибилност.  
Пројектовање рачунарског система -конфигурације. Анализа примера једне готове рачунарске 
конфигурације коју прати техничка документација, перформансе компоненти и тест провере 
исправности. Израда предлога више рачунарских конфигурација на основу тренутно расположивог 
рачунарскох хардвера на тржишту. 
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Склапање новог рачунара. Припрема кућишта, монтажа напајања, монтажа матичне плоче у 
кућиште, монтирање процесора и система за хлађење, монтирање графичке картице, монтажа RAM 
меморије и хард диска, повезивање напајања и каблова за пренос података и монтажа  осталих 
компоненти по потреби. Повезивање основне периферије: монитор, тастатура и миш.  
Тестирање и отклањање кварова рачунарског система. Пуштање у рад и тестирање рачунара са 
претходно иснталираним оперативним системом. Праћење перформанси рачунара у току рада 
(темпертуре процесора, систем за хлађење). Бенчмарк тестови на рачунару. Откривање кварова на 
постојећем рачунарском систему. Програми за тестирање исправности компоненти рачунара. 
Отклањање кварова или замена компоненти.  
Оперативни системи. Упоредна анализа савремених оперативних система (Microsoft: Windows XP, 
Windows Vista, Microsoft Windows 7 и неколико дистрибуција Linux оперативног система). Припрема 
рачунара пред инсталацију оперативног система, провера исправности рачунара, провера 
перформанси потребних за инсталацију датог оперативног система. Избор одговарајућег 
оперативног система за дату конфигурацију. 
Инсталација Windows оперативног система. Процес инсталације оперативног система. Појам 
система фајлова, партиционисање и форматирање хард диска. Основно подешавање и 
конфигурисање оперативног система: подешавање датума и времена, радне површине (позадине, 
чувара екрана, резолуције екрана), регионална подешавања, промена корисничких налога. 
Рад у Windows оперативном систему. Инсталирање неопходних управљачких програма. 
Проналажење најновијих управљачких програма на Интернет страници произвођача. Инсталирање 
корисничких програма. Уклањање програма. Средства и методе заштите рачунара и информација 
(антивирус програми).  
Инсталација Linux оперативног система. Процес инсталације оперативног система. Појам 
система фајлова, партиционисање и форматирање хард диска.  Основно подешавање и 
конфигурисање оперативног система: подешавање датума и времена, радне површине (позадине, 
чувара екрана, резолуције екрана), регионална подешавања, промена корисничких налога.  
Рад у Linux оперативном систему. Инсталирање неопходних управљачких програма. 
Проналажење најновијих управљачких програма на Интернет страници произвођача. Инсталирање 
корисничких програма. Уклањање програма. Средства и методе заштите рачунара и информација 
(антивирус програми). 
Пасивна и активна мрезна опрема. Припрема и конфигурисање рачунара за рад у мрежи (радна 
група и име рачунара), по потреби инсталација мрежне картице. Упознавање са пасивном и активном 
мрежном опремом на тржишту. Упоредна анализа појединих производа. 
Израда локалне рачунарске мреже. Умрежавање три и више рачунара путем комутационог 
уређаја: повезивање рачунара, подешавање IP адресе рачунара, IP адресе специјалне намене. 
Пинговање рачунара и ipconfig наредба. Подела датотека. Подела штампача. 
 
Програмирање: Радно окружење, типови података, наредбе и изрази. Покретање и упознавање 
радног окружења за писање програма. Креирање новог пројекта. Чување и отварање пројекта. 
Елементи радног окружења. Унос и приказ података. Писање програма: дефинисање различитих 
типова променљивих; дефинисање различитих типова константи; унос и приказ променљивих. 
Превођење и извршавање програма. Писање програма: демонстрација коришћења аритметичких и 
логичких израза. 

Програмирање: Ток програма и управљање извршавањем. Писање програма: демонстрација 

и вежба примене наредби гранања (if и if-else). Демонстрација и вежба примене наредби са 

вишеструким гранањем (switch/case).  

Програмирање: Наредбе циклуса. Писање програма у којима ће вежбати коришћење наредбе 

циклуса (for). Писање програма у којима ће вежбати коришћење наредби циклуса (while и do-while). 

Програмирање: Рад са низовима. Писање програма у којима ће вежбати рад са низовима, 

формирање и испис низа. Писање програма у којима ће вежбати рад са низовима. Одређивање 

минималног и максималног елемента низа. Писање програма у којима ће вежбати рад са 

низовима. Сортирање низа, претраживање низа.  

Програмирање: Рад са функцијама. Писање програма који ће садржати дефиницију и позив 

функције.  

Програмирање: Рад са датотекама. Писање програма у којима ће вежбати рад са датотекама. 
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УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ У БЛОКУ 
 
Реализује се у сервисима, рачунским центрима или рачунарским лабораторијама. Ученици 

треба да се ангажују на пословима од одабира конфигурације, преко склапања нових и надоградње 
постојећих конфигурација. Предвиђен је и рад на тестирању рачунарских система, анализи квара, 
поправци и замени делова. Ученик се упознаје и са повезивањем и инсталацијом периферних 
уређаја и инсталацијом системског и апликативног софтвера. У рачунарским центрима и сервисима 
који раде на одржавању мрежа одређених радних организација, ученике треба ангажовати на 
пословима реализације мрежа, инсталације и подешавања мрежних оперативних система, 
подешавању уређаја за рад у мрежи.  

Настава у блоку везана за проргамски језик требала би да омогући ученицима да након 
пређених тематских целина провере, тј утврде своје знање кроз израду пројеката. Предлаже се 
формирање радних тимова (по пет ученика у једном тиму). Сваки тим треба да има координатора 
који ће бити носилац пројекта. Његово задужење је да изврши поделу задатка члановима свог тима 
као и да координира њиховим радом. Извештај урађеног пројекта треба да садржи кратак опис 
пројекта, изворни програм и резултате у писаној форми, а на дискети треба да се налази изворни и 
извршни код програма. Циљ пројеката између осталог је и да омогући лакшу израду матурског рада, 
што значи да они у себи могу да имају делове које ће ученици касније моћи на крају искористити за 
свој матурски рад из предмета Рачунари и програмирање. 
Предвиђа се израда два пројеката 
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Грађанско васпитање 

 
Недељни фонд часова: 1 

Годишњи фонд часова: 35 
 
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 Демократија и политика  

Ова тематска целина посвећена је одређењу појмова демократије и политике, као предусловима 

политичке партипипације грађана. Обрађују се механизми функционисања и институције 

демократије, као и начини контроле и ограничења власти у демократском поретку.  

П. Грађанин и друштво  

Тематска целина посвећена је појму, карактеристикама и вредностима грађанског друштва. 

Централне теме су: однос државе и грађанског друштва, појам грађанина и значај и начин његовог 

учествовања у политици.  

Ш. Грађанска и политичка права и право на грађанску иницијативу  

Уводни део ове целине посвећен је појму и култури људских права, као и улози грађана и залагању 

за остваривање ових права. Детаљније се обрађују право на грађанску иницијативу које омогућава 

партипипацију грађана у процесу доношења оддука и право на самоорганизовање грађана, кроз које 

се ученици упознају с улогом невладиних организација.  

IV. Планирање конкретне акције  

Последња тематска целина пружа ученицима основна знања и вештине које су неопходне за 

решавање њима важних и блиских проблема, кроз реализацију конкретних локалних акција. На овај 

начин ученици имају прилике да сами узму акгивно учешће примењујући претходно стечена знања. 

У оквиру ове целине, предвиђене су јавне презентације нацрта акција и резултата у школи.  
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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.  

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.  
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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.  

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: 35 
 
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);  
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• 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 трећем разреду јесте да се ученицима аргументовано предочи да је Исус Христос 
једини спаситељ створеног света зато што је само у његовој личности остварена заједница тварне 
природе с Богом.  
ЗАДАЦИ наставе православног катихизиса јесу да ученици:  

- стекну свест о томе да је Тајна Христова циљ стварања света;  
- уоче да је првородни грех променио начин остварења циља због кога је свет створен, али не и сам 

циљ;  
- запазе да се Тајна Христова поистовећује са Литургијом;  
- уоче да апостолским прејемством, посредством Духа Светога, преко Литургије и као Литургија, 

будуће Царство Божије улази у историју;  
- запазе разлику између иконографског приказивања распећа и васкрсења Христовог у православној 

и ренесансној традицији.  
  
САДРЖАЈ ПРОГРАМА  
Тајна Христова - јединство Бога и човека као циљ због кога је Бог створио свет.  
Христово оваплоћење и страдање, смрт као последица греха првих људи.  
Бог је васкрсао Христа из мртвих Духом Светим (превазилажење смрти за створену природу као 
плод слободне, личне заједнице Бога и човека у Христу).  
Исус Христос као нови Адам и начелник све твари.  
Улога Духа Светог у сједињењу људи и створене природе са Христом (Дух Свети конституише Цркву 
као конкретну Литургијску заједницу кроз крштење, миропомазање и рукоположење). Литургија као 
икона истинског постојања света - Царства Божијег (спасење света заједничко дело Св. Тројице и 
људи; разлика између Бога и људи, али не и њихова одељеност).  
Апостолско прејемство (епископ као икона Христа, свештеници иконе апостола, Литургија као икона 
будућег века).  
Распеће и Васкрсење Христово у православној иконографији.  
  
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)  
Циљ наставе у трећем разреду средње школе јесте да се ученицима аргументовано предочи да је 
Исус Христос једини спаситељ створеног света зато што је само у његовој личности остварена 
заједница тварне природе с Богом.  
Тему Тајна Христова... треба реализовати на тај начин што ће се ученицима предочити одлуке 1. и 
4. Васељенског сабора, затим то протумачити на основу Св. Писма, како Новог, тако и Старог завета. 
У оквиру ове теме треба ученицима скренути посебну пажњу на следеће чињенице: да је Христос 
потпуни човек и потпуни Бог, односно Син Божији, да су у једној личности Сина Божијег поново 
сједињене, "нераздељиво и непроменљиво", човечанска, односно тварна, и нетварна, Божанска 
природа, које су падом првог човека Адама биле разједињене. Указати, дакле, на паралелу између 
Христа, новог Адама, и старог Адама. На основу овог сједињења, Христос је постао нови Адам и 
једини посредник између Бога и створене природе, јер је једино у њему створена природа остварила 
сједињење с Богом, а на тај начин и бесмртно постојање. Такође, треба указати ученицима на то да 
су у остварењу тајне Христове пројављује слобода, како Божија у односу на човека, тако и човекова 
у односу на Бога. Дакле, све оно што је први човек, Адам, требало да учини, а није учинио због 
слободног одбијања да то учини, учинио је Христос. Треба указати, такође, и на важност учења о 
Христу за нас људе и за наше спасење. (Погодно штиво за боље разумевање ове проблематике 
јесте чланак: Ј. Зизијулас, Христологија и постојање.) Тему Христово оваплоћење и страдање... 
треба реализовати на тај начин што ћемо најпре изложити ове догађаје на основу описа Св. Писма 
Новог завета, а затим протумачити с посебним освртом на следеће елементе: да су оваплоћење и 
страдање Христово два различита догађаја, односно да оваплоћење Христово не садржи 
истовремено и смрт, као што је случај код нас људи који почињемо да умиремо кад се родимо.  
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Христос није рођен на исти начин као и ми људи, од мужа и жене, он је Син Божији који се слободно 
рађа као човек и слободно страда, и то ради нашег спасења, будући да је Бог, и зато нестрадалан и 
нематеријалан, тј.учинио је оно што је први човек Адам одбио да учини што нас упућује на закључак 
да је Син Божији постао човек и страдао због греха првог човека Адама. У Христу је откривен циљ 
због кога је Бог створио свет и човека на крају стварања, тј. да је Бог створио свет да се сједини с 
Њим кроз човека, у једној личности и да тако постоје вечно, што нас опет упућује на закључак да би 
се тајна Христова остварила и да први човек није погрешио, зато што је та тајна сједињење Бога и 
човека и што без тог сједињења тварна природа не би могла да постоји. Међутим, овде треба 
ученицима указати на то да смрт није саставни део првобитног Божијег плана о свету, већ да је она 
последица греха првог човека Адама. Дакле, да није било греха, не би било страдања и смрти, 
односно да први човек Адам није погрешио, он би постао Христос и не би окусио смрт. После греха, 
смрт је постала реалност за читаву природу и преноси се преко природног рађања.  
Овом темом се наглашава врло важна чињеница да без сједињења с Богом, односно сада са 
Христом, ниједно створено биће не може да превазиђе смрт. Ова констатација нас упућује на 
закључак да се спасење остварује једино у Цркви, односно у Евхаристијској заједници, јер је ту 
присутан Васкрсли Христос и једино тамо можемо остварити заједницу с Њим.  
Тему Бог је васкрсао Христа... треба такође обрадити најпре на основу сведочанстава о овом 
догађају забележених у Св. Писму Новог завета. Приликом развијања ове теме, треба ученицима 
указати на то да је Бог васкрсао Христа из мртвих, Духом Светим. Ово је важно због тога што се том 
констатацијом истиче да спасење, као превазилажење смрти за створену природу, није ствар 
природе, односно није механички, природни процес, већ је ствар слободе Божије и да се оно 
појављује као нови начин постојања створене природе, као литургијска заједница. Јер, Свети Дух 
својом делатношћу ствара литургијску заједницу - Цркву. Васкрсење Христово дакле, упућује на 
есхатолошки догађај свеопштег васкрсења мртвих и конституисања Царства Божијег који ће се 
догодити када то Бог Отац буде благословио, а Васкрсење Христово, односно литургијска заједница, 
јесте његов залог и предокус.  
Такође, треба, скренути пажњу ученицима да се Васкрсли Христос појављује у литургијском сабрању 
као онај који началствује Литургији и приноси Богу Оцу дарове Цркве, односно целу Цркву, о чему 
нам сведочи најпре Св. Писмо Новог завета, а затим и сама литургијска пракса Источне Цркве.  
Темама: Исус Христос као нови Адам... и Улога Духа у сједињењу људи са Христом... треба 
ученицима обратити пажњу на то да је Исус Христос савршен човек и да се једино у заједници с 
Њим остварује заједница с Богом. Ту заједницу са Христом људи могу да остваре једино 
посредством Духа Светога кроз Крштење у коме се показује наша слободна опредељеност за Христа 
и вера у Христа као Спаситеља и уласком у Литургијску заједницу. На овај начин Дух Свети 
конституише Цркву као Литургијску заједницу људи и природе с Богом у Христу. Тему Литургија као 
икона Царства Божијег... треба реализовати путем описа Литургије у контексту вере у обећано 
будуће Царство, указујући ученицима посебно на идентичност структуре Царства Божијег и 
Литургије: Христос окружен апостолима, анђелима и народом, односно епископ окружен 
свештеницима, ђаконима и народом. Такође, треба ученике упутити на то да је Литургија икона 
будућег Царства Божијег, а не слика прошлости. Ради разумевања разлике између иконе и слике, 
треба поћи од тога да је Царство Божије будући догађај, који се још увек није у потпуности остварио, 
али то Царство присуствује сад и овде, у икони преко Литургије. Зато је епископ у Литургији икона 
Христа, свештеници су иконе апостола итд. Односно мимо Литургије не постоји Царство Божије. За 
разлику од иконе, која онтолошки садржи Царство Божије, иако не и у потпуности, зато што је 
Царство Божије догађај будућности, слика подразумева Царство Божије као стварност која 
паралелно постоји са Литургијом или, пак, стварност која је постојала у прошлости. У овом контексту, 
ако слике, односно Литургије, и нема, прототип, тј. Царство Божије, и даље постоји. Ова разлика 
између иконе и слике, која се среће у контексту Литургије и Царства Божијег, утолико је неопходна, 
уколико желимо да су Христос и Дух Свети реално присутни у Литургији, сад и овде, преко њених 
чланова, а што је неопходно ради нашег спасења, а не да у Литургији ми глумимо њихово присуство, 
будући да су они одвојени од нас и да су горе на небу, док су чланови литургијске заједнице само 
обични људи.  
(У контексту одређења иконе и поређења иконе и прототипа, треба навести одлуку 7. Васељенског 
сабора, док се за одређење односа између Литургије Царства Божијег треба послужити посланицама 
Св. Игњатије Богоносца, као и студијом Ј. Зизијуласа, Евахристија и Царство Божије).  
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Тему Апостолско прејемство треба реализовати на основу закључака који ће следити из претходне 
теме, а они су следећи: будући да Христос и Дух Свети својом делатношћу доносе у историју будуће 
Царство Божије, Литургија није понављање догађаја из прошлости, већ је икона будућег стања 
ствари у Царству Божијем. Дакле, оно што треба подразумевати под "апостолским прејемством" 
јесте то да се Црква конституише не на основу прошлости, већ на основу будућности. Дух Свети, 
који кроз рукоположење конституише Цркву као Литургијску заједницу, чини то искључиво у оквиру 
Литургије - дарове и службе које раздаје људима чини за Литургију и ради ње. Отуда је сваки епископ 
у Литургијском сабрању икона Христа и свака Литургијска заједница под једним епископом је потпуна 
Црква - Једина, Света, Васељенска и апостолска. (Као помоћна литература за ову тему може да 
послужи студија: Ј. Зизијулас, Апостолско прејемство). У контексту иконографског приказивања 
Тајне Христове, односно оваплоћења, страдања, Васкрсења и Вазнесења Христовог, као и силаска 
Св. Духа на апостоле, треба ученицима посебно указати на литургијски оквир ових тема, тј. на однос 
у коме ови догађаји стоје с будућим Царством Божијим. (На пример, икона оваплоћења приказује да 
се у вези са рођењем Христовим дешава нешто необично, што није својствено рођењу обичне деце, 
односно да се родио Спаситељ света, да страдање Христово на крсту указује на то да смрт није 
последњи догађај којим се све завршава, већ да оно указује на наду васкрсења. Васкресење 
Христово приказује Христа који не васкрсава сам, већ Он силази у Ад и васкрсава сав род људски 
итд.). 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 дâ ипостас, односно да оцрквени и да дâ смисао 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 у: 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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СПИСАК ПРЕДМАТА СА НЕДЕЉНОМ И ГОДИШЊОМ НОРМОМ ЗА  

ЧЕТВРТУ ГОДИНУ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА  

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР  АУТОМАТИКЕ 
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НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Т В ПН Т В ПН 

1. Српски језик и књижњвност 3   93    

2. Енглески језик 2   62    

3. Филозофија 2   62    

4. Устав и права грађана 1   31    

5. Физичко васпитање 2   62    

6. Математика 4   124    

7. Економика и организација предузећа 2   62    

8. Мерења у аутоматици 2 1  62 31  30 

9. 
Микропроцесори са елементима 
програмирања 

2 1  62 31   

10. Рачунари у системима управљања 2 1  62 31  30 

11. Системи аутоматског управљања 2 1  62 31  30 

12. Електричне машине са регулацијом 
електромоторног погона 

2 1  62 31   

13. Грађанско васпитање/ Верска настава 1   31    

14.         

15.         

16.         
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Српски језик и књижњвност 

 
Недељни фонд часова: 3  
Годишњи фонд часова: 93 
 
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.  
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Рационализација наставе у овом послу постиже се на тај начин што ће узорак текста бити у вези с 
књижевним делом из програма за одређени разред.  
И диференцирање 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: 62 
 
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: 62 
 

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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Устав и права грађана 

 
Недељни фонд часова: 1 

Годишњи фонд часова: 31 
 
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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Физичко васпитање 

 
Недељни фонд часова: 2 

Годишњи фонд часова: 62 
 

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: 4 

Годишњи фонд часова: 124 
 
Циљ и задаци 
Циљ наставе математике је да ученици усвоје знања, развију вештине, формирају ставове потребне 
за схватање појава и законитости у природи и друштву, формирање научног погледа на свет, 
решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког 
образовања и самообразовања и  развијање личности ученика. 
Задаци наставе математике су да ученици: 
- развијају логичко и апстрактно мишљење; 
- развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-
логичког језика; 
- развијају способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа; 
- разликују геометријске објекте и њихове узајамне односе  и трансформације; 
- разумеју функционалне зависности, њихово представљање и примену; 
- развијају способности сагледавања струковних проблема и њиховог математичког моделовања и 
решавања;  
- развијају систематичност, уредност, прецизност, темељност, истрајност, критичност у раду, 
креативност и формирају систем вредности; 
- развијају радне навике и унапреде способности за самостални и групни рад;  
- стекну знања и вештине применљиве у савладавању наставних програма других  предмета; 
- унапреде способност коришћења различитих извора информација и стручне литературе; 
- формирају свест о универзалности и примени математичког начина мишљења; 
- буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним 
способностима и потребама струке и  друштва; 
- унапреде способности решавања различитих проблема и нових ситуација у процесу рада и 
свакодневном животу. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Функције (28) 
Важнији појмови и чињенице о функцијама једне променљиве (дефинисаност, нуле, парност, 

монотоност, периодичност). Сложена функција (појам и једноставнији примери). 
Преглед елементарних функција. 
Гранична вредност и непрекидност функције (геометријски смисао). Асимптоте. 

Извод функције (26) 
Прираштај функције. Извод функције (проблем тангенте и брзине). Основне теореме о 

изводу, изводи елементарних функција. 
Диференцијал и његова примена код апроксимација функццја.  
Испитивање функција (уз примену извода), график функције. 

Интеграл (22) 
 Неодређени интеграл. Основна правила о интегралу, табела основних интеграла, интеграли 

неких елементарних функција. 
Метод замене, метод парцијалне интеграције.  
Најједноставнији примери диференцијалних једначина: y´=f(x)g(y), y´´=C, y´´= -k2 y 
Одређени интеграл, Њутн-Лајбницова формула (без доказа).  
Примене одређеног интеграла (ректификација, квадратура, кубатура 

Комбинаторика (12) 
Основна правила. Варијације, пермутације; комбинације (без понављања).  
Биномни образац. 

Вероватноћа и статистика (20) 
Случајни догађаји. Вероватноћа. Условна вероватноћа и независност. Случајне величине. 

Биномна, Пуасонова и нормална расподела. Средња вредност и дисперзија. Популација, обележје 
и узорак. 
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Прикупљање, сређивање и приказивање података. Појам оцене параметара. Оцене 

вероватаоће, средње вредности и дисперзије. Интервалне оцене за вероватноћу и средњу вредност. 
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска писмена задатка са једночасовним 

исправкама (12). 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 
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; 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.). 

При избору садржаја програма била је врло значајна образовна и васпитна функција наставе 
математике 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 и омогућава 
касније ефикасно учење.  

Веома су значајни и практични циљеви наставе математике. То значи да се води рачуна о 
примени математике у животу, пракси и другим научним областима које ученици на овом 
когнитивном нивоу изучавају или ће их учити касније.  

За реализацију циља и задатака наставе математике изабрани садржаји програма су 
довољно приступачни свим ученицима. Они такође могу и стимулативно деловати на ученике, јер 
они 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. Мотивација и интуитивно схватање проблема треба да претходе строгости и 
критичности, а излагање градива мора бити праћено добро одабраним примерима. Након довољног 
броја урађених 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 и наставник математике (у зависноти од фонда часова, састава 
одељења и предзнања ученика). 
 

ОБЈАШЊЕЊЕ САДРЖАЈА ПРОГРАМА  
(Посебне напомене о обради програмских тема) 

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 употребу 
одговарајућих наставних средстава, учила за наставу математике и рачунара. Све то 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 оспособљвати 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. Такође подстиче 
самоиницијативу ученика у стицању знања и доприноси изграђивању радних навика и подизању радне 
културе ученика (што је и важан васпитни задатак наставе).  
 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). 
Објективна ситуација изискује и извесно систематско утврђивање и обнављање оних садржаја из 
програма основне школе на којима се заснива обрада садржаја у средњој школи, а то се може 
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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 и 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. 
 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 – начин реализације (начин остваривања програма) 
За све програме (М4 - М14) даје се заједничко објашњење садржаја програма - начин 

остваривања програма, 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 је основни циљ при реализацији садржаја, без обзира 
на број часова предвиђених за одређену тему. Наравно, уколико је број часова већи, садржаји теме 
треба да буду обрађени и усвојени у већој мери (и у дубину и у ширину). Тако, на пример, свака тема 
из програма М14 реализоваће се знатно шире и дубље него у осталим програмима. Ово ће у извесној 
мери зависити и од конкретне ситуације (природа струке, састав одељења, други услови). 

Функције. 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. Пажњу 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 
објаснити везу између извода и интеграла и увести појам примитивне функције. Интеграљење 
објаснити као операцију која је инверзна диференцирању. Поред табеле основних интеграла и њене 
примене 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. 

Комбинаторика. (Само у програмима М10-М14) 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). Важно је добро увежбати 
препознавање појединих врста комбинаторних објеката на довољном и одабраном 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 увести појам 
вероватноће (преко појма релативне фреквенције и класичном дефиницијом), као и основне теореме 
о вероватноћи. На погодно изабраним примерима треба увести појам случајне променљиве и 
указати на неке њене нумеричке карактеристике и расподеле. Истаћи улогу случајног узорка и 
статистичког експеримента, а затим објаснити начин прикупљања података, њиховог приказивања и 
одређивања важнијих статистичких карактеристика. 

Елементи финансијске математике. ( Само у програму М11) 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 да направе амортизациони план зајма (са потребним израчунавањима), да врше конверзију 
зајма и сл. 
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Економика и организација предузећа 

 
Недељни фонд часова: 2  
Годишњи фонд часова: 62  
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

 
Циљ наставе предмета економика и организација предузећа је стицање знања из 

организације рада у предузећу, упознавање са економским појмовима, правилима и принципима 

понашања у предузећу, упознавање са основним стандардима из подручја система квалитета.  

 
 Задаци наставе предмета су: 

− стицање знања из области организације рада предузећа; 

− овладавање знањима из области система квалитета; 

− упознавање са одређеним појмовима из области предузетништва и менаџмента; 

− стицање знања о средствима и изворима средстава у предузећу; 

− упознавање са економским принципима пословања; 

− стицање знања из организације производње; 

− упознавање система квалитета и стандардизације у тој области; 

− овладавање знањима о токовима вредности у предузећу, као и трошковима пословања 
предузећа. 

 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 
УВОД (2) 

Основни појмови о економици и организацији предузећа: појам, значај, циљеви и задаци. 
ПРЕДУЗЕЋЕ (6) 

Појам, настанак, развој и карактеристике предузећа. Циљеви, задаци и елементи предузећа. 
Врсте предузећа. Подела предузећа према делатностима, величини, власништву и остале поделе. 

Организациони облици предузећа. Предузетништво. Ортачко друштво. Командитно друштво. 
Друштво са ограниченом одговорношћу. Акционарско друштво. 
СРЕДСТВА И ИЗВОРИ СРЕДСТАВА (6)  

Појам и подела средстава. Пословна средства (основна и обртна). Средства посебних намена. 
Извори средстава. Контрола коришћења средстава. 
ТОКОВИ ВРЕДНОСТИ У ПРЕДУЗЕЋУ (4) 

Ангажовање средстава. Циљеви, елементи и облици ангажовања средстава. Циклус и 
коефицијент ангажовања средстава. Контрола ангажовања средстава. 
ТРОШКОВИ У ПРЕДУЗЕЋУ (9) 

Појам и значај утрошака. Утрошци према елементима производње. Утрошци радне снаге, 
средстава за рад и предмета рада. 

Појам и подела трошкова. Трошкови према елементима производње, месту настанка и 
носиоцима и у зависности од обима производње. Калкулације трошкова. Контрола утрошака и 
трошкова. 
РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА (3) 

Појавни облици резултата пословања. Остварени физички обим производње, укупан приход и 
добит. Праћење и упоређивање резултата. Расподела резултата. 
ЕКОНОМСКИ ПРИНЦИПИ ПОСЛОВАЊА (7)  

Продуктивност. 
Економичност.  
Рентабилност. 

ФУНКЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА (8) 
Појам и значај функција предузећа. Подела функција предузећа по вертикалном и 

хоризонталном критеријуму (примарне и секундарне). Појам и значај примарних функција. Појам и 
значај секундарних функција. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ (6)  
Припрема производње. Организација производње (подела рада, специјализација, кооперација, 

стандардизација). Производња и технолошки процес. Типови производње (видови, ритам и системи 
производње). Организационе јединице производње (погони, радионице, одељења, радне јединице).  
Контрола производње. 
ОСНОВЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА (8)  

Квалитет - појам и значај. Политика, планови и програми квалитета. Основни процеси и захтеви 
у систему квалитета. Систем квалитета. Важећи стандарди за квалитет.  
 
УПРАВЉАЊЕ ПОСЕБНИМ ПОДРУЧЈИМА У ПРЕДУЗЕЋУ (3)  

Управљање набавком, продајом, финансијама, маркетингом, кадровима и осталим подручјима 
пословања. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом 

рада и начинима оцењивања. 

Облици наставе: Теоријска настава. 

Место реализације наставе: Теоријска настава се реализује у учионици.  

Препоруке за реализацију наставе: Програмски садржаји економике и организације предузећа 

су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони број часова за реализацију. 

Наставник, при изради оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику 

рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака тема добије 

адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати 

у виду да формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама представља 

континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима 

што захтева већу партиципацију  ученика, различита методска решења, велики број примера и 

коришћење информација из различитих извора. 

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 . 

Дозвољено одступање од програма је 20%, али га мора да одобри одговарајући стручни орган 
школе. 

У УВОДНОМ делу ученици треба да се упознају са основним економским појмовима и 
категоријама из области економике и организације предузећа. Да би приближили ученицима 
појмове, категорије, појаве, циљеве и задатке економске науке, могуће је извршити корелацију са 
другим наукама и научним дисциплинама. 

При реализацији поглавља ПРЕДУЗЕЋЕ треба објаснити основне категорије предузећа. 
Посебно треба указати на типичне карактеристике појединих организационих облика предузећа, како 
би се јасније уочиле њихове специфичности. При томе ученицима давати примере из праксе, да би 
лакше схватили суштину елемената, карактеристика, задатка и врста предузећа. 

Поглавље СРЕДСТВА И ИЗВОРИ СРЕДСТАВА требало би објаснити помоћу илустрација, 
скица и шема. Пожељно је изабрати предузећа из области саобраћаја - железнички, птт, друмски, 
телекомуникација, производње електричне енергије или неко друго предузеће из непосредне 
производње материјалних добара. У објашњењима нагласити основне разлике у поделама 
средстава, карактеристикама између основних и обртних средстава, специфичностима 
амортизације, обрачуна амортизације, врстама производних капацитета, изворима средстава и 
контролом коришћења средстава. 
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У делу који анализира ТОКОВИ ВРЕДНОСТИ У ПРЕДУЗЕЋУ ученицима треба указати на 
значај ове теме за успех пословања предузећа. У овом делу треба ближе одредити садржину 
ангажовања средстава, који су њени циљеви и циклуси, као и значај коефицијента ангажовања 
средстава. За успех пословања предузећа један од најважнијих услова је рационално коришћење 
расположивих ресурса предузећа као и коришћење предности тржишта уз избегавање ризика и 
опасности у окружењу, тј. ефикасност и ефективност пословања. Такође у излагању овог поглавља 
треба извршити ближа повезивања са наредним поглављем, тако што би се наглашавао значај и 
улога ангажовања средстава у функционисању предузећа. 

У делу ТРОШКОВИ У ПРЕДУЗЕЋУ треба истаћи место и значај трошкова за успех пословања 
предузећа. Посебну важност дати суштини успешног пословања (уштеде у појединим врстама 
утрошака, трошкова и односу према ценама и сл.). Неопходно је нагласити поделу трошкова и 
реаговање трошкова на промену обима производње. У излагању ове материје потребно је користити 
шеме, цртеже, графиконе и друге начине интерпретације који помажу јаснијем разумевању градива. 
У остваривању резултата пословања предузећа, један од приоритетних задатака је тежња да се уз 
минималне трошкове постигну максимални резултати. Велики број фактора рада, средстава за рад 
и предмета рада утичу на парцијалне економске принципе као што су: продуктивност, 
економичност и рентабилност. Ученици би из овог поглавља требало да се оспособе знањима из 
ове области и тако науче да на економски начин размишљају о постизању економског успеха помоћу 
примене различитих економских принципа. У остваривању овог дела користити методе и моделе за 
израчунавање продуктивности, економичности и рентабилности, као и шеме за њихово исказивање. 

У делу РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА потребно је навести карактеристике појединих облика 
исказивања вредности резултата. Посебно треба нагласити предности и недостатке појединих врста 
исказивања резултата и како примена економских принципа може утицати на вредности резултата 
пословања. 

Поглавље ФУНКЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА представља један од најважнијих делова организације 
предузеће. У сагледавању организационе структуре предузећа и даље се тежи ка подстицању 
остваривања квалитета пословања предузећа. Поједине функције предузећа као што су управљање, 
руковођење и извршење су од стратешког значаја за успех у пословању. Код секундарних функција 
посебну пажњу посветити планирању, организовању, набавци и продаји. 

Поглавље ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ, као најзначајнија функција предузећа, треба 
детаљније да буде обрађена, како са становишта припреме, видова и реализације. 

У савременом начину привређивања присутна је тенденција све сложенијих захтева корисника 
производа у погледу квалитета. Из тих разлога формулисани су стандарди система квалитета и 
упутства која допуњују важеће захтеве квалитета за производ или услугу. Пожељно је ученике 
упознати са важећим стандардима из ове области: њиховим значајем, карактеристикама и 
применом.  

Поглавље УПРАВЉАЊЕ ПОСЕБНИМ ПОДРУЧЈИМА У ПРЕДУЗЕЋУ обухвата само нека од 
најважнијих подручја, као што су: набавка, продаја, маркетинг, финансије. С обзиром на предвиђени 
фонд часова, ученици треба да се упознају са основним карактеристикама управљања у појединим 
подручјима. 
Кроз реализацију садржаја програма ЕКОНОМИКЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА - наставници 
треба да презентују и све важеће промене, тако да би настава добијала актуелни смисао. Такође, 

кроз садржаје програма неопходно је да ученици самостално или тимски раде примере који се могу 
илустровано, шематски и графички приказивати из појединих тематских и наставних области, уз 

пратећу документацију. 
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Мерења у аутоматици 

 
Недељни фонд часова: 2 + 1 

Годишњи фонд часова: 62 + 31 + 30 блок 
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

 
Циљ наставног предмета мерења у аутоматици је стицање знања о принципима мерења 

процесних величина, овладавање вештинама коришћења различитих мерних инструмената и 
прибора неопходних за рад у аутоматици као и оспособљавање ученика да ефикасно и 
рационално користе мерни алат и прибор уз развијање навика за чување здравља и придржавање 
мера заштите на раду.   

 
Задаци наставе предмета су:  

− упознавање мерних инструмената и прибора као и начина њихове употребе; 

− стварање и развијање радних навика, самосталности и одговорности према раду код ученика 
при коришћењу одговарајућих мерних инструмената; 

−  овладавање вештинама правилног коришћења уређаја, различитих мерних инструмената и 
прибора;  

− овладавање вештинама очитавања резултата при мерењу, њиховoм обрадом и графичким 
приказивањем; 

− стицање знања потребних за обављање мерења и испитивања у аутоматици; 

− развијање прецизности, рационалности и креативности у раду са различитим мерним 
инструментима и прибором;  

− примена стечених знања и вештина у савладавању програма других наставних предмета; 

− упознавање са важнијим типовима мерних претварача и мерних ланаца за добијање 
електричних величина сразмерних мерним неелектричним величинама; 

− упознавање са обрадом и преносом мерних сигнала. 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
 
УВОД (4) 

Подела и карактеристике процесних величина. Опште карактеристике мерних уређаја. Основни 
показатељи метролошких особина уређаја. Подела метода мерења. Директна и индиректна мерења. 
Принципи баждарења. Испитна опрема и контрола мерних уређаја. Мерни мостови. Основни 
принципи преноса мерних сигнала на даљину. Врсте и подела мерних претварача неелектричних 
величина са кратким освртом и принципом рада претварача (отпорни, капацитивни, индукциони, 
фотоелектрични). 
МЕРЕЊЕ ПОМЕРАЈА (6) 

Дефиниција помераја и врсте помераја. Јединице. Мерење линеарног и угаоног помераја 
отпорном, капацитивном, индукционом, фотоелектричном или дигиталном методом. Мерење 
дебљине материјала индуктивном, ултразвучном или радио изотопском методом. 
МЕРЕЊЕ БРЗИНЕ И УБРЗАЊА (6) 

Дефиниције брзине и убрзања. Јединице. Мерење угаоне брзине капацитивним, индукционим, 
стробоскопом, фотоелектричном или генераторском методом. Бројање производа фотоћелијом: 
пример примене. Мерење убрзања акцелерометром. 
МЕРЕЊЕ СИЛЕ И НАПРЕЗАЊА (4) 

Појам силе и напрезања. Јединице. Мерење силе и напрезања мерним мостовима, 
пиезоелектричном, индукционом, фотоелектричном или торзионом методом мерења. 
МЕРЕЊЕ ПРИТИСКА ГАСОВА И ТЕЧНОСТИ (8) 

Дефиниција притиска у гасовима и течностима. Врсте притисака и јединице. Манометри са 
Бурдоновом цеви, мембраном и мехом. Еластични манометри са електричним излазом 
(потенциометарски, капацитивни, индуктивни и са мерним тракама). Пиезоелектрични претварачи 
за динамичка мерења притиска. Мерење високих притисака. Мерење вакуума Меклодовим 
вакуумметром. 
МЕРЕЊЕ ПРОТОКА ФЛУИДА (6) 
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Појам и дефиниција протока. Врсте протока и јединице. Мерење протока ротационом, 
индукционом, радиоизотопском или ултразвучном методом. Мерење протока диференцијалним 
манометром, Питоовом цеви или анемометром. 
МЕРЕЊЕ ТЕМПЕРАТУРЕ (10) 

Појам температуре, јединице и скале. Опсези мерења. Основни појмови о мерењу 
температуре, подела метода и претварача температуре. Мерење температуре помоћу гасног 
термометра и термометра на бази ширења течности, манометарских термометара, отпорних 
термометара, мостовима са отпорним термометрима, термопаровима, биметалним термометрима, 
термисторима (НТЦ и ПТЦ), кварцним термометром, транзистором као претварачем за мерење 
температуре, радиационим термометром- пирометром (закони зрачења), фотоотпорницима, 
фотодиодама и болометрима. 
МЕРЕЊЕ НИВОА (6) 

Дефиниције нивоа и јединице. Мерења нивоа течности са пловком, хидростатичком, 
радиоизотопском, ултразвучном, отпорном, капацитивном или индукционом методом. 

Мерење нивоа растреситих материјала ултразвучном методом. 
МЕРЕЊЕ ВЛАЖНОСТИ (4) 

Дефиниција апсолутне и релативне влажности ваздуха и јединице. Мерење влажности 
психометријском или апсорпционом (са литијум хлоридом) методом. Одређивање тачке росишта. 
МЕРЕЊЕ pH ВРЕДНОСТИ, ГУСТИНЕ ТЕЧНОСТИ И ГАСОАНАЛИЗАТОРИ (4) 

Киселинско-базне карактеристике течности. Мерење pH вредности са стакленим електродама. 
Гасоанализатори. 

Дефиниција густине. Мерење густине са уроњеним телом, ротационим вискозиметром или 
манометарским густинометром. 

 
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ (31) 

1. Упознавање са елементима, уређајима и инструментима који ће бити коришћени током 
вежби. 

2. Мерење помераја отпорном или капацитивном методом. 
3. Мерење помераја индуктивном или индукционом методом. 
4. Мерење брзине обртања стробоскопом. 
5. Мерење брзине обртања тахометром или ротометром. 
6. Мерење силе мерном траком-мерни мост 
7. Мерење силе електромагнетном вагом 
8. Мерење притиска манометром са "U" цеви 
9. Мерење разлике притиска капацитивним претварачем 
10. Мерење протока турбинским мерачем протока. 
11. Мерење температуре термисторима. 
12. Мерење температуре термопаровима. Компензација грешке хладног краја термопара. 
13. Мерење температуре отпорним термометром Pt100. 
14. Мерење нивоа течности пловком. 
15. Мерење нивоа течности отпорном или капацитивном методом. 
16. Мерење влажности ваздуха психометром са два термометра 
17. Мерење провидности (густине) течности 
18. Конверзија напонског сигнала у стандардни струјни сигнал 
19. Мерење концентрације гасова. 

 
НАСТАВА У БЛОКУ (30) 

Први дан: Упознавање са различитим типовима мерних претварача. Поступак преноса мерних 
вредности до командне просторије. Уочавање претварача помераја и брзине у погону предузећа. 
Коришћење сензора за сигнализацију крајњих положаја покретних делова машине. 

Други дан: Уређаји за мерење притиска и температуре у погонским условима. Начин монтаже 
у регулационо коло, повезивање на систем даљинске команде. Даљинско задавање жељеног 
притиска и температуре. Електричне шеме претварача притиска и температуре. На примеру 
претварача проучити све електричне контакте за повезивање у електрично коло, као и механичке 
прикључке за спајање у регулациони круг. 

Трећи дан: Уређаји за мерење нивоа и протока у погонским условима. Начин монтаже у 
регулационо коло, повезивање на систем даљинске команде. Даљинско задавање жељеног нивоа и 
протока. Електрична шема претварача нивоа и протока. На примеру претварача проучити све 
електричне контакте за повезивање у електрично коло, као и механичке прикључке за спајање у 
регулациони круг. 
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Четврти дан: Мерење влажности ваздуха проучити на примеру метеоролошке станице. 
Упознавање са професионалним мерним уређајима за мерење влажности ваздуха. 

Пети дан: Мерење pH вредности и густине течности. Упознавање система противпожарне 
заштите које користе сензоре присуства дима у ваздуху. Проучавање гасоанализатора у гасним 
станицама. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)  
На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом 

рада и начинима оцењивања.   
Облици наставе: Теоријска настава и лабораторијске вежбе.  
Место реализације наставе: Теоријска настава се реализује у учионици, а лабораторијске 

вежбе у кабинету за мерења у аутоматици. При реализацији вежби одељење се дели у три групе. 
Блок настава се реализује у току школске године у школи делом, а делом у  одоговарајућем 

предузећу. Ученик је у обавези да води свој дневник рада. 
Препоруке за реализацију наставе: Програмски садржаји мерења у аутоматици су 

организовани у тематске целине за које је наведен оријентациони број часова за реализацију. 
Теоријске садржаје предмета повезати са лабораторијским вежбама и практичном наставом у 
блоку. Наставник, при изради оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и 
динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака 
тема добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, 
треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама 
представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на 
свим часовима што захтева већу партиципацију  ученика, различита методска решења, велики 
број примера и коришћење информација из различитих извора. 

 
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 и 
садржајима других предмета: физике, основа електротехнике, електричних мерења, електронике 
и елемената аутоматизације); 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 . 

 
У уводу треба нагласити основне величине (јединице) SI као и изведене величине и јединице. 
Рад сваког претварача обавезно повезати са одговарајућим законима познатим из физике, 

основе електротехнике, електронике, мерења итд., уз нагласак на физичко разумевање рада 
претварача, без коришћења већег математичког апарата. Обавезно навести ред мерне величине 
очекиване у конкретним условима мерења. Сам претварач неелектричне величине обавезно 
поставити у мерни ланац до показног инструмента и то илустровати прикладним примером из праксе 
(мерење силе, притиска, температуре итд.). Нагласити да тачност мерења и правилно изабрани 
метод мерења и мерни претварач омогућује исправно функционисање регулације и управљање у 
аутоматским системима. 

Дневник рада са наставе у блоку треба да буде урађен на рачунару јер се на такав начин добија 
на његовом квалитету, а истовремено ученик се навикава на педантност и прецизност у изради 
техничких списа и документација, што је са васпитне стране и те како значајно. 

Од програма може да се одступи до 20 %, али га мора одобрити одговарајући стручни орган 
школе. 
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Микропроцесори са елементима програмирања 

 
Недељни фонд часова: 2 + 1 

Годишњи фонд часова: 62 + 31  
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставног предмета микропроцесори са елементима програмирања је упознавање 
достигнућа и стицање основних знања у области микропроцесора и микрорачунара. 

Задаци наставе предмета су: 
- стицање основе за примену стеченог знања у апликацијама микропроцесора и 

микрорачунара; 
- стицање основе за креирање софтвера у асемблер језику; 
- развијање критичног, научног и аналитично-синтетичког начина мишљења. 

 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 
УВОД У МИКРОПРОЦЕСОРЕ (2) 

Историјски развој микропроцесора. Подела микропроцесора и микрорачунара. 
 
МИКРОРАЧУНАРИ (8) 

Блок шема. Саставни делови. Архитектура микрорачунара са 1, 2 и више магистрала, хардвер 
и софтвер; микропроцесорске меморије (основни појмови), организација меморије (линеарно и 
коинциндентно адресирање, ултра брза и магацинска меморија), улазно-излазна кола (паралелна, 
серијска и посебне намене). Периферни уређаји. 
МИКРОПРОЦЕСОР (6) 

Блок шема. Саставни делови. Регистарски МП. Управљачка јединица (хардверска и 
микропрограмерска организација). Аритметичко-логичка јединица. 
НАРЕДБЕ МИКРОПРОЦЕСОРА (4) 

Формат наредби. Припрема и извршење наредбе. Врсте наредби. 
АРХИТЕКТУРА МИКРОПРОЦЕСОРА (19) 

Архитектура микропроцесора MC 6800, МC 68000, INTEL 8086, 32-Bitni MP, RISC MP. 
НАЧИН АДРЕСИРАЊА (4) 

Апсолутно адресирање (директно, регистарско, имплицитно и непосредно). Индиректно 
адресирање (регистарско и ауто). Индексно адресирање (ауто, преиндексирање и 
постиндексирање). Адресирање код микропроцесора МC6800, INTEL 8085, МC 68000 и INTEL 8086. 
ПРОГРАМИРАНИ УЛАЗНО-ИЗЛАЗНИ ПРЕНОС ПОДАТАКА (2) 

Пренос података под надзором програма (безусловни и условни). 
ПРЕКИДНИ УЛАЗНО-ИЗЛАЗНИ ПРЕНОС ПОДАТАКА (3)  

Прекид. Начин извођења. Начин извођења прекида код микропроцесора МC6800, INTEL 8085, 
МC68000 и INTEL 8086. 
ДИРЕКТНИ ПРИСТУП МЕМОРИЈИ (3) 

Општи принцип извођења ДМА. Начин извођења ДМА код микропроцесора: МC6800, INTEL 
8085, МC68000 и INTEL 8086. 
ПРОГРАМСКА ОПРЕМА (4) 

Резидентна и кроспрограмска опрема. Опрема за развој програма (едитор, асемблер, 
преводилац, интерпретатор). Опрема за дијагностику (симулатори, програми за откривање грешака, 
дијагностичке рутине). Оперативна програмска опрема (оперативни систем или монитор, пунилац, 
апликацијски програми). 
РАЗВОЈНИ СИСТЕМИ (3)  

Основни састави и намена. 
ПРИМЕНА МИКРОРАЧУНАРА И МИКРОПРОЦЕСОРА (4)  

Примена у комуникацијама, инструментацији, управљања у процесима, медицини, едукацији, 
саобраћају... 
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ (31) 
Пројектовање софтвера 

Дефинисање концепта. Дијаграми тока (концептни ниво дијаграма тока, алгоритамски ниво 
дијаграма тока). Развој алгоритма (развој простог алгоритма, рашчлањење комплексног алгоритма). 
Техника кодирања (програмирање у машинском коду, програмирање у асемблеру, асемблерске 
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директиве, скуп знакова асемблерског језика, псеудо инструкције). Вишестране помоћи при 
програмирању (потпрограми и рад са указатељом података, механизам за везивање потпрограма, 
вишеструко улазни програми). 
Наредбе 

Коришћење наредби и техника програмирања за микропроцесоре М6800, INTEL 8085, МC 
68000 и INTEL 8086 (проучава се само за микропроцесор који је доступан)  

1. Упознавање са асемблером за изабрани микропроцесор. 
2. Упознавање са симулатором за изабрани микропроцесор. 
3. Програм који решава проблем рада са подацима чија дужина није иста као и дужина речи са 

којом микропроцесор ради (нека микропроцесор ради са речима дужине једног бајта а подаци су 
краћи од једног бајта тј. дужине су четири бита). 

4. Програм који решава проблем сабирања вишебајтних операната. 
5. Програм за множење два једнобајтна операната без знака и са знаком. 
6. Програм за дељење двобајтног и једнобајтног операната са знаком. 
7. Програм за налажење квадратног корена. 
8. Програм за претварање ASCII децималних у бинарне бројеве. 
9. Програм за претварање ASCII октавних у бинарне бројеве. 
10.Програм за претварање ASCII хексадецималних у бинарне бројеве. 
11. Програм за претварање бинарних у ASCII бинарне бројеве. 
12. Програм за претварање бинарних у ASCII децималне бројеве. 
13. Програм за претварање бинарних у ASCII октавне бројеве. 
14. Програм за претварање бинарних у ASCII хексадецималне бројеве. 
15. Програм за пребацивање блока података из једног меморијског дела у други. 
16. Програм за пуњење меморијског блока са задатом адресом са датим подацима. 
17. Програм за извођење вишебитних логичких операција. 
18. Реализовати комплетно хардверски и софтверски (помоћу горе обрађеног микропроцесора) 

електронски таксиметар. На точку се налази магнет који у калему на шасији индукује 808 импулса/km. 
У обзир узети цену уласка у такси "А" и цену пређеног километра "Б". 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)  

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом 

рада и начинима оцењивања. 

Облици наставе: Настава се реализује кроз теоријску наставу и лабораторијске вежбе. 

Место реализације наставе: Теоријска настава се реализује у учионици а лабораторијске 

вежбе се реализују у специјализованој лабораторији. 

Подела одељења на групе: Приликом реализације вежби одељење се дели на три групе. Вежбе 
радити сваке друге недеље по два спојена часа. Вежбе изводити тако да се за два спојена часа 
реализују предвиђени задаци. Проверу знања стечених кроз лабораторијске вежбе, у току школске 
године урадити најмање два пута, кроз одбрану вежби. 

Препоруке за реализацију наставе: Програмски садржаји микропроцесора са елементима 

програмирања су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони  број часова 

за реализацију. Наставник, при изради оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја 

и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака 

тема добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, 

треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама 

представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на 

свим часовима што захтева већу партиципацију  ученика, различита методска решења, велики 

број примера и коришћење информација из различитих извора. 

Садржај микропроцесора са елементима програмирања има природну везу са садржајима 

других предметима као што су: електроника II, дигитална електроника и електронски рачунари са 

програмирањем. Ученицима треба стално указивати на ту везу, и по могућности, са другим 

наставницима организовати тематске часове. На тај начин знања, ставови, вредности и вештине 

стечене у оквиру наставе електричних мерења добијају шири смисао и доприносе остваривању  

општих образовних и васпитних  циљева. 

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 
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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 . 

 
Сврха овог предмета је упознавање и проширивање знања из најсавременијих достигнућа 

дигиталне електронике као и стицање основе за креирање софтвера у асемблеру. 
Ученици ће на почетку упознати архитектуру микрорачунара, а затим архитектуру 

микропроцесора и конкретно упознати особине и шеснаестобитне микропроцесоре и њихове 
карактеристике, с тим што предавач детаљно треба да објасни расположиве микропроцесоре. Треба 
посебно обратити пажњу на програмирани улазно-излазни пренос, прекиде и директни приступ 
меморији као и начине извођења истих код наведених микропроцесора. У завршном делу курса 
ученици треба да упознају добро програмску опрему тако да они јасно разазнају њену улогу. При 
реализацији предавања користити модерне методе очигледне наставе. У првом делу извођења 
лабораторијских вежби треба ученике добро упознати са током генерисања софтвера, затим добро 
изучити наредбе за расположиви микропроцесор и начине коришћења. 

Затим треба упознати ученике са симулатором за изабрани МП, принципом рада и његовим 
могућностима. 

Вежбе трају 2, 3 или 4 часа у зависности од вежбе и претходно стеченог знања. 
За успешно обављање наставе у лабораторији ученици једног одељења треба поделити у 

најмање три групе. Лабораторија треба да има најмање један микрорачунарски систем који може да 
омогући истовремени рад више корисника. 

Од програма може да се одступи до 20 %, али га мора одобрити одговарајући стручни орган 
школе. 
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Рачунари у системима управљања 

 
Недељни фонд часова: 2 + 1 

Годишњи фонд часова: 62 + 31 + 30 блок 
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставног предмета рачунари у системима управљања је стицање основних знања из 
области примене рачунара у системима управљања ради одржавања, примене и учествовања у 
активностима при пројектовању система. 

Задаци наставног предмета су: 

− упознавање примене рачунара у системима управљања,  

− овладавање вештинама међусобног повезивања елемената у систему и комуникацијом 
рачунара са деловима система; 

− допуњавање и продубљивање знања из области аутоматизације у којима се најчешће 
среће управљање помоћу рачунара; 

− развијање техничке културе ученика, правилног односа према примени рачунара ради 
повећања продуктивности производње и безбедности у системима управљања; 

− оспособљавање ученика за даље усавршавање и продубљивање знања у овој области. 

 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 
ОПШТЕ ОСНОВЕ ПРИМЕНЕ РАЧУНАРА (4) 

Рачунарски управљан систем. Оперативни систем за рад у реалном времену. Хардверска 
организација ПС рачунара. 
ОСНОВЕ УПРАВЉАЧКИХ СИСТЕМА (4) 

Основе функције рачунара у управљању процесом. Отворени и затворени систем управљања. 
САУ и САР. Секвенцијално управљање. Адаптивно управљање. 
ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МИКРОРАЧУНАРА (10)  

Хардверска структура микрорачунарског система за управљање процесима. Централна 
процесорска јединица. Меморија. Улазно излазни уређаји. Бројачи и генератори импулса. Аналогни 
улази и излази. Технике преноса података. Систем прекида. 
МИКРОКОНТРОЛЕРСКИ СИСТЕМИ (12) 

Архитектура микоконтролера. Меморијска мапа. Улазно-излазне линије. Бројачи. АД и ДА 
конверзија. Системи прекида. Серијски пренос података. Начини програмирања. Примери 
једноставних система управљања. 
ПРОГРАМИБИЛНИ ЛОГИЧКИ КОНТРОЛЕР- PLC (22) 

Упознавање са трендовима у аутоматизацији процеса. Архитектура надзорно управљачког 
система. Увод у PLC. Хардверска конфигурација. 

Начини програмирања PLC-а. Програмирање у LADDER-у. LADDER модули и подпрограми. 
Окружење PLC-а, модуларност (CPU, улазно/излазни модули). HMI (Human Machine Interface) 

Display Editor. Текст и графика на дисплеју PLC-а. Рад са дисплејима. Адресни простор PLC-а. 
Едитор променљивих. Елементи, функционални блокови и операнди.  

Врсте комуникација. Повезивање више PLC-ова у мрежу. 
Мобилна телефонија и PLC. SMS порука. TC35, МC35 Siemens модеми. Програмирање у 

LADDER-у SMS-а. 
ПРИМЕНА РАЧУНАРА У СИСТЕМУ УПРАВЉАЊА (9)  

Прикупљање података. Приказивање података и аларми. Секвенцијално управљање. Надзор 
над радним процесом. Управљање у затвореној петљи. Основни елементи нумеричког управљања. 
Индустријски ПС рачунар. Апликативни софтвер. 

 
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ (31) 

Идентификација компонената микрорачунара; 
1. Хардверска организација ПС рачунара. Основне функционалне целине. 
2. Серијски портови ПС рачунара. РС 232. Формат података. 
3. Паралелни пренос. LPT порт. Формат Података. 
4. Учитавање података у ПС помоћу комуникацијских портова. 
5. Приказивање података и аларми. Цртање графикона и извештаја. 
6. Програмска опрема микроконтролера. ASEMBLER. 
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7. Програмска опрема микроконтролера. Симулатор. 
8. Пример управљања радом семафора. 
9. Пример одржавања задате температуре у просторији. 
10. Пример секвенцијалног управљања. Идентификација компонената микрорачунара. 
11. Упознавање са PLCом. Програмско окружење PLC-а. 
12. Повезивање сензора са PLC-ом. 
13. Програмска анализа захтева и секвенцијално решавање проблема. 
14. Обрада алармних стања и архивирање. 
15. Комуникација са PLC-ом; 
16. SMS поруке. Конфигурисање PLC-а за рад са SMS-ом. Функционални блокови за слање и 

пријем SMS-а; 
17. SMS поруке. Ауторизација примљених SMS порука. Очитавање вредности путем SMS-а. 

Управљање путем SMS-а. 
18. Примери компјутерског вођења у процесној индустрији помоћу PLC-а 
19. Примери бројања узорака у процесној индустрији помоћу PLC-а 
20. Примери техничке примене PLC-а у процесној индустрији. 

 
НАСТАВА У БЛОКУ (30) 

Први дан: Упознавање са основним функционалним карактеристикама микрорачунарског 
система. Упознати се са техником преноса података, коришћења система прекида. Научити 
инсталацију оперативног система. Праксу обавити у школи ако за то постоје услови, у противном 
посетити рачунарски центар фирме из ваше средине. 

Други дан: Упознати се са начином коришћења рачунара у поступку даљинског мерења, 
начином преноса и обраде података у циљу добијања управљачког сигнала ПИД регулатора. На 
примеру великог система упознати се са хијерархијском структуром у управљању системом. 

Трећи дан: Упознавање са PLC-ом и програмским окружењем PLC-а. Повезивање сензора са 
PLC-ом. 

Четврти дан: Начин даљинске комуникације PLC-а са корисником путем мобилног телефона 
и слепог модема. Програмирање PLC-а да даје команде на одређена алармна стања, и да реагује 
на даљинске команде. 

Пети дан: Посетом привреди упознати се са системима за прецизно позиционирање покретних 
делова машине, као и са управљањем NC машине. Упознати ученике са основним типовима 
индустријског робота. Коришћење робота манипулатора за обављање најједноставнијих послова 
приликом монтаже (или неког другог радног задатка) на аутоматизованој покретној траци. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом 

рада и начинима оцењивања.   

Облици наставе: Теоријска настава и лабораторијске вежбе.  

Место реализације наставе: Теоријска настава се реализује у учионици, а лабораторијске 

вежбе у специјализованој лабораторији која поседује и рачунаре. При реализацији вежби 

одељење се дели у три групе. 

Блок настава се реализује у току школске године у школи делом, а делом у  одоговарајућем 
предузећу. Ученик је у обавези да води свој дневник рада. 

Препоруке за реализацију наставе: Програмски садржаји предмета рачунари у системима 

управљања су организовани у тематске целине за које је наведен оријентациони број часова за 

реализацију. Теоријске садржаје предмета повезати са лабораторијским вежбама и практичном 

наставом у блоку. Наставник, при изради оперативних планова, дефинише степен прораде 

садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно 

да свака тема добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. 

При томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама 

представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на 

свим часовима што захтева већу партиципацију  ученика, различита методска решења, велики 

број примера и коришћење информација из различитих извора. 

 
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, 
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интернет, часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између 

различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством и 

садржајима других предмета: рачунарстав и информатике, примене рачунара у електротехници и 

елеменатима аутоматизације); 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 . 

 
У уводном делу објаснити основну структуру рачунарски управљаног система и улогу 

оперативног система за рад у реалном времену. Затим дати основну функционалну шему ПС 
рачунара и описати улогу појединих склопова. 

Приказати основне функције рачунара у управљању процесом. Отворене и затворене системе 
управљања приказати на нивоу блок шеме и дати примере. За секвенцијално управљање дати 
пример са одговарајућим алгоритмом управљања. 

У делу о микрорачунарима обрадити основне функционалне целине на општем нивоу који је 
применљив и код ПС рачунара и код микроконтролера (општа шема централне процесорске 
јединице, регистри процесора, регистар услова, програмски бројач, системи прекида, типови и врсте 
меморија, бројачи, пренос података и слично). 

У делу о микроконтролерима на одабраном примеру микроконтролера конкретизовати општа 
знања из претходне теме о микрорачунарима (приказати организацију централне процесорске 
јединице, улазно-излазних портова и слично са освртом на програмску опрему - развојно окружење, 
симулаторе, описати сет инструкција и кроз једноставне примере приказати коришћење 
ASEMBLERA). 

Програмибилним логичким контролерима посветити пажњу јер представљају новост на 
тржишту знања. Дати детаљну хардверску конфигурацију PLC-а. Упознати начини програмирања 
PLC-а. Обавити програмирање у LADDER-у и упознати се са LADDER модулима и подпрограмима. 
Дати окружење PLC-а, модуларност (CPU, улазно/излазни модули) упознати се са дисплејом PLC-а 
и радом са дисплејима. Проучити адресни простор PLC-а, едитор променљивих, елементе, 
функционалне блокове и операнде. Показати поступак повезивања више PLC-ова у мрежу. Упознати 
ученике са коришћењем мобилна телефонија и PLC-а у поступку управљања процесом као и 
директну комуникацију коришћењем оператера и процеса помоћу SMS порука. 

Лабораторијске вежбе у првом делу осмишљене су тако да поуже не само функционална знања 
о хардверској структури ПС рачунара, него и да се прикажу и његове могућности у реализацији 
управљачких функција. Због тога се после анализе хардвера прелази на комуникацијске портове, 
опис формата података, комуникације са штампачем и слично. Овде се уз помоћ једноставних 
примера може демонстрирати прихватање података из спољашњег света преко серијског порта или 
слање података (нпр. на матрични штампач) коришћењем неког програмског језика (довољан је чак 
и Q BEJZIK). 

Вежба са визуализацијом прихваћених података даје приказ на екран у виду табела и 
графикона, уз примену метода усредњавања, проналажења максималних и минималних вредности, 
приказ недозвољених вредности, алармних ситуација и слично. 

Преостале вежбе (примери управљања) могу се реализовати помоћу развојног система за 
микроконтролер, коришћењем PLC-а или ПС рачунара који је опремљен одговарајућим картицама. 

Потребно је реализовати минимално 12 вежби према могућностима школа. 
Пожељно је да дненик рада са наставе у блоку буде урађен на рачунару, јер се на такав начин 

добија на његовом квалитету, а истовремено ученик се навикава на педантност и прецизност у 
изради техничких списа и документација, што је са васпитне стране и те како значајно. 

Од програма може да се одступи до 20 %, али га мора одобрити одговарајући стручни орган 
школе. 

 
 
 
 
 

Системи аутоматског управљања 
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Недељни фонд часова: 2 + 1 

Годишњи фонд часова: 62 + 31 + 30 блок 
 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ наставног предмета системи аутоматског управљања је стицање основних знања из 

области система аутоматизације и овладавање вештинама ради одржавања, примене и 
учествовања у њиховој изради при пројектовању. 

Задаци наставног предмета су: 

− упознавање система аутоматског управљања,  

− овладавање вештинама међусобног повезивања елемената у систему;    упознавање са 
стабилношћу система и врстама управљања; 

− допуњавање и продубљивање знања из елемената аутоматизације који се најчешће срећу 
у аутоматизованим технолошким процесима; 

− развијање и неговање техничке културе, правилног односа према појединим елементима 
и практичним системима аутоматизације у целини; 

− оспособљавање ученика за даље усавршавање и продубљивање знања у овој области. 

 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

УВОД (2) 
Општи појмови о управљању, регулацији и регулационом кругу. Општи блок дијаграм САУ. 

Карактеристичне регулационе величине. Улога и значај елемената у САУ. Класификација САУ. 
ПРИМЕРИ СИСТЕМА АУТОМАТИЗАЦИЈЕ У ИНДУСТРИЈИ (6) 

Примери регулације са објашњењем рада регулатора процесних величина: температуре, 
притиска, протока, нивоа, напона и преноса угаоног помераја на даљину. 
АНАЛИЗА ЛИНЕАРНИХ СИСТЕМА АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА (18) 

Општи појмови. Функција преноса. Испитивање система у временском домену. Лапласове 
трансформације. Испитивање система у фреквентном домену. Временске и фреквентне 
карактеристике основних елемената САУ (пропорционални, апериодични, интегрални, 
диференцијални, осцилаторни и елеменат чистог кашњења). Карактеристике физичких елемената 
САУ: мерних претварача, детектора сигнала грешке, појачавача, регулатора и извршних елемената. 
ПОЈЕДНОСТАВЉЕЊЕ САУ (14) 

Редна, паралелна и повратна веза. Задавање блок дијаграма САУ и налажење преносне 
функције. Поступак поједностављења блок дијаграма САУ применом алгебре функције преноса 
(пример). Основни појмови и правила ГТС-а. Конструкција ГТС-а из блок дијаграма САУ. Мејсоново 
правило. Поступак упрошћења блок дијаграма САУ применом Мејсоновог правила. Задаци. 
СТАБИЛНОСТ И ТАЧНОСТ САУ (14) 

Појам и дефиниција стабилности САУ. Критеријуми стабилности: аналитички (Раусов и 
Хурвицов критеријум) и графоаналитички (критеријум Михајлова, Никвистов и Бодеов критеријум). 
Задаци. 

Одређивање тачност система, претека фазе и претека појачања Бодеовом анализом. Задатак. 
Компензација САУ: циљ и задаци компензације, врсте компензатора. Пројектовање компензатора. 
Задатак. 
ИЗБОР И ПОДЕШАВАЊЕ РЕГУЛАТОРА (4) 

Општи захтеви за избор регулатора. Избор регулатора у зависности од карактеристика објекта 
управљања. Принципи и методе за подешавање регулатора. 
ВРСТЕ УПРАВЉАЊА (4) 

Ручно, полуаутоматско и аутоматско управљање. Централизовано и децентрализовано 
управљање. 
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ (31) 

1. Уводна вежба: упознавање са компонентама система. 
2. Регулација температуре и притиска. 
3. Регулација нивоа и протока. 
4. Регулација угаоне брзине малих мотора (СТЕП мотор) 
5. Пренос угла на даљину помоћу селсина. 
6. Задавање блок дијаграма САУ применом програмског пакета и проналажење преносне 

функције система 
7. Временски и фреквентни одзиви апериодичног и интегралног елемената САУ. 
8. Временски и фреквентни одзиви диференцијалног и осцилаторног елемената САУ. 
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9. Трансформација блок дијаграма САУ применом алгебре функције преноса и свођење на 
систем са јединичном повратном спрегом 

10. Испитивање стабилности применом Раусовог и, Хурвицовог критеријума (симулација на 
рачунару) 

11. Испитивање стабилности применом критеријума Михајлова (симулација на рачунару) 
12. Испитивање стабилности применом Никвистовог критеријума (симулација на рачунару) 
13. Цртање Бодеових дијаграма (симулација на рачунару) 
14. Испитивање стабилности и тачности система применом Бодеових критеријума (симулација 

на рачунару) 
15. Пројектовање PID регулатора за стабилизацију система и повећање тачности применом 

Бодеових дијаграма (симулација на рачунару) 
16. Превести пример из праксе у блок дијаграм САУ, задати и анализирати пример рачунара 

(симулација на рачунару) 
17. Извршити анализу хидрауличног система (симулација на рачунару) 

 
НАСТАВА У БЛОКУ (30 часова годишње) 

Први дан: Упознавање са различитим типовима система аутоматизације у индустрији. 
Погледати један комплетно аутоматизован производни процес почев од улаза сировине па до излаза 
готовог производа. Уочити у реалном систему све компоненте са блок дијаграма САУ . 

Други дан: Анализа линеарних САУ. Покушати да реалне елементе САУ из погонских 
условима представимо њиховим преносним функцијама како би се радила симулација на рачунару 
у предузећу или школи. 

Трећи дан: За компликоване аутоматизоване производне процесе уочити математичка 
упрошћавања којима се долази до једноставнијих преносних функција. Погледати како се систем са 
више регулационих кругова може представити преносном функцијом која је ученицима разумљива. 
Покушати да се реалан систем поједностави на систем са јединичном повратном спрегом. 

Четврти дан: Проучавање стабилности система. Изучавање врсте поремећаја који се јављају 
у систему. Утврђивање узрока за поремећаје. Проучавање листе поремећаја која се води за свако 
регулационо коло у погону предузећа. Проучавање брзине одзива и тачности система у новом 
равнотежном стању. Утицај прелазних процеса на жељено стање САУ. 

Пети дан: Подешавање регулатора у погонским условима. Провера карактеристика 
механичких, електромеханичких и електронских склопова уз коришћење шеме, цртежа и мерења. 
Ремонт опреме и уређаја и замена делова и склопова. Снимање и побољшање радних 
карактеристика. Израда одговарајуће техничке документације. Обрада података помоћу 
информационог система предузећа. Врсте управљања. Полуаутоматско и аутоматско. 
Централизовано и децентрализовано управљање. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 
На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом 

рада и начинима оцењивања.   
Облици наставе: Теоријска настава и лабораторијске вежбе.  
Место реализације наставе: Теоријска настава се реализује у учионици, а лабораторијске 

вежбе у специјализованој лабораторији која поседује и рачунаре. При реализацији вежби 
одељење се дели у три групе. 

Блок настава се реализује у току школске године у школи делом, а делом у  одоговарајућем 
предузећу. Ученик је у обавези да води свој дневник рада. 

Препоруке за реализацију наставе: Програмски садржаји система аутоматског управљања су 
организовани у тематске целине за које је наведен оријентациони број часова за реализацију. 
Теоријске садржаје предмета повезати са лабораторијским вежбама и наставом у блоку. 
Наставник, при изради оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику 
рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака тема добије 
адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати 
у виду да формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама представља 
континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима 
што захтева већу партиципацију  ученика, различита методска решења, велики број примера и 
коришћење информација из различитих извора. 

 
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, 
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интернет, часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између 
различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством и 
садржајима других предметастручних предмета); 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 . 

 
Програм предмета системи аутоматског управљања надовезује се на програм предмета 

елементи аутоматизације и са њим чини целину. Да би се очувао континуитет садржаја програма, 
потребно је на самом почетку, обновити најбитнија својства елемената аутоматизације, а затим 
извршити класификацију САУ и на неким примерима указати на значај и потребу САУ. 

После увода у предмет треба обрадити примере система у аутоматизацији јер су елементи 
обрађени у II и III разреду, па се поред обраде примера истовремено врши и обнављање градива. 

Анализу линеарних система треба вршити помоћу одскочног и импулсног одзива система. 
Посебну пажњу треба посветити разјашњењу улоге функције преноса и упоредо приказивати 
временске и фреквентне карактеристике елемената САУ. Излагања поткрепити примерима. 

При обради теме упрошћење САУ дати основна правила алгебре функције преноса а затим 
објаснити проналажење функција повратног и спрегнутог преноса применом алгебре функције 
преноса за дати блок дијаграм. Потребно је упознати ученике са основним правилима графа тока 
сигнала (ГТС) и начином превођења датог блок дијаграма у ГТС. Применом Мејсоновог правила 
објаснити проналажење функција повратног и спрегнутог преноса. 

Тема стабилност и тачност САУ је кључна за реализацију наставног програма овог предмета и 
треба јој посветити посебну пажњу. На информативном нивоу треба кроз једноставан пример 
обрадити критеријуме Рауса, Хурвица и Михајлова, док се Бодеов и Никвистов критеријум као 
кључни морају обрадити на нивоу примене, наравно на једноставним примерима. 

Урадити више задатака из области утврђивања стабилности система применом ових 
критеријума, да би се ученици припремили за обраду теме компензација САУ. 

Код излагања компензатора кроз обраду П, И, Д, ПИ, ПД и ПИД компензатора указати на 
аналогије између механичких и електричних величина. Урадити више једноставнијих задатака. 

Код обраде теме избор и подешавање регулатора истакнути значај и опште захтеве при избору 
регулатора, а користити поједностављене методе (Клин-Хрон- Ресвикова и Зиглер- Николова) које у 
пракси дају задовољавајуће резултате. 

У поглављу о врсти управљања потребно је извршити поделу, а посебно се задржати на 
аутоматском управљању (његовим облицима и значају). Кроз централизовано и децентрализовано 
управљање одабраним примерима поменути и нивое, односно хијерархију управљања. 

Вежбе се могу реализовати на три начина: рачунски (графоаналитичке методе решавања 
задатака вежбе), експериментално (мерења помоћу инструмената на макетама и објектима 
регулације и управљања) и симулацијом (рад на рачунару уз коришћење различитих програмских 
пакета као што су (MatLab, StrIsp, Tutsim, CC…)  

Уколико постоји могућност, најбоље је да се група подели на подгрупе тако да се ротацијом у 
оквиру блока вежби постигне да свака подгрупа обави вежбу на три горе описана начина, то даје 
могућност упоређивања и анализе добијених резултата.  

Организацијом рада у лабораторији омогућити ученицима да у оквиру блока израде извештај 
о изведеној вежби и продискутују добијене резултате. Неопходно је реализовати најмање 12 вежби 
са списка наведених, при чему су вежбе из регулације (вежбе бр. 2 и бр. 3) могу базирати и на другим 
неелектричним величинама од наведених. 

Пожељно је да дневник рада буде урађен на рачунару, јер се на такав начин добија на његовом 
квалитету, а истовремено ученик се навикава на педантност и прецизност у изради техничких списа 
и документација, што је са васпитне стране и те како значајно. 

Од програма може да се одступи до 20 %, али га мора одобрити одговарајући стручни орган 
школе. 

 
 
 
 

Електричне машине са регулацијом електромоторног погона 
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Недељни фонд часова: 2 + 1 

Годишњи фонд часова: 62 + 31 + 30 блок 
 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ наставног предмета електричне машине са регулацијом електромоторног погона је 

упознавање са најчешће примењиваним машинама у аутоматизованим процесима и 
оспособљавање за разумевање основних закона управљања и регулисања савремених 
аутоматизованих електромоторних погона. 

Задаци наставе предмета су: 

− упознавање основних карактеристика појединих електричних машина; 

− упознавање основних појмова и својстава савремених електромоторних погона; 

− развијање и неговање техничке културе, правилног односа према електромоторним 
погонима и практичним системима аутоматизације у целини; 

− оспособљавање за продубљивање знања ради даљег усавршавања у овој области. 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 
ТРАНСФОРМАТОРИ (4) 

Намена и област примене трансформатора. Конструкција и начин рада трансформатора. 
Индуковани напон у навојку и однос преображаја. Губици снаге у трансформатору и његово хлађење. 
Трофазни трансформатори. Дијаграм спрезања. Посебне везе трансформатора. 
АСИНХРОНИ МОТОРИ (12) 

Врсте индуктора. Теслин вишефазни индуктор. Једнофазни индуктор. Лебланова теорема. 
Конструкција асинхроног мотора. Намена и област примене асинхроног мотора. Начини рада 
асинхроног мотора. Клизање, учестаност у ротору. Индуковани напон по фази ротора. Струја у 
ротору. Обртни моменат. Механичке и радне карактеристике. Једнофазни асинхрони мотор. 
МАШИНЕ ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ (5) 

Конструкција машине једносмерне струје. Намена. Начин рада. Врсте побуде. Својства 
генератора ЈСС. Израз електромагнетног момента. Својства мотора ЈСС. Магнетна реакција индукта 
и комутација. 
СИНХРОНЕ МАШИНЕ (3) 

Конструкција. Намена и област примене синхроних машина. Начин рада синхроног генератора. 
Начин рада и својства синхроног мотора. 
МАШИНЕ МАЛИХ СНАГА И МИКРО МАШИНЕ (10) 

Својства и подела машина малих снага. Машине са сталним магнетима. Сервомотори, 
техногенератори, универзални комутаторски мотори, реактивни мотор, хистерзисни, корачни мотор, 
машине ЈСС са полупроводничким комутатором, индукторни мотори. 
ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН (9) 

Дефиниција, врсте ЕМП. Врсте оптерећења и режим рада ЕМП. Начини пуштања у рад и 
кочење различитих врста мотора. Основни начини регулације брзине појединих врста мотора. 
УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНИМ ПОГОНОМ (7)  

Основни појмови. Врсте шема управљања. Аутоматско управљање ЕМП применом повратне 
спреге. Праћење управљања ЕМП. Програмско и адаптивно управљање ЕМП. Примена 
микрорачунара у управљању и регулацији ЕМП. 
ТИРИСТОРИ У УПРАВЉАЊУ ЕМП (12) 

Основни облици претварања електричне енергије у ЕМП. Основни појмови, врсте и 
конструкција тиристора. Управљиве усмераче. Инвертори. Претварачи учестаности. Системи 
управљања тиристорима. Тиристорско управљање и регулисање ЕМП једносмерне и наизменичне 
струје. 

 
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ (31) 

1. Оглед степена искоришћења једнофазног трансформатора по директној методи. 
2. Мерење клизања асинхроног мотора са прстеновима помоћу амперметра и волтметра и 

стробоскопском методом. 
3. Одређивање радних и механичких карактеристика асинхроног мотора са краткоспојеним 

ротором помоћу електричне кочнице или помоћу електродинамометра. 
4. Одређивање радних и механичке карактеристике мотора једносмерне струје са оточном 

побудом помоћу електричне кочнице или електродинамометра. 
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5. Одређивање радних и механичке карактеристике универзалног комутаторног мотора када се 
напаја: а) једносмерним напоном, б) наизменичним напоном. 

6. Одређивање излазне карактеристике асинхроног тахогенератора U = f(n) при празном ходу 
и при различитим активним оптерећењима. 

7. Одређивање зависности излазног напона од угла за кретања ротора линеарног обртног 
трансформатора. 

8. Управљање пуштањем у рад асинхроног мотора са прстеновима у функцији струје помоћу 
контактора и релеја. 

9. Управљање двобрзинским асинхроним мотором са краткоспојеним ротором помоћу 
контактора и релеја. 

10. Управљање реверсним електромоторним погоном са асинхроним мотором са прстеновима 
помоћу командног контролера, контактора и релеја: 

11. Управљање пуштањем у рад мотора једносмерне струје са оточном побудом у функцији 
брзине помоћу контактора и релеја. 

12. Управљање пуштањем у рад и кочењем асинхроног мотора са краткоспојеним ротором 
помоћу тиристора. 

13. Регулисање брзине мотора једносмерне струје са независном побудом променом напона 
индукта помоћу различитих тиристорских шема. 

14. Фреквентно регулисање брзине асинхроног мотора са краткоспојеним ротором помоћу 
тиристора. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)  

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом 

рада и начинима оцењивања. 

Облици наставе: Настава се реализује кроз теоријску наставу и лабораторијске вежбе. 

Место реализације наставе: Теоријска настава се реализује у учионици а лабораторијске 

вежбе се реализују у лабораторији за електричне машине и електромоторне погоне. 

Подела одељења на групе: Приликом реализације вежби одељење се дели на три групе. Вежбе 
радити сваке друге недеље по два спојена часа. Вежбе изводити тако да се за два спојена часа 
ураде мерења, израчунавања и дијаграми. Уколико могућности дозвољавају, сви ученици треба да 
раде исту вежбу, или радити у циклусима до највише три вежбе. 

Проверу вештина стечених кроз лабораторијске вежбе, у току школске године урадити најмање 
два пута, кроз одбрану вежби. 

Препоруке за реализацију наставе: Програмски садржаји електричних машина са регулацијом 

електромоторног погона су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони  број 

часова за реализацију. Наставник, при изради оперативних планова, дефинише степен прораде 

садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно 

да свака тема добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. 

При томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама 

представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на 

свим часовима што захтева већу партиципацију  ученика, различита методска решења, велики 

број примера и коришћење информација из различитих извора. 

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 . 

 
Програм предвиђа да се прво изучавају начин рада и конструкција појединих електричних 

машина, као и њихова основна функција. При том треба поћи од најпростије електричне машине - 
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трансформатора, пошто добро разумевање начина његовог рада олакшава проучавање осталих 
електричних машина. 

Након тога прелази се на изучавање електричних машина које налазе широку примену у 
аутоматизованим системима управљања. Ту треба обратити пажњу на конструктивне 
карактеристике тих машина и разлике у односу на стандардне конструкције, њихова основна 
својства, као и типичне области примене. 

У делу програма који се односи на електромоторни погон, посебну пажњу обратити на основне 
законе и методе управљања и регулисања савремених електромоторних погона. Нарочито истаћи 
улогу и значај тиристора у управљању и регулисању ових погона.  

При излагању градива пожељно је коришћење графоскопа, нарочито када се објашњавају 
конструктивни елементи електричних машина и електромоторног погона. 

Један број вежби посвећен је добијању радних и механичких карактеристика различитих врста 
електричних машина укључујући и мале машине, а у циљу сагледавања основних радних својстава 
електричних машина. 

Други део вежби посвећен је објашњењу рада одређеног броја типичних шема управљања и 
регулисања електромоторних погона наизменичне и једносмерне струје. Сходно могућностима 
лабораторије, било би пожељно омогућити практичну реализацију ових шема, као и демонстрација 
њиховог рада.  

Од програма може да се одступи до 20 %, али га мора одобрити одговарајући стручни орган 
школе. 
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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.  
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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);  
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• 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).   
 



СМЕР: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ –четврта година 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ   2021-2025  подручје рада  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА                              46  

 

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 предмете који су обавезни за све ученике средњих стручних 

школа, а према програму који су остварили у току четворогодишњег образовања: 
1. Српски језик и књижевност 
Б. Посебни део обухвата: 
1. матурски практичан рад са усменом одбраном рада, 
2. усмени испит из изборног предмета. 
 

1. Матурски практичан рад састоји се из пројекта, израде дела машине, уређаја, инсталације, 
макете и сл., утврђивања квара или неисправности уређаја, инсталације, макете и сл, сервисирање 
уређаја, инсталације, макете и сл. 

Садржаји практичног рада, односно његови задаци дефинишу се из садржаја програма 
стручних предмета из следећих области карактеристичних за образовни профил електротехничар 
аутоматике: 

− системи аутоматског управљања, 

− рачунари у системима управљања, 

− мерења у аутоматици, 

− рачунари и програмирање, и 

− микропроцесори са елементима програмирања. 
Садржаји усмене провере знања проистичу из садржаја програма матурског практичног рада 

и односе се на знања из предмета (области) из којих је рађен матурски практичан рад. 
 
2. Испит из изборног предмета: 

− математика, 

− електрична мерења и мерења у електроници, 

− електроника I и II, 

− системи аутоматског управљања, 

− рачунари у системима управљања, 

− мерења у аутоматици, 

− рачунари и програмирање, и 

− микропроцесори са елементима програмирања. 
 


