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СПИСАК ПРЕДМАТА СА НЕДЕЉНОМ И ГОДИШЊОМ НОРМОМ ЗА  

ДРУГУ ГОДИНУ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА  
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НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Т В ПН Т В ПН 

1. Српски језик и књижњвност 2   70    

2. Енглески језик 2   70    

3. Физичко васпитање 2   70    

4. Математика 2   70    

5. Основе електротехнике 2   70    

6. Електрична мерења 2 1  70 35   

7. Електроника 2 1      

8. Електричне инсталације јаке струје 4   140    

9. Практична настева   6   420 60 

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         
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Српски језик и књижњвност 

 

Недељни фонд часова: 2 
Годишњи фонд часова: 70 
 

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;  
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• 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.  

  

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

  

КЊИЖЕВНОСТ (48)  

ПРОСВЕТИТЕЉСТВО (5)  

Просветитељство (појам, особености, значај и главни представници) Доситеј Обрадовић: Живот 

и прикљученија (одломак) Јован Стерија Поповић: Тврдица   

РОМАНТИЗАМ (19)  

Романтизам (појам, особености, значај и главни представници)  

Џорџ Гордон Бајрон: Чајлд Харолд (одломак)  

Александар Сергејевич Пушкин: Цигани (одломак)  

Хајнрих Хајне: Лорелај  

Вук Стефановић Караџић: Реформатор језика и правописа, сакупљач народних умотворина  

Бранко Радичевић: Ђачки растанак (одломак)  

Ђура Јакшић: Вече, Поноћ  

Јован Јовановић Змај: Ђулићи и Ђулићи увеоци (избор)  

Лаза Костић: Међу јавом и међ сном  

Петар Петровић Његош: Горски вијенац (одломци)  

Иван Мажуранић: Смрт Смаил-аге Ченгића (Харач)  

РЕАЛИЗАМ (19)  

Реализам (појам, особености, значај и главни представници)  

Оноре де Балзак: Чича Горио (одломак)  

Николај Васиљевић Гогољ: Ревизор (одломак)  

Милован Глишић: Глава шећера  

Лаза Лазаревић: Ветар (одломак)  

Радоје Домановић: Данга  

Стеван Сремац: Зона Замфирова (одломак)  

Симо Матавуљ: Поварета  

Војислав Илић: Сиво, суморно небо  

Силвије Страхимир Крањчевић: Мој дом  

Јанко Керсник: Сељакова смрт  

ЛЕКТИРА (5)  

Иво Андрић: Мост на Жепи и друге приповетке  

Драгослав Михаиловић: Кад су цветале тикве  

Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове   

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ  

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни 

књижевнотеоријски појмови. Лирска поезија (особености књижевног рода); лирска песма; 

композициона структура лирске песме; песничка слика; књижевноуметнички (песнички) језик: 

сликовност (конкретност), емоционалност, симболичност, преображај значења, ритмичност и 

хармоничност; версификација; системи версификације; трохеј, јамб, дактил; стих; строфа; рима. 

Реалистичка приповетка и роман.  

Романтично, реалистично, хумористично, сатирично, гротескно. Средства уметничког 

изражавања (стилске фигуре): метафора, персонификација, алегорија, иронија, сарказам, 

асиндет, полисиндет, анафора, епифора, симплоха, ономатопеја, алитерација, асонанца, игра 

речима. Писмо, аутобиографија, сонет, сонетни венац. Лирско-епска поезија (балада, романса, 

поема).  
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ЈЕЗИК (12)  

КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК  

Основни принципи језичке културе. Језичка ситуација у Србији. Принципи језичке 

равноправности. Језичка толеранција.  

ТВОРБА РЕЧИ  

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

и глагола.  

ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

Значењски (семантички) и формални односи међу лексемама (синонимија; антонимија; 

полисемија и хомонимија; метафорична и метонимијска значења). Основни појмови о 

терминологији и стручним терминима. Терминолошки речници.  

ПРАВОПИС  

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

крају ретка.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (10)  

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Причање догађаја и доживљаја (приказивање осећања). Описивање бића, предмета, радњи, 

појава (тачно, верно, сажето). Самостално излагање у функцији интерпретације књижевног 

текста.  

Уочавање језичких поступака и стилогених места књижевног текста (читањем и образлагањем). 

Дијалог у функцији обраде текста. Изражајно казивање напамет научених лирских песама и 

краћих монолошких текстова. Доследно усвајање ортоепске норме и усвајање вештине 

говорења. Стилске вежбе, функционални стилови; научни стил.  

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

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

састави: израда плана писменог састава, усавршавање текста; писање побољшане верзије 

писменог састава (уношење нових података, отклањање безначајних појединости). Два писмена 

задатка годишње.  

.  
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Енглески језик 

 

Недељни фонд часова: 2 
Годишњи фонд часова: 70 
 

Циљ и задаци  

Циљ наставе страних језика је да ученици утврде и систематизују знања стечена у претходном 

школовању и да овладају стандардним говорним језиком до нивоа која ће им омогућити да се 

служе тим језиком у једноставном споразумевању с људима из других земаља, да упознају начин 

живота и културу народа чији језик уче и оспособе се за даље образовање.  

Задаци наставе страних језика су:  

- усвајање предвиђене морфосинтаксичке структуре и око 750 нових речи и израза укључујући 

и терминологију везану за струку;  

- даље практично овладавање једноставним говорним језиком и стицање нових језичких знања 

неопходних за рад у струци;  

- неговање правилног изговора, усавршавање ортографије и утврђивање и проширивање 

основа граматике страног језика;  

- овладавање страном стручном терминологијом у тој мери да се могу користити разна 

упутства и други писани материјали на страном језику уз коришћење речника и других извора 

информација.  

- САДРЖАЈИ ПРОГРАМА Општа тематика  

Из живота младих: забавни и спортски живот.  

Породица и друштво: средства јавног информисања; прославе, празници. Из савременог 

живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи и наших народа: значајни 

привредни и културни центри; примери људске солидарности; из живота и рада познатих људи.  

Стручна тематика (до 15 одсто од укупног годишњег фонда часова)  

Лакши текстови из области струке - елементи процеса производње; основни подаци о радном 

месту.  

Школски писмени задаци: по један писмени задатак у сваком полугодишту.  

  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  
  

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

I. РЕЧЕНИЦА  

- Ред речи у реченици. Место директног и индиректног објекта.  

- Слагање времена  

I know that he likes/liked/will like you.  

- Неуправни говор  

а) изјаве са променом глаголског времена (уводни глагол у једном од прошлих времена). 

"I"ll come as sonn as I can". He said that he would come as sonn as he could.  

б) питања са променом реда речи и променом глаголског времена (уводни глагол у једном 

од прошлих времена) - Yes/No questions  

"Can you swim?" He asked if I could swim.  

- "WH"  

"Where do you live?" He asked where I lived.  

- Погодбене реченице  

- реалне  

I"ll come if I can  

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА  

1. Члан  

- Одређени члан уз називе планинских венаца, имена земаља, река, мора и океана the 

Alps, the USA, the Thames, the Adriatic, the Atlantic  

- Одређени члан уз називе музичких инструмената He plays the piano.  
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- Нулти члан уз називе континената, земаља, језера, појединачних планина и острва, уз 

називе празника - America, Scotland, Lake Michigan, Ben Nevis, Greenland, May Day  

- Члан уз називе новина и часописа - Vogue, The New York Times  

2. Именице  

Множина најчешћих сложеница grandfather, 

armchair, sportsman и др.  

3. Заменички облици   

a) Заменице  

- Присвојне заменице (Р)11) The coat is hers.  

- Неодређене заменице - somebody, something; anybody, anything Somebody is 

knocking at the door. He didn't see anything. б) Детерминатори  

- Упитни детерминатори  

What films do you like? Whose son is he?  

- Одрични детерминатор no  

There"s no water in the glass. He has no friends.  

4. Придеви  

Неправилно поређење  

He is better than Paul. Who is the best basketball player in your class?  

5. Бројеви  

Четири рачунске радње  

III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

Глаголи  

- Време и аспект глагола - обнављање  

- The Past Perfect Tense She had left before I came. - The Past Continuous Tense (P) за 

истицање дужег трајања једне прошле радње у односу на другу прошлу радњу They 

were having tea when the light went out.  

- Непотпуни глаголи should, would  

You should see the doctor. Would you close the door, please?  

- Пасивне конструкције са директним и индиректним објектом (без формалног 

претварања актива у пасив и обратно)  

The book was given to her. She was given a nice present.  

2. Прилози  

Поређење прилога  

fast-faster-fastest; cleverly-more cleverly-most cleverly  

IV. ОРТОГРАФИЈА  

Писање великих слова.  

V. ТВОРБА РЕЧИ  

Најчешћи префикси и суфикси за творбу придева im-, 

ir-, un-; -able, -ful, -less и др.  

VI. ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

Најчешћи идиоми и фразе  

VII. ЛЕКСИКОГРАФИЈА  

Употреба двојезичних речника  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Објашњење програма  

Предложени програм првог страног језика представља наставак програма основне школе и са 

њим чини целину. Програм је намењен ученицима свих стручних школа у трогодишњем трајању 

и обезбеђује континуитет учења оног страног језика који су ученици започели у основној школи.  

Структуру програма чине: а/ захтеви и садржаји који су заједнички за сва четири језика б/ захтеви 

и садржаји који су диференцирани по језицима и према захтевима профила школе. Настава 

страних језика у трогодишњим стручним школама треба да обезбеди даљи рад на усвајању 

општег стручног језика, као и упознавање основних карактеристика стручног језика како би 

ученици, уз коришћење стручних речника, могли да разумеју лакше текстове /шеме, упутства/ 
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неопходне за обављање послова у струци. Са увођењем у језик струке почиње се од другог 

разреда. Оквирни садржаји за стручну тематику дати су у заједничком делу програма, и то за 

други и трећи разред посебно. Утврђен је и однос између опште и стручне тематике. Стручна 

тематика треба да буде усклађена са садржајима стручних предмета.  

Програми језика засновани су на синтаксичкој прогресији и форми, и формулисани у категоријама 

дескриптивне граматике са елементима комуникативног приступа. Неки захтеви су означени са 

/Р/ што значи да се у датом разреду очекује савладавање само на нивоу разумевања. Програмом 

за трогодишње стручне школе су обухваћени сви битни језички садржаји који омогућавају ученику 

да језик користи у основној усменој и писаној комуникацији, а и пружа солидну основу за даљи 

рад на усвајању језика у функцији струке.  

Комуникативне функције су наведене на крају заједничког дела програма и предвиђене су за 

обраду од I до III разреда. Оне комуникативне функције које су ученици већ упознали у основној 

школи обнављају се, утврђују и благо нијансирају.  

Припреми и анализи писмених задатака треба обратити посебну пажњу. У сваком разреду се 

раде по два писмена задатка; њима треба да се провери степен усвојености предвиђених 

језичких садржаја. Један писмени задатак се може заменити писменом провером објективног 

типа која треба да обухвати више аспеката знања ученика /разумевање читањем, примену 

стеченог знања из граматике и сл./.  

Начин остваривања програма  

Ефикасност остваривања задатака наставе страних језика условљена је активним учешћем 

сваког ученика у васпитно-образовном процесу и његовом пуном мотивисаношћу за рад. То се 

постиже коришћењем одговарајућих наставних средстава и облика рада /АВ средства, 

најразноврснији аутентични материјал који је у складу са програмом и интересовањем ученика, 

низови слика, шеме, тонске и видео касете; групни или индивидуални облици рада и сл./.  

Слушање и говор представљају наизменичне активности у споразумевању, стога је веома важно 

да сваки ученик подједнако успешно савлада оба ова умења. Развијање говорне способности 

ученика, уз коректан изговор и интонацију, постиже се разгранатим системом вежби, почев од 

вежби постављања питања и давања одговора, припремања дијалога, репродуковања и 

резимирања одслушаног или прочитаног текста и саопштења, до вежби допуњавања, 

трансформације, супституције, проширивања.  

Поред наведених усмених облика рада препоручују се и различите врсте писмених вежби: диктат 

познатог текста, вежбе трансформације и допуњавања, проширивања и сажимања реченица или 

текста, писање вођених састава, попуњавање формулара, тумачење примљених упутстава и сл. 

Граматика је неопходно средство у учењу језика. Тумачи се у мери која је потребна за схватање 

законитости језика и систематизацију знања ученика. Увежбава се применом различитих врста 

манипулативних и комуникативних вежби: супституција, допуњавање, сажимање, престилизација 

према датом захтеву и сл.  

Читање /информативно читање/ заузима значајно место у настави. Од садржаја и тежине текста 

зависи да ли ће се читати текст који је претходно усмено обрађен или ће се читању текста 

приступити без претходне усмене припреме. Треба настојати да се ученик оспособи да сам, уз 

коришћење информација или речника схвати, како основну поруку текста тако и његов садржај. 

Овакав приступ је од посебне важности при оспособљавању ученика за разумевање стручних 

текстова и разних писаних информација са којима ће се он сретати у свом будућем раду. 

Схватање садржине стручности текста биће олакшано коришћењем шема, цртежа, фотографија, 

легенди итд. Најпрецизнији начин провере да ли је текст схваћен /овде се пре свега мисли на 

стручни текст/ је превод. Он је резултат правилно усмереног рада ученика и његовог напора да 

на основу свог језичког знања и искуства, разуме текст.  

Теме дате у програму не треба поистовећивати са текстовима у уџбенику. Због тога наставник 

треба селективно да прилази тим текстовима и бира оне који највише одговарају профилу 

стручне школе и остваривању задатака наставе. Неке теме се могу остварити усмереним 

говорним вежбама. Коришћењем аутентичног материјала и слично.  

По правилу, већи део расположивог времена треба предвидети за увежбавање језичких садржаја 

и развијање умења, тј. за активан рад ученика на часу.  

Савладавање страног језика не сме да буде само стицање умења, оно има ширу образовну и 

васпитну функцију.  
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Настава страних језика, поред предмета струке, има додирних тачака и са другим наставним 

предметима, као што су: језик ученика, историја, географија, музичка и ликовна уметност итд.  

Корелација међу њима је неопходна, јер омогућује ефикасније резултате у настави.  

У току II разреда ученик треба да:  

- усвоји предвиђене морфосинтаксичке структуре и око 250 нових речи и израза укључујући и 

терминологију везану за струку;  

- оспособи се за учествовање у разговору о темама у оквиру предвиђене и раније обрађене 

тематике;  

- оспособи се за давање усмених резимеа оних садржаја које је ученик упознао непосредно, 

читањем и преко средстава јавног информисања;  

- развије способности читања са нешто ширим обимом језичке грађе од оне која је продуктивно 

усвојена.  
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Физичко васпитање 
 
Недељни фонд часова: 2 

Годишњи фонд часова: 70 
 

Циљ и задаци  

  

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

повезаности са осталим васпитао - образовним подручјима, допринесе интегралном развоју 

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

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

свакодневним и специфичним условима живота и рада.  

  

Задаци наставе физичког васпитања су:  

• развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и 

значају информатике за функционисање и развој друштва;  

• примене стечена знања и вештине у стицању конкретаог образовања за будуће 

занимање;  

• 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;  

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

усвајање;  

• пропшрење 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 (васпитно-образовног подручја);  

• мотивација ученика за бављење физичким акшвностима и формирање позитивних 

психосоцијалних образаца понашања;  

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

условима живота и рада.  

  

Садржаји програма усмерени су на:  

• развијање физичких способности  

• спортско-техничко образовање  

• повезивање 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 умепшости, који служе као основа за повећавање радне 

способ-носш, 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 способностима 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.  
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СПОРТСКО ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  

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

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

ученика.  

   

1. АТЛЕТИКА  

У свим атлетским дисциплинама треба радиш на развијању основних моторичких особина за дату 

дисциплину;  

 1.1.  Трчања:  

Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе:  

• 100 m ученици и ученице;  

• 800 m ученици и ученице  

• штафета 4 х 100 m ученици и ученице  

Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним ин-тензитетом и различитим темпом у 

трајању од 5 до 10 min. Крос: јесењи и пролећни  

• 800 m ученице, 1000 m ученици.  

 1.2.  Скокови:  

• Скок удаљкорачном техником.  

• Скок увис леђном техника.  

 1.3.  Бацања:  

• Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 kg, ученици 5 kg).  

• Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим реа-лизованим атлетским 

дисциплинама.  

 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, провлак згрчено напред до упора пред рукама (опружено);  

• колут напред и спојено усправом до ваге претклоном и заножењем, издржај  

• премет странце упором у „бољу" страну и спојено, премет странце у „слабију" страну  

• за напредни ниво премет напред упором  

 2.2.  Прескок  

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

• згрчка;  

• разношка  

• за напредни ниво: склонка и прескоци са заножењем  

 2.3.  Кругови  

За ученике /доскочни кругови/:  

• њих, зањихом саскок, уз помоћ.  

2.4.  Разбој За ученике 

/паралелни разбој/:  

• из упора седећег разножно пред рукама, прехватом напред и дизањем склоњено став на 

раменима, спуст назад у упор седећи разножно, прехват рукама иза бутина, сножиш и 

зањихом саскок.  

За ученице /двовисински разбој, једна притка, вратило/:  

• вис на в/п лицем према н/п: клим, премах згрчено једном ногом до виса лежећег на н/п, 

прехват (може разноручно) на н/п до упора јашућег; премах одножно предножном (уназад) до 

упора предњег; замахом уназад (зањихом) саскок пруженим телом;  

• једна притка: наскок у упр предњи, премах одножно једном ногом до упора јашућег; премах 

одножно заножном до упора стражњег; саскок саседом (замахом ногама унапред).  

 2.5.  Вратило  
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За ученике /доскочно вратило/  

• из мирног виса узмак до упора, замахом ногама уназад (за-њихом) саскок увито.  

 2.6.  Греда  

За ученице /висока греда/:  

• залетом и суножним одскоком наскок у упор чучећи; окрет за 90° усправ у успон, окрет за 180°, 

лагано трчање на прстима, скок са променом ногу, кораци у успону до краја греде; саскок 

згрчено (бочно у односу на греду). 2.7.  Коњ са хватаљкама За ученике:   из упора пред 

рукама, коло заножно левом, коло заножно десном.  

Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника физичког васпитања бира справе на 

којима ће се ученици такмичити.  

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, 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.  

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.  

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, увис, бацање кугле - на резултат.  

Вежбе на справама и тлу:  

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.  

  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

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

начинима оцењивања.  

Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позишво 

утичу на статус њиховог организма, с обзиром на каракгеристике њихове професије, а које 

негативно утичу на здравље.  

Ученици који похађају трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном 

образовању практичном 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 активности 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 карактера методске јединице која 

се реализује. Уколико је потребно, нарочито за вежбе из корективне гимнастике, приступ је 

индивидуалан.  

Место реализације наставе  

Садржаји програма усмерени су на:развијање физичких способности; спортско-техничко 

образовање; повезивање физичког васпитања са животом и радом.  
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Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зимовања и других облика рада 

утврђује се на почетку школске године на наставничком већу, на предлог 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 објекта 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  

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, увис, бацање кугле - на резултат.  

Вежбе на справама и тлу:  

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.  

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 пжолске 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 програм и садржај излета, и дужину 

стазе за кросеве, према узрасту ученика.  

Школа организује и спроводи спортска такмичења, као јединствени 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 
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Математика 

Недељни фонд часова: 2 

Годишњи фонд часова: 70 
 

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  

 
Степеновање и кореновање (12) 

Степен чији је изложилац цео број, операције, децимални запис броја у стандардном 
облику. Функција y = xn ( n ϵ N ) и њен график. Корен, степен чији је изложилац рационалан 
број. Основне операције са коренима. Комплексни бројеви и основне операције са њима. 
Квадратна једначина и квадратна функција (16) 

Квадратна једначина са једном непознатом и њено решавање. Дискриминанта и 
природа решења квадратне једначине. Вијетове формуле и њихове једноставније примене; 
растављање квадратног тринома на линеарне чланове. Квадратна функција и њен график; 
екстремне вредности. Простије квадратне неједначине. Простији системи једначина са две 
непознате (линеарна и квадратна). 
Експоненцијална функција, логаритамска функција (10) 

Експоненцијална функција и њено испитивање (својства, график). Једноставније 
експоненцијалне једначине. Појам логаритма, основна својства. Логаритамска функција и 
њен график. Основна правила логаритмовања. Једноставније логаритамске једначине. 
Тригонометријске функције (24) 

Уопштење појма угла (мерење угла, радијан). Тригонометријске функције ма ког угла; 
свођење на први квадрант. Периодичност. Графици основних тригонометријских функција, 
график функције облика y = Asin(ax+b). Адиционе теореме (без доказа) и неке њихове 
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последице. Једноставније тригонометријске једначине (sinаx = b и сл.). Синусна и косинусна 
теорема; решавање троугла. 
НАПОМЕНА: Обавезна су четири једночасовна школска писмена задатка са  исправком (8). 

 

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) 

 

Неке опште напомене 

1. Да би се остварио постављени циљ, наставе математике, неопходно је у току наставе 

успешно реализовати одређене образовне, васпитне и практичне задатке, истакнуте, на почетку 

програма. 

Услови за успешну реализацију програма математике су: правилно планирање и редовно 

припремање наставника за извођење наставе; целисходно коришћење фонда часова и добро 

организован  наставни процес; комбинована примена савремених наставних метода и разноврсност 

облика рада са ученицима, уз смишљено одабирање и припремање примера и задатака и 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).  
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 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). 

 

II разред 

 

Степеновање и кореновање. У овој наставној теми треба посветити пуну пажњу усвајању 

појма степена и корена и савлађивању операција са њима (на карактеристичним, али не много 

сложеним задацима). Од посебног је значаја релација √ а 2=│а│, а такође и децимални запис броја 

у тзв. стандардном облику а • 10n, где је 1< а <10 и n ϵ Z. Рационалисање обрадити на примерима 

у којима су имениоци облика: √a,√a ± √b. Функцију у = хn испитивати само у неколико случајева 

(за n ≤ 4), са закључком о облику графика када је изложилац n паран и када је непаран број. У вези 

са комплексним бројевима треба обрадити само основне појмове и чињенице које ће бити 

неопходне при изучавању садржаја о квадратној једначини.  
Квадратна једначина и квадратна функција. Садржаји ове теме значајни су са 

становишта систематског изграђивања алгебре и практичних примена. Треба решавати и једначине 

са непознатом у имениоцу разломка, које се своде на квадратне једначине, као и једноставније 

једначине са параметрима. Посебну пажњу посветити примени квадратних једначина и 

неједначина у решавању разноврсних, а једноставнијих проблема. Неопходно је да ученици добро 

науче да скицирају и "читају" график квадратне функције. При испитивању квадратне функције у 

већој мери треба користити управо њен график (његову скицу), не инсистирајући много на 

одређеној "шеми испитивања функције" у којој цртање графика долази тек на крају. Квадратне 

неједначине треба решавати користећи знања о знаку квадратног тринома, као и знања о решавању 

линеарних неједначина. Решавати и једноставније ирационалне једначине (у програмима М12-

М14). 

Тригонометријске функције.  При дефинисању и уочавању својстава тригонометријских 

функција ма ког угла и тзв. свођењу на први квадрант треба користити тригонометријски круг, као 

и симетрију (осну и централну). Упоредо са одређивањем вредности тригонометријских функција, 
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треба решавати и тригонометријске једначине облика: sin ах = b, cos ах = b, tg ах = b. Ученици треба 

да схвате да се многи научни и технички проблеми моделују тригонометријским функцијама, па је 

зато неопходно настојати да упознају основна својства ових функција, а првенствено да умеју 

скицирати и „читати“ њихове графике. Посебну целину у тригонометријским садржајима 

представљају адиционе теореме и њихове последице. Оне су значајне не само за одређене 

идентичне трансформације у самој тригонометрији, већ и за примене у неким другим предметима. 

Зато овој целини треба посветити велику пажњу и градиво добро увежбати. Упознавањем синусне 

и косинусне теореме ученици треба да схвате да се проширују могућности примене тригонометрије 

на решавање ма којег троугла, као и на решавање разних проблема из метричке геометрије, физике 

и посебно струковне праксе. 

Експоненцијална и логаритамска функција. Приликом обраде ових функција, за 

уочавање њихових својстава користити првенствено графичке интерпретације. На једноставним 

примерима упознати одређивање логаритама без употребе џепних рачунара (у циљу 

продубљивања појма логаритма). Логаритмовање обрадити у мери неопходној за практичне 

примене (уз коришћење џепних рачунара). 
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Основе електротехнике 

Недељни фонд часова: 2  
Годишњи фонд часова: 70  
 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ наставе основа електротехнике је стицање основних знања из теоријске 

електротехнике потребних за друге стручне предмете и оспособљавање ученика за 
практичну проверу појава и закона из области електротехнике. 

Задаци наставе предмета су:  

− стицање основних знања о појавама у електротехници; 

− стицање основних знања из области електростатике; 

− стицање основних знања о елементима електричног кола, о улози елемената у 
електричном колу;  

− оспособљавање ученика за решавање простих електричних кола; 

− стицање основних знања из области електромагнетизма; 

− стицање основних знања о елементима у колу наизменичне струје, њиховим везама 
и појму импедансе; 

− оспособљавање ученика за решавање сложених кола наизменичне струје једном 
од понуђених метода; 

− стицање основних знања о трофазним системима. 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ (20) 
Дефиниција тригонометријских функција. Тригонометријски круг и ток 

тригонометријских функција (за sinα и cosα). Дефиниција радијана. Појам комплексног броја. 
Принцип производње наизменичне електромоторне силе. Генератор наизменичне струје. 
Основни параметри наизменичних величина: тренутна вредност, амплитуда, фаза, почетна 
фаза, учестаност, кружна учестаности, средња вредност, ефективна вредност, итд. 
Представљање наизменичних величина помоћу фазора. Представљање наизменичних 
величина помоћу комплексних бројева. Сабирање и одузимање наизменичних величина. 
ЕЛЕМЕНТИ У КОЛУ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ (14) 

Елементи у колу наизменичне струје. Отпорник у колу наизменичне струје. Појам 
активне снаге. Калем у колу наизменичне струје. Појам реактивне снаге. Кондензатор у колу 
једносмерне струје. Пуњење и пражњење кондензатора. Кондензатор у колу наизменичне 
струје. 
РЕДНА ВЕЗА ЕЛЕМЕНАТА У КОЛУ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ (14) 

Редна веза отпорника и калема. Појам импедансе. Редна веза отпорника и 
кондензатора. Редна веза отпорника, калема и кондензатора. Редна резонанса. Томсонов 
образац. Снаге код редне везе елемената. Фактор снаге. 
ПАРАЛЕЛНА ВЕЗА ЕЛЕМЕНАТА У КОЛУ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ (3) 

Паралелна веза пријемника. Појам адмитансе. 
СЛОЖЕНА КОЛА (5) 

Комбинована веза елемената. Решавање сложених кола помоћу првог и другог 
Кирхофовог закона. 
ТРАНСФОРМАТОРИ (3) 

Трансформатори. Аутотрансформатори. 
ТРОФАЗНИ СИСТЕМИ (11) 

Симетрични трофазни систем. Генератор трофазне електромоторне силе. Веза навоја 
генератора у звезду и троугао. Веза пријемника у звезду и троугао. Несиметрични трофазни 
систем. Трофазни трансформатор. Снага трофазног система. Обртно магнетно поље. 
Синхрони и асинхрони мотори. 
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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 основа електротехнике 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 основа електротехнике има природну везу са садржајима других предмета, као што 

су: електроника и електрична мерења. Ученицима треба стално указивати на ту везу.  

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 . 

У току школске године урадити најмање четири теста, а на крају школске године 
урадити завршни тест из целокупног градива. 

Све величине за наизменичну струју обрадити за простопериодични облик а остале 
само напоменути. Код елемената у колу наизменичне струје све величине обрадити 
графички. Урадити велик број задатака. Редне везе елемената обрађивати са временским 
и фазорским дијаграмима цртајући фазор струје на фазној оси. Импедансе дати у 
апсолутном и комплексном облику, а затим дати Омов закон за ефективне и комплексне 
вредности струја и напона. За фазоре снага нагласити да су непокретни. Код цртања фазора 
снага објаснити зашто је погодније множити напон са струјом на фазној оси, него обрнуто. 

Комбиновану везу елемената обрадити на примерима. Решавање сложених кола 
објаснити на једном примеру. 

Трансформаторе обрадити помоћу индуковане електромоторне силе у навојима или 
преко равнотеже магнетомоторних сила. 
Дозвољено одступање од програма је 20%, али га мора да одобри одговарајући стручни 

орган школе. 
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Електрична мерења 

 
Недељни фонд часова:2 + 1 
Годишњи фонд часова: 70 + 35 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ наставног предмета електрична мерења јe стицање знања о основним појмовима из 

области електричних мерења, 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 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 електротехничкој струци; 

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

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

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

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЊА (11) 
Значај мерења у електротехници. Физичке величине и систем мерних јединица. Грешке 

при мерењу, апсолутна и релативна грешка, класе тачности и средња вредност мерне 
величине. Домашај (мерни опсег), константа инструмената и осетљивост. Прибор за 
електрична мерења (извори електричне струје, реостати и потенциометри, кондензатори 
сталног и променљивог капацитета, отпорне и кондензаторске декаде, регулациони 
трансформатори). Основни делови електричних инструмената (кућишта, скале, казаљке, 
механизам инструмента, лежиште и спирална пера). Кретни и отпорни момент.  
ИНСТРУМЕНТИ СА КРЕТНИМ КАЛЕМОМ (7) 

Принцип рада и основни конструктивни делови. Амперметар, везивање у електрично 
коло. Волтметар, везивање у електрично коло. Омметар. Универзални инструмент - 
упрошћена шема и начин коришћења. Инструмент са унакрсним навојима - мегаомметар. 
ЕЛЕКТРОДИНАМИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ (7) 

Конструкција и принцип рада. Амперметар и волтметар - основне шеме и начин рада. 
Ватметар и косинусфиметар - основне шеме и начин рада. Одређивање константе 
ватметра. Мерења електричне снаге ватметром у колу једносмерне и наизменичне струје. 
Мерење фактора снаге U - I - W методом.  
ИНДУКЦИОНИ  ИНСТРУМЕНТИ (7) 

Конструкција и принцип рада индукционог ватметра. Показатељ редоследа фаза. 
Индукционо монофазно и трофазно бројило. Двотарифно електрично бројило. 

Мерење електричне енергије монофазним и трофазним бројилом. Директна веза.  
ОСЦИЛОСКОПИ (5)  

Осцилоскоп. Блок шема осцилоскопа и принцип рада. Синхронизација. Подешавање 
осцилоскопа. Мерење напона, учестаности и фазне разлике осцилоскопом. 
ГЕНЕРАТОРИ ФУНКЦИЈА (3) 

Генератори функција: врсте и намена. 
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МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ (7) 
Основни делови и принцип рада. Означавање и прикључивање на електричну мрежу. 

Струјна клешта. 
Мерење електричне енергије и снаге, струје и напона помоћу мерних трансформатора.  

ДИГИТАЛНИ МУЛТИМЕТРИ (3) 
Принцип мерења једносмерног напона и струје. Принцип мерења наизменичног напона 

и cтpујe. 
МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОГ ОТПОРА (8) 

Мерење отпорности U-I методом и омметром. Мерење отпорности Витстоновим 
мостом, у колу једносмерне и наизменичне струје. Мерење отпорности уземљења U-I 
методом и Берендовом методом. Мерење отпора изолације проводника.  
МЕРЕЊЕ КАПАЦИТИВНОСТИ И ИНДУКТИВНОСТИ(2)  

Мерење капацитивности и индуктивности помоћу мерних мостова. 
НАЛАЖЕЊЕ МЕСТА КВАРА НА КАБЛОВИМА (10) 

Одређивање места квара мегаометром. Налажење места земљоспоја методом једног 
омметра и методом пада напона. Одређивање места прекида методом једног омметра. 
Налажење места кратког споја. Метода рефлексије импулса за одређивање места и врсте 
квара на кабловима. 
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ (35)  

1. Прикључење инструмената, мерни домашај, очитавање инструмената, табеларно 
сређивање резултата, цртање дијаграма. 

2. Везивање амперметра и волтметра у електрично коло, мерење струје и напона. 
3. Мерење отпорности и снаге помоћу амперрметра, волтметра и ватметра. 
4. Мерење отпора омметром; Мерење отпора Витстоновим мостом. 
5. Регулација струје и напона помоћу променљивог отпора (реостат, односно 

потенциометар). 
6. Осцилоскоп, подешавање осцилоскопа. 
7. Мерење учестаности и фазне разлике осцилоскопом. 
8. Мерење активне снаге у трофазном равномерно оптерећеном систему методом 

једног ватметра. 
9. Мерење снаге у трофазном неравномерно оптерећеном систему са и без нултог 

проводника методом три ватметра. 
10. Мерење фактора снаге помоћу амперметра, волтметра и ватметра. 
11. Мерење отпора уземљења Берендовом методом. 
12. Мерење отпорности изолације проводника. 
13. Одређивање врсте и налажење места квара на воду (кратак спој на воду, прекид). 

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 две 
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 мерења 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 
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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 електричних мерења има природну везу са садржајима других 

предметима као што су: електроника 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 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 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 . 

С обзиром на значај предмета треба нарочито посветити пажњу како да ученици 
упознају основне податке који су уписани на инструментима да би их правилно 
употребљавали (домашај, класа тачности, осетљивост, радни положај и сл.). 

Приликом упознавања мерног прибора, ученик треба да упозна сав прибор, његову 
употребу при мерењу, опште принципе рада и најосновније ознаке у електричним шемама. 

Ради лакшег разумевања рада појединих електричних инструмената, потребно је 
обрадити кретни и отпорни момент на једноставан и разумљив начин помоћу момента силе 
и спреге сила уз подсећање ученика на силе еластичности којима се опруге, спирала пера и 
сл. противе деформацијама. 

Имајући у виду скромно познавање математике ових ученика, потребно је сва 
објашњења више заснивати на физичким принципима уз коришћење њихових знања из 
основа електротехнике и физике. 

При обради електродинамичких инструмената, ватметра и косинусфиметра треба се 
задржати на принципу рада, конструкцији, зависности кретног момента од електричне снаге, 
односно угла закретања система, не улазећи у компликована извођења путем математичког 
апарата. Исти принцип применити код индукционих инструмената уз посебну пажњу на 
електрично бројило код кога број окретаја алуминијског диска зависи од електричне снаге, 
односно енергије коју пријемник узима из мреже. Како за мерења при вишим напонима, 
често се користе мерни трансформатори, овој теми треба посветити потребну пажњу. 

Принцип рада трансформатора, као и преносни однос треба поновити из основа 
електротехнике. Треба указати на ознаке и шеме спајања, као и на мере опрезности у раду 
са њима. У подручју мерења електричног отпора неопходно је обратити пажњу на мерење 
отпора изолације проводника разних електричних уређаја које ученик сусреће код куће и на 
радном месту, јер због недовољне бриге о квалитету изолације могу наступити велике 
материјалне, па и људске штете. 

Тему мерење капацитивности и индуктивности обрадити кроз навођење могућих 
метода мерења. Мерење капацитивности објаснити помоћу Виновог моста, а индуктивности  
помоћу Максвеловог моста. 

Ученицима треба објаснити мерења која се обављају на водовима, као и мерне мостове који 

се користе за ова мерења. Веома је важно да ученици овладају теоријским знањима из ове 

области, како би могли што квалитетније реализовати лабораторијске вежбе, а то значи овладати 

и одговарајућим практичним знањима кад су у питању мерења на водовима.  

Будући, да је градиво обимно, а знање ученика из физике, математике и основа 
електротехнике скромно, потребно јe доста труда у припреми наставника да би се остварили 
постављени циљ и задаци предмета. 
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Електроника 

 

Недељни фонд часова: 2 + 1 

Годишњи фонд часова: 70 + 35 
 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ наставног предмета електроника јe стицање основних знања о електронским 

елементима, њиховим карактеристикама и  примени у електронским колима. 
Задаци наставе предмета су: 

− стицање основних знања о следећим електронским елементима: диоде, 
транзистори, фетови, тиристори, осцилатори, фото-елементи, интегрисана кола; 

− практично проверавање карактеристика електронских елемената и електронских 
кола и њиховој заштити приликом проверавања. 

 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

УВОД (2) 
Кристална cтруктуpa полупроводника. Полупроводници Н и П. типа. 

ДИОДЕ (14) 
Образовање ПН соја. Директно и инверзно поларисани ПН спој. Карактеристика ПН 

споја. Пробој ПН споја. Диоде. Производња диода. Усмерачке диоде. Једнострани усмерач. 
Двострани усмерач. Грецов усмерач. Стабилизаторске диоде и њихова примена. 
БИПОЛАРНИ ТРАНЗИСТОРИ (18) 

Принцип рада транзистора на моделу са заједничким емитором. Основне компоненте 
cтpујa у транзистору. Коефицијенти струјног појачања. Карактеристике транзистора. 

Појачавач са заједничким емитором. Радна права и радна тачка. Еквивалентна шема 
биполарног транзистора са h параметрима. Стабилизација радне тачке. Изрази за појачање 
струје, напона и снаге код појачавача са заједничким емитором. Фреквенцијска 
карактеристика појачавача са заједничким емитором. 

Појачавач са заједничким колектором. Дарлингтонов спој. 
Биполарни транзистор као прекидач. 
Претварачи напона са биполарним транзисторима. 
ФЕТ-ови (7) 
Принцип рада фета на моделу са заједничким сорсом. Статичке карактеристике фета. 

Параметри фета. Једносмерни режим рада појачавача са фетовима. Радна права и радна 
тачка. Аутоматски преднапон. Појачавач са заједничким сорсом. 
ТИРИСТОРИ (14) 

Врсте тиристора. Триодни тиристор. Карактеристике тиристора. Триак и диак. 
Побуђивање тиристора. Фазно регулисање помоћу диака и триака. Усмерачи са 
тиристорима. Претварачи учестаности са тиристорима. Хлађење полупроводника; прорачун 
расхладног кола. 
ОСЦИЛАТОРИ (4) 

РЦ осцилатори. Астабилни мултивибратори.  
ОПТОЕЛЕКТРОНИКА (3)  

Фотодиоде, фототранзистори и фотоотпорници. 
ПРИМЕНА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОЛА У ЕНЕРГЕТИЦИ (6) 

Вишетарифни системи: Аутомати за укључивање светла. 
ИНТЕГРИСАНА КОЛА (2) 

Монолитна и хибридна интегрисана кола. 
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ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ (35) 
1. Снимање карактеристика потенциометра 
2. Снимање карактеристика диода 
3. Једнострани и двострани усмерач 
4. Стабилизатор напона са Ценеровом диодом 
5. Снимање улазних и излазних карактеристика биполарних транзистора 
6. Стабилизација радне тачке и једносмерни режим рада РЦ појачавача 
7. Појачавач са заједничким емитором 
8. Инвертор са биополарним транзисторима 
9. Снимање излазних и преносних карактеристика фета 
10. Појачавач са фетом  
11. Биполарни транзистор као прекидач  
12. Снимање карактеристика тиристора 
13. Фазна регулација са диаком и триаком 
14. Усмерач са тиристорима 
15. Осцилатори 

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 електронику. 

Подела одељења на групе: Приликом реализације вежби одељење се дели на две 
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 електронике 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 електричних мерења има природну везу са садржајима других предметима као 

што су: електроника 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 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 

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 
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сопствени напредак  у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз 

одговарајућу аргументацију. 

На почетку поновити грађу отамо која јe обрађена у оквиру предмета основе 
електротехнике и хемија у првом разреду. Структуру атома представљати у једној равни, 
али нагласити да љуске имају облик лопте. Ковалентну везу такође поновити на основу 
претходно стечених знања из првог разреда. Атоме полупроводника такође представљати 
у једној равни. Сва објашњења базирати на силицијуму као полупроводнику, а германијум 
само напоменути. Инверзну cтрују код ПН cпоја обрадити укратко и напоменути да она има 
утицај на њихов рад само у неким ретким случајевима. Рад појединих електронских 
елемената првенствено објашњавати физички. Код стабилизаторских диода дати само 
основни принцип рада. 

Еквивалентну шему транзистора дати са параметрима h11e и h21e, а остале 
напоменути. Као најважнији узрок нестабилности радне тачке навести разлике у појединим 
примерима исте врсте транзистора и температурне промене. Основни појачавач са 
биполарним транзисторима и фетовима обрадити на еквивалентним шемама, затим извести 
изразе за појачање напона и струје. Претварач напона са биполарним транзисторима 
обрадити за добијање наизменичног напона, али навести да се усмеравањем лако добије 
једносмерни. 

Принцип рада тиристора обрадити на еквивалентној шеми. Посебно нагласити 
укључивање тиристора при наглом повећању анодног напона. Диаке обрадити у НПН или 
ПНП варијанти, а триаке само функционално. Као пример фазне регулације обрадити 
регулатор осветљења; у овом случају нагласити велику промену отпорности сијалице при 
загревању. Претвараче учестаности обрадити описно уз цртање таласних облика напона 
или струје. 

Обрадити РЦ осцилатор са фазним померањем, a мултивибратор са транзисторима. 
Елементе оптоелектронике обрадити информативно. Вишетарифне системе обрадити 
према постојећим уређајима електродистрибуције, а аутомате за светло према уличним 
аутоматима. 

Вежбе по могућности организовати тако да сви ученици у групи раде једну вежбу или у 
циклусима до три вежбе. Поред уобичајених мера сигурности у лабораторији (забрана 
укључивања док наставник не прегледа, итд.) препоручује се посебна заштита од погрешног 
укључивања. Изворе напајања направити тако да се код кратког споја cтрујa ограничи на око 
50 mА; поред ове заштите, треба ставити на ред са микроамперметрима отпорнике за 
ограничење струје. Код вежби са тиристорима предузети додатне мере сигурности. Часове 
вежби користити само за практично проверавање карактеристика електронских елемената 
и кола. Приликом извођења вежби одељење се дели у две групе. 
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Електричне инсталације јаке струје 

 
Недељни фонд часова: 4 
Годишњи фонд часова: 140 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
 

Циљ наставног предмета електричне инсталације јаке струје је стицање знања о врстама 
електричних инсталација и њиховим функцијама као и оспособљавање ученика за 
самостално извођење и одржавање инсталације осветљења. 

 
Задаци наставе предмета су: 

− упознавање стандарда и техничких прописа за избор опреме, монтаже и одржавања 
електричних инсталација; 

− упознавање врста електричних инсталација које се користе у разним објектима; 

− коришћење таблица у којима су дате карактеристике појединих елемената и уређаја; 

− оспособљавање ученика за самосталан избор система осветљења и одговарајуће 
светиљке; 

− оспособљавање ученика за заштиту од превисоког напона додира и његовог 
деловања;  

− упознавање важећих техничких прописа којима се регулише извођење електричних 
инсталација у нормалним и посебним условима; 

− оспособљавање за извођење електричних инсталација у стамбеним објектима, 
јавним објектима и индустријским постројењима; 

− оспособљавање ученика да могу самостално да конципирају систем развоја приликом 
заједничког извођења више врста различитих инсталација; 

− оспособљавање за успешнију реализацију садржаја програма практичне обуке; 

− стицање потребних вештина за проналажење и отклањање кварова на електричним 
инсталацијама; 

− упознавање садржаја пројекта као и одговарајућих прорачуна за одабирање 
осигурача и одређивање пресека проводника. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА (66) 
Проводници и каблови: материјал за израду проводника и каблова, неизоловани 

проводници, изоловани проводници, каблови, означавање проводника и каблова, трајно 
дозвољене струје изолованих проводника и каблова у електричним инсталацијама ниског 
напона. 

Прибор за инсталационе каблове: обујмице, разводне кутије, кабловске уводнице. 
Прибор за енергетске каблове: кабловске главе, кабловске спојнице, кабловске 

папучице, спојнице за кабловске жиле, прибор за обележавање каблова. 
Полагање изолованих проводника и каблова ниског напона. Полагање неизолованих 

проводника и каблова ниског напона. 
Инсталационе цеви и њихов прибор: металне и неметалне цеви, избор инсталационих 

цеви према пречнику и броју проводника, прибор за цеви (спојнице, лукови, рачве, разводне 
кутије). 

Основне препоруке за полагање инсталационих цеви и прибора. 
Прикључни уређаји: прикључнице - подела према концепцији, месту уградње, 

механичке заштите, утикачи. 
Елементи заштите: топљиви осигурачи типа Д и Б, аутоматски осигурачи. Моторне 

заштитне склопке. Заштитни уређаји диференцијалне струје (ЗУДС). Заштитна напонска 
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склопка: средства, примена, избор, селективност. Одводници пренапона: средства, 
примена, избор. Биметални релеј као елемент заштите од преоптерећења. 

Прекидачки елементи: растављачи, гребенасте склопке, инсталационе склопке, 
контактори, степенишни аутоматски прекидачи, временски релеји, тастери. Подела, намена, 
принцип рада, шеме везивања, избор. 

Електрична бројила, уклопни сат, МТК пријемник. 
Мерно разводни ормани: садржај и димензије мерно разводног ормана. Прикључни, 

мерни и разводни простор мерно разводног ормана. Кућиште мерно разводног ормана. 
Међусобно повезивање (ожичење) у мерно разводном орману. Табле (плоче) у мерно 
разводним орманима: табле - носачи опреме, табле за монтажу бројила. Управљање 
тарифама и оптерећењем. 

Разводне табле са осигурачима у становима: конструкција и повезивање. 
Кабловска прикључна кутија: опис и шема повезивања. 
Прикључак објекта на ниско напонску мрежу: надземни прикључак - извођење помоћу 

самоносећег кабловског снопа (СКС) и помоћу проводника ПВЦ изолације. 
Кабловски прикључак - извођење на кабловску НН мрежу и на надземну НН мрежу. 

УЗЕМЉЕЊЕ (19) 
Елементи уземљења: уземљивач, земљовод, сабирни земљовод. Подела уземљења 

по функцији: заштитно, радно, громобранско, здружено. Типови уземљивача: по материјалу 
од кога су израђени (цеви, траке, плоче), по начину извођења (хоризонтални, вертикални, 
коси), по средини по којој се полажу (уземљивачи у земљу, темељни уземљивачи), по облику 
(прстенасти, мрежасти). Материјал и пресек уземљивача. Специфична отпорност тла. 
Отпорност распростирања уземљивача. Мерење отпорности уземљивача. 
ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА (15) 

Физичке основе атмосферског пражњења. Спољашња громобранска инсталација: 
прихватни систем, спусни проводници за уземљење, изједначавање потенцијала. 
Унутрашња громобранска инсталација: изједначавање потенцијала, ограничавање 
пренапона заштитним уређајима. Елементи громобранске инсталације. 
ЗАШТИТА ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА (22) 

Истовремена заштита од директног и индиректног додира. Заштита од директног 
додира. Заштита од индиректног додира. Заштита аутоматским искључењем напајања (ТН 
систем, ТТ систем, ИТ систем и заштита помоћу заштитног уређаја диференцијалне струје), 
заштита употребом уређаја класе ИИ или одговарајућом изолацијом (ИР2Х). Главно и 
допунско изједначавање потенцијала. Просторије са кадом и тушем - посебне техничке мере 
заштите од електричног удара. 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТИМА - ИЗРАДА (18) 

Електричне инсталације испод малтера и на зиду - прибор и препоруке. Електричне 
инсталације у подним каналима. Канални развод (бус бар) - опис и примена. Болнички 
развод - прибор и препоруке. Електричне инсталације у просторијама са кадом и тушем: 
прибор и препоруке. 

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 електричних инсталација јаке струје 

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

Теоријске садржаје предмета повезати са практичном наставом. 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  
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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 . 

При обради теме Елементи електричних инсталација дефинисати улогу елемената 
у електричним инсталацијама, ознаке на елементима и електричним шемама, избор 
елемената, неисправност елемената, проверу исправности и слично. Објаснити ознаке на 
елементима и шта они значе са становишта конструкције. При обради конструкције 
елемената обратити пажњу на материјале и израду појединих делова. За обраду ове теме 
могу се практично користити изведене инсталације школе, куће, радионице и слично. 

У тематској целини дати поделу ормана и табли (дистрибутивне, мерне, разводне и 
управљачке). Сваки склоп се састоји од више елемената који се постављају према 
електричним шемама, посебно објаснити монтажу елемената у склопу. Објаснити улогу 
дистрибутивних и мерних ормана. 

У тематској целини Уземљење објаснити улогу уземљивача, врсте уземљивача, 
материјал за израду елемената уземљивача. Посебно објаснити израду уземљивача 
(темељног, прстенастог, зракастог, појединачно, групног). Објаснити ученицима који све 
фактори могу да утичу на вредност отпора уземљивача. Обратити пажњу на испитивање и 
атестирање уземљења, као и на документацију која прати атестирање. 

У тематској целини Заштита од електричног удара дефинисати појмове директног и 
индиректног напона додира као и врсте заштита од тих напона. Методе заштите објаснити 
принципима деловања заштите елементима заштите, провере исправности појединих 
елемената. Упознати ученике да се свака заштита од електричног удара мора прописно 
проверити и атестирати. 

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

 

Недељни фонд часова: 0 + 12 
Годишњи фонд часова: 0 + 420 + 60 блок настава 

 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

 
Циљ наставног предмета практична настава је стицање знања,  овладавање вештинама 

коришћења различитих алата, мерних инструмената и прибора, практично обучавање ученика за 

израду електричних инсталација, осветљења, одржавање електричних апарата и уређаја као и 

осамостаљивање при извођењу свих врста наведених активности, развијање навика за чување 

здравља и придржавање мера заштите на раду.   

 
Задаци наставе предмета су: 

− развијање  свести о неопходности коришћења стандарда, норматива, каталога као и 
техничко технолошке документације; 

− упознавање материјала, алата и прибора који се користе у електричним 
инсталацијама; 

− овладавање правилним коришћењем уређаја, различитих алата, мерних инструмената и 

прибора;  

− упознавање са правилном употребом заштитних средстава; 

− стицање знања о врстама електричних инсталација; 

− јачање способности решавања проблема развојем логичког и критичког мишљења;  

− развијање прецизности, рационалности и креативности у раду са различитим алатима, 
материјалом и прибором;  

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

− развијање одговорности према роковима, квалитету и прецизности датог посла. 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

РАД СА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИМ АЛАТИМА (6) 
Подела, правилно коришћење, обликовање проводника, скидање изолације, обрада 

краја кабла за прикључак, спајање проводника са пријемницима, повезивање и настављање 
проводника у разводним кутијама и лемљење. 
УНИВЕРЗАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ (18) 

Упознавање, врсте. Мерење основних електричних величина аналогним и дигиталним 
инструментима. Рад са универзалним инструментом: испитивање непознатог уређаја. 
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР (36) 

Електроинсталациони материјал и прибор (проводници, каблови, осигурачи, 
инсталационе цеви, светиљке, прекидачи, прикључнице и остало). Означавање проводника, 
препознавање, одабирање. Монтажа и повезивање светиљки, прикључница и сличних 
пријемника. Монтажа инсталационих цеви, регала, канала, разводних и монтажних кутија. 
Прекидачи: врсте, монтажа, принцип рада. Израда струјних кола инсталационим 
прекидачима - групним, серијским, наизменичним, унакрсним. Израда сложених струјних 
кола (прекидачи, прикључнице и светиљке). 
ШЕМЕ У ЕЛЕКТРИЧНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА (24) 

Симболи и ознаке у електротехници. Шеме у електричним инсталацијама - једнополне 
и развијене шеме. Читање електричних шема мање сложености (осветљење, прикључнице, 
термички пријемници, напајање електромотора, слаба струја). Израда једнополне и 
развијене шеме за мањи објекат. 
 
 
КУЋНИ ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ (32) 
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Прикључак кућних електричних апарата, електричне шеме и кварови. Пегла, бојлер, 
термоакумулациона пећ, електрични шпорет, клима уређаји. Селективно проналажење 
кварова на кућним електричним апаратима и уређајима. 
ПАСИВНИ ЕЛЕКТРИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ (6) 

Примена, препознавање, обележавање. Отпорници, потенциометри, кондензатори, 
диоде, исправљачки спојеви. 
ПРОПИСИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА (12) 

Најновији прописи за извођење електричних инсталација у стамбеним објектима, 
индустријским објектима, специфичним објектима. Технички прописи за извођење кућног 
прикључка. 
УПОЗНАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА И ВРСТА ЕЛЕКТРИЧНИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА (54) 

Електроинсталатерски радови и врста инсталација. Извођење инсталација у зиду - 
непосредно у зид, у инсталационим цевима, у оплати - бетону. Извођење инсталација на 
зиду - одстојним овујницама, у инсталационим цевима, каналима. Извођење привремене 
инсталације. Извођење громобранске инсталације. Зидарски радови - размеравање и 
обележавање, копање и бушење зидова. Постављање и причвршћивање монтажних 
разводних кутија и инсталационих цеви. Постављање - полагање проводника у зид, цеви и 
канале. 
ИЗРАДА МОНОФАЗНЕ И ТРОФАЗНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ДРВЕНОЈ ПЛОЧИ 
(90) 

Монофазне и трофазне инсталације на дрвеној плочи. Струјна кола осветљења са 
инсталационим прекидачима, фотоелементима, шемирање арматура. Струјна кола 
осветљења са импулстним бистабилним релеом. Израда инсталације термичких пријемника 
- прикључнице са фиксним прикључком, са основном регулацијом температуре и снаге. 
Инсталације за напајање електромотора. Директно пуштање асинхроних мотора у рад 
(гребенаста склопка, моторна заштитна склопка, склоп тастера и контактора). Промена 
смера обртања трофазног и монофазног асинхроног мотора (гребенастом склопком и 
контакторима). Пуштање асинхроног мотора у рад упуштачем звезда - троугао (гребенастом 
склопком, контакторима). Селективно проналажење кварова код монофазних и трофазних 
инсталација са пријемницима. 
ИНСТАЛАЦИЈЕ ЕЛЕКТРИЧНОГ ЗВОНА (18) 

Инсталације електричног звона. Инсталације електричног звона са једним и више 
позивних места. Израда инсталације електричних звона у стамбеним зградама. Израда 
инсталација електричног звона са нумератором. 
СТЕПЕНИШНО ОСВЕТЉЕЊЕ И СТЕПЕНИШНИ АУТОМАТИ (20) 

Степенишни аутомати и степенишно осветљење (једнополне и развијене шеме). 
Израда степенишног осветљења са електромагнетним степенишним аутоматом и 
електронским степенишним аутоматом, трожично и четворожично. 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ КУПАТИЛА (18) 

Инсталација купатила - технички прописи. Израда струјних кругова у купатилу. Монтажа 
индикатора купатила и његово повезивање. Изједначавање потенцијала металних делова 
купатила. 
ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ РАЗВОДНИХ ОРМАНА (36) 

Израда и постављање разводних ормана - технички прописи. Постављање и 
повезивање мерне групе у разводним орманима. Контролно пуштање разводних ормана под 
напон. 
ЗАШТИТА ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА (24) 

Истовремена заштита од директног и индиректног додира. Заштита од директног 
додира. Заштита од индиректног додира. Заштита од индиректног додира делова под 
напоном аутоматским искључивањем напајања: ТН системи, ТТ системи, ИТ системи. 
Примена заштитног уређаја диференцијалне струје. Изједначавање потенцијала. 
Електричне инсталације са кадом или тушем. 
 
ТЕЛЕФОНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ (26) 
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Телефонске инсталације у стамбеним и радним просторијама. Зидарски завршни 
радови за телефонске инсталације - размеравање и обележавање, копање и бушење 
зидова, монтажа инсталационих цеви и кутија, провлачење каблова, монтажа прикључница 
и разводних ПТТ ормана као и остали радови. Инсталације за сатове, инсталације озвучења, 
дојаву пожара, против провале - начин извођења. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 
(за други и трећи разред) 

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

рада и начинима оцењивања.   

Облици наставе: Настава се реализује кроз практичне вежбе 

Место реализације наставе: Кабинет/радионица за  практичну наставу 

Подела одељења на групе: Приликом реализације практичне наставе одељење се дели 
на две групе.  

Препоруке за реализацију наставе: На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и 

вештина ученика, која треба да послуже као оријентир за организацију и евентуалну 

индивидуализацију наставе. 

У уводном делу двочаса наставник истиче циљ и задатке одговарајуће наставне 
јединице, затим реализује теоријски део неопходан за практични рад ученика у кабинету. 
Уводни део двочаса, у зависности од садржаја наставне јединице, може да траје највише 30 
минута. Након тога организовати активност која, у зависности од теме, подстиче изградњу 
практичних вештина, анализу, критичко мишљење, интердисциплинарно повезивање. 
Активност треба да, поред практичног рада, укључује и повезивање садржаја различитих 
наставних предмета (нпр. електричних апарата и уређаја, електричних инсталација и 
осветљења али и електричних инсталација јаке струје), тема и области са којима се сусрећу 
изван школе. Активности осмислити тако да повећавају мотивацију за практичан рад и 
учење и подстичу формирање ставова, уверења и система вредности у вези са развојем 
креативности, способности вредновања и самовредновања. 

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 . 

За сваку практичну вежбу ученици пишу извештај о раду, те га бране приликом 
оцењивања рада.  

Образовни профил електроинсталатер, поред основног подручја рада 
(електротехнике), преплиће се са другим подручјима рада: грађевином, машинством, 
технологијом и хемијом. Зато је важно да се ученицима прецизно нагласи повезаност 
наставних садржаја односно њихова примена у практичним радовима. 

Битна разлика између практичног рада у другој и трећој години је у степену 
самосталности, сналажења и решавања проблемске ситуације (практичног задатка). 

Први радни дани посвећују се практичним знањима и проверама које је ученик донео 
из првог разреда средње стручне школе (услов за рад је познавање и придржавање реда и 
дисциплине). Активности су дефинисане као постављање циља и реализација радних 
задатака. Задатке, по потреби, могуће је рашчланити на радне операције и манипулације. 

Пратећи сегменти ефикасног рада су: ефикасно коришћење алата, прибора, 
материјала, инструмената, пројеката, дијаграма, шема и слично. 



СМЕР: ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР – ДРУГА година 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ   2021-2025  подручје рада  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА                           31  

 

У почетку треба обратити пажњу на правилно коришћење алата (ручног и машинског), 
на последице неуредног и невештог руковања алатом (повређивања, па чак и трагичних 
исхода). Уколико је потребно неколико пута поновити имена, често и више појмова за једну 
ствар а посебно да алат мора бити прегледан, чист и на свом месту. 

Све ово важи за прибор, материјал, инструменте, документацију и слично. 
Коришћењем универзалног инструмента ученику објаснити значај мерења тако да сви 

елементи, почев од најједноставнијег струјног кола па до сложених, морају одговарати својој 
намени по снази, струји, напону, степену заштите. 

При упознавању електроинсталационог материјала и прибора неопходно је имати што 
разноврсније каталоге и друге материјале везане за материјал и прибор. 

Познавање симбола и шема у електричним инсталацијама, а које се односе на 
конкретан рад, уз техничке прописе представља познавање симбола - слова за читање 
текста. Овим познавањем ученици овладавају читањем шема и пројеката. 

У поглављу Кућни електрични уређаји (електрична пегла, бојлер, електрични шпорет, 
термоакумулациона пећ, клима уређаји) упознати се са саставним деловима уређаја, 
начином њиховог склапања и расклапања, као и начином установљавања квара и његовог 
узрока и његовим отклањањем. Такође, извршити испитивање уређаја у безнапонском 
стању и под напоном. 

У поглављу Пасивни електрични елементи неопходно је да ученици савладају читање 
вредности елемената помоћу броја и ознака а потом проверавати вредности са 
универзалним инструментом. 

Поглавље Прописи за извођење електричних инсталација подразумева континуирано 
праћење нових стандарда и прописа. 

У тематској целини Упознавање електроинсталатерских радова пожељно је 
практичан рад одрадити на конкретним објектима, стамбеним зградама, кућама, погонима и 
слично, у сарадњи са локалном заједницом - радне организације, сервиси. 

Израдом монофазне и трофазне електричне инсталације на дрвеној плочи ученик 
стиче основне вештине почевши од обележавања места монтажних и разводних кутија, 
полагања каблова и инсталационих цеви, повезивања, испитивања у безнапонском стању, 
постављање прекидача, прикључница, спратне табле, електричних пријемника и 
испитивање под напоном. 

Након општих практичних задатака обрадити струјна кола, електрично звоно 
степенишног аутомата и инсталацију купатила са детаљима о изједначавању потенцијала. 

При обради поглавља Заштита од електричног удара, ученике треба упознати са 
опасностима које потенцијално постоје услед кварова на електричним инсталацијама, 
електричним пријемницима и свим пратећим елементима у струјном колу. Оне су претежно 
невидљиве и зато треба посветити нарочиту пажњу мерама које имају сврху да их 
елиминишу а самим тим заштите људски живот. Детаљно анализирати све заштите од 
опасног напона додира. 

Инсталације слабе струје у другом и трећем разреду су повезане и раде се као посебни 
радови: телефонске инсталације, антенске инсталације, сателитске инсталације, алармне 
инсталације и друге. Такође, неопходна је помоћ локалне заједнице у одрађивању ових 
задатака. 

Део градива које се односи на надземни и подземни кућни прикључак и монтажу 
каблова реализовати уз помоћ експерата који се тим послом професионално баве у 
одговарајућим предузећима. 

У поглављу Електромоторно погони ученици упознају гребенасте склопке, 
контакторе, биметале, тастере и све остале елементе у главним и помоћним командним или 
управљачким струјним колима. Веома су важна читања шема, дијаграма и графикона. 

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



СМЕР: ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР – ДРУГА година 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ   2021-2025  подручје рада  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА                           32  

 

 
Грађанско васпитање 

 
Недељни фонд часова: 1 

Годишњи фонд часова: 35 
 

Циљ и задаци  

  

Циљ предмета је да се кроз сшцање 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 одлучивања;  

• 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 конструкшвног 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.  

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА  

  

Уводни час - Упознавање са садржајем предмета и начином рада.  

 Права и одговорности  

 1.Основни појмови  

• Потребе и права  

• Права и правила у учионици  

• Права и закони  

• Међународни документи о заштиш права: Универзална декларација о људским правима 

и Конвенција о правима детета...  

• Права и вредности  

 2.Врсте права и односи међу правима  

• Врсте права  

• Односи међу правима  

• Сукоб права  

• Дечја и људска права  

Задаци за вежбање Познавање Конвенције и заступљеност права штампи  
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3.Права и одговорности  

• Одговорности одраслих III  

• Одговорности деце  

Задаци за вежбање: Права и правила у учионици II  

 4.Кршење и заштита права  

• Кршење права детета 

• Заштита права детета  

 5.Планирање и извођење акција (у школи или локалној средини) у корист права  

• Сагледавање промена  

• Партиципација у пжоли I и II  

• Избор проблема I и II  

• Како репшш проблем I и I  

• Израда плана акције I и II  

• Анализа могућих ефеката акције  

• Приказ и анализа групних радова  

• Планирање и извођење акције - акција по избору ученика  

• Заврпши анализа акција/планова и резимирање и евалуација наставе целог предмета.  

   

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

  

Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су његов циљ и задаци широко постављени 

у сфери когнитивног (знање, разумевање, опште когнитивне вештине и способности), 

психосоцијалног (ставови, вредности, социјалне вештине и способности) и конативног (активно 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 активности ученика које воде разумевању сложених феномена и пракгиковању 

наученог, а резултат je кумулативног дејства свих акгивности 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 активности (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 неуспешних и свака 

активност доприноси остварењу задатака.  

Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају продукги ученичких активности 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 школе, у 

школским новинама, сајту школе, 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 
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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 школе, 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 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 исхода предмета, као и напредак других ученика 

у групи уз одговарајућу аргументацију  

Садржај грађанског васпитања је природно повезан са неким наставним предметима које 

ученици изучавају и добро је стално указивати на те везе и по потреби и могућностима 

организовати заједничке тематске часове.  

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: 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);  
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• 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);  

• 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 верске наставе у другом разреду је изграђивање свести код ученика да је лична заједница 

човека са Богом и са другим човеком основ постојања, као личности и природе човека, тако и 

постојања природе уопште. Ово гледиште треба утемељити најпре на учењу Православне Цркве о 

Богу који је један али у исто време и тројичан - заједница личности Оца са Сином и Светим Духом, 

а затим и на људском искуству личности.  

  

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

Први сусрет  

- сусрет катихете (вероучитеља) са ученицима после летњег распуста, разговор о садржају програма 

овог разреда и о начину остваривања програма.  

Света Тројица - један Бог  

- Вера у Бога у Старом и Новом Завету (човек је личност и тражи Бога као личност).  

- Један Бог је Отац - конкретна личност (личност је биће заједнице).  

- Исус Христос - Син Божији (неодвојивост човека од Бога, истинско Богољубље је увек 

човекољубље).  

- Свети Дух - треће лице Свете Тројице (највећи дар Божији човеку је слобода).  

- Тумачење вере у Свету Тројицу као једног Бога (сваки човек је икона Божја зато што је личност, 

човек појављује истинско своје ја само у заједници слободе, љубави са другим човеком). Бог као 

биће заједнице  

- Старојелинско философско схватање бића (природа не постоји сама за себе).  

- Јединство и мноштво (личност човека, као апсолутног и непоновљивог бића извире из заједнице са 

другом личношћу).  

- Личност Оца јесте узрок постојања божанске природе (важност постојања првог у људској заједници, 

превазилажење колективизма у коме су људска бића бројеви и средства за остваривање циљева 

који су виши од само постојања човека).  

- Личност и индивидуа (индивидуализам као негација личности, односно човечности). Последице 

вере у Бога као Свету Тројицу по живот људи  

- Хришћанство је Црква (заједница слободе као основ постојања човека као личности и природе). - 

Црква - истина као заједница (истина као пројављивање личности, о потреби превазилажења 

апстрактних конструкција лажно названих истинама).  

- Црква - заједница будућег века (дијалектички однос између историје и будућег века као истинског 

постојања човека и света).  

- Религија или Црква (преимућство Цркве над религијама).  

- Црква - циљ историје (стварно биће и мисија Цркве).  

За успешно реализовање наставе православног катихизиса неопходан је уџбеник, слике, иконе, 

цртежи и...  
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)  

  

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она 

заједничко дело катихете (вероучитеља) и његових ученика. Свака истина вере предаје се и преноси 

као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у Цркви и опис 

њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не 

постоји ради гомилања података и информација или у служби теоретског "знања о вери" него као 

мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично усвоји искуство 

Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у њеној Литургији. Наставни процес ће 

имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у 

Литургији и у свим облицима и изразима живота у Цркви.  

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својих ученицима да превазилазе неповерење према 

другима и да се истовремено ослобађају претеране и нездраве заокупљености собом и својим 

стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, усмерени на 

изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу 

према људима уопште. Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и 

неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као целину.  

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другим нипошто не значи опасност по 

њих, понајмање пак значи укидање личне различитости и особености. Напротив: прихватајући једни 

друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују и унапређују 

своју и туђу личност, односно личну самосвојност сваког појединца.  

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, 

као и у основној школи, првенствено на динамичан начин и дијалошким методом - треба ставити 

нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на информативно. 

Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и 

себе и друге као непоновљиву вредност, а свој животни програм дефинише као трајни подвиг 

прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. Притом би он спонтано 

препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а Једног у Тројици Бога као извор 

и пуноћу тога датог и задатог животно-вредносног програма.  
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СПИСАК ПРЕДМАТА СА НЕДЕЉНОМ И ГОДИШЊОМ НОРМОМ ЗА  

ТРЕЋУ  ГОДИНУ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА  
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НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Т В ПН Т В ПН 

1. Српски језик и књижњвност 2   62    

2. Енглески језик 2   62    

3. Устав и права грађана 1   31    

4. Физичко васпитање 2   62    

5. Математика 2   62    

6. Економика и организација предузећа 2   62    

7. Електричне инсталације и осветљење 3   93    

8. Електрични апарати и уређаји 2   62    

9. Електричне мреже и постројења 2   62    

10. Практична настева   12   372 90 

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         
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Српски језик и књижњвност 

 

Недељни фонд часова: 2 
Годишњи фонд часова: 62 
 
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.  

  

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  
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КЊИЖЕВНОСТ (41)  

 МОДЕРНА (18)  

Модерна у европској и српској књижевности. (Импресионизам и симболизам - општи појам). Шарл 

Бодлер: Албатрос  

Алекса Шантић: Вече на шкољу, Моја отаџбина  

Јован Дучић: Јабланови  

Милан Ракић: Долап  

Владислав Петковић Дис: Можда спава  

Антун Густав Матош: Јесење вече  

Бора Станковић: У ноћи  

Бранислав Нушић: Народни посланик (одломак)  

 МЕЂУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ (18)  

Српска књижевност - опште одлике и главни представници.  

Душан Васиљев: Човек пева после рата  

Милош Црњански: Сеобе I - одломци  

Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка  

Коста Рацин: Берачи дувана  

Вељко Петровић: Салашар  

Десанка Максимовић: Избор из поезије  

Иван Горан Ковачић: Јама  

 ЛЕКТИРА (5)  

Рабиндранат Тагора: Градинар (41)  

Иво Андрић: На Дрини ћуприја (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 (13)  

СИНТАКСА  

Синтаксичке јединице: реченица у ширем смислу (комуникативне реченице) и реченице у ужем 

смислу (предикатске реченице). Падежни систем. Појам падежног система и предлошко-падежних 

конструкција. Конгруенција: дефиниција и основни појмови. Систем зависних реченица: три основна 

типа вредности зависних реченица (именичке, придевске и прилошке зависне реченице).  

Систем независних реченица. Обавештајне, упитне, заповедне, жељне и узвичне реченице. 

Глаголски вид и род. Глаголска времена и глаголски начини - основни појмови. Напоредни односи 

међу синтаксичким јединицама (саставни, раставни, супротни).  

 ПРАВОПИС  

Интерпункција.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (6) 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 
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технике израде писмених састава. Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу) Два писмена 

задатка.  

 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 три 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 програма за трогодишње 

средње стручне школе (I, II и Ш разред) редуковани су у односу на садржаје програма 

четворогодишњих средњих стручних школа (I, II, Ш и IV разред).  

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.). 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 
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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.  

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. 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).  

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. 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 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 
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се само чисто граматички аспекти језичког система већ се обухватају и функционални аспекти. Зато 

су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је значај 

дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више 

знања о речничком благу свога језика него и да би развили правилан однос према разним појавама 

у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током 

претходног школовања. Међутим, овде није реч о простом обнављању и утврђивању раније стечених 

знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању једног 

квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости. Веома је 

важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова 

настава пружа лингвистичка знања која ће бити подлога за тумачење језика и стила књижевних дела, 

с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције језика. С друге 

стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка 

знања (о акценатском систему, творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање 

правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку норму и да побољшају 

своје изражајне способности.  

 КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен 

правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и темпа у читању и казивању лирског, епског и 

драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин 

што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати 

одговарајуће елементе правилног усменог изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања 

трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем књижевних 

текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте.  

Стечене способности се даље увежбавају различитим облицима усменог изражавања ученика 

(извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 

непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава. У првом 

разреду (делимично и у другом) веома је упутно да наставник ученицима демонстрира методологију 

израде писменог састава. У том смислу корисно је комбиновати индукцију и дедукцију. На одабраном 

узорку (расправа, извештај и др.) треба анализирати његову композицију, функцију одељака и 

остале елементе (примереност стила и сл.). Затим се ученицима може дати задатак да припреме 

грађу о једној теми, али да прикупљену грађу не обликују већ да се то уради на часу. Вежба у 

методологији израде писменог састава на основу прикупљене грађе требало би да буде 

демонстрација целокупног поступка израде писменог састава: од анализе теме, одређивања њеног 

тежишта, селекције прикупљене грађе, распореда појединости с гледишта добре композиције, до 

обликовања грађе и рада на усавршавању текста.  

Рационализација наставе у овом послу постиже се на тај начин што ће узорак текста бити у вези с 

књижевним делом из програма за одређени разред. 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 
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циљевима). Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и 

врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је обавезан да 

прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и 

коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник даје 

ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених 

могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, 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 да ученици утврде и систематизују знања стечена у претходном 

школовању и да овладају стандардним говорним језиком до нивоа која ће им омогућити да се служе 

тим језиком у једноставном споразумевању с људима из других земаља, да упознају начин живота 

и културу народа чији језик уче и оспособе се за даље образовање.  

Задаци наставе страних језика су:  

- усвајање предвиђене морфосинтаксичке структуре и око 750 нових речи и израза укључујући 

и терминологију везану за струку;  

- даље практично овладавање једноставним говорним језиком и стицање нових језичких знања 

неопходних за рад у струци;  

- неговање правилног изговора, усавршавање ортографије и утврђивање и проширивање 

основа граматике страног језика;  

- овладавање страном стручном терминологијом у тој мери да се могу користити разна 

упутства и други писани материјали на страном језику уз коришћење речника и других извора 

информација. II разред (2 часа недељно  

недељно, 70 часова годишње)  

  

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА Општа 

тематика  

Из живота младих: забавни и спортски живот.  

Породица и друштво: средства јавног информисања; прославе, празници. Из савременог живота 

и тековина културе и науке народа чији се језик учи и наших народа: значајни привредни и 

културни центри; примери људске солидарности; из живота и рада познатих људи.  

Стручна тематика (до 15 одсто од укупног годишњег фонда часова)  

Лакши текстови из области струке - елементи процеса производње; основни подаци о радном месту.  

Школски писмени задаци: по један писмени задатак у сваком полугодишту.  

III разред  

(2 часа недељно, 60 часова годишње)  

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

Општа тематика  

Из живота младих: дружење, слободно време.  

Породица и друштво: живот и обичаји; правила понашања у разним ситуацијама. Из 

савременог живота и тековина културе и науке народа чији језик уче и наших народа: 

природна блага; нове технологије и њихова примена; збивања у свету. Стручна тематика (до 20 

одсто од укупног годишњег фонда часова)  

Лакши текстови из области струке - основне карактеристике процеса производње; упутства, 

проспекти, схеме и сл.  

Школски писмени задаци: по један писмени задатак у сваком полугодишту. Комуникативне 

функције:  

Говорне моделе који се употребљавају у комуницирању у реалним животним ситуацијама 

увежбавати и проширивати из разреда у разред; привлачење пажње, ословљавање познате и 

непознате особе; исказивање допадања и недопадања, слагања и неслагања с мишљењем 

саговорника; тражење и давање обавештења; честитање и исказивање лепих жеља; позивање у 

госте; прихватање и неприхватање позива; изражавање задовољства или незадовољства, чуђења, 

изненађења; исказивање физичких тегоба, расположења (забринутости, радости и сл.).  
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САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

I. РЕЧЕНИЦА Сложена 

реченица а) номинална  

They all know that she won't do it again. б) 

временска  

She"ll come back as soon as she can. в) 

намерна  

He divided the paper so that Mary could have the last page.  г) 

релативна  

The boy who/that was here yesterday is my cousin.   

The fish which/that I ate this morning wasn't good. (Обратити пажњу на контактне реченице) - 

Погодбене реченице  

- Погодбена потенцијална реченица (Р)  

If I had the time, I would go to the cinema.  

- Скраћивање клауза (P) а) временских клауза  

(As I was) coming home I met an old friend of mine. б) 

релативних клауза  

The man (who is) sitting next to her is my best friend.  

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА  

1. Члан   

- Обновити научене употребе члана  

- Неодређени члан уз имена занимања и у изразима за количину и време He is a teacher. 

The apples were 15 dinars a kilo. He drove 60 miles an hour.  

2. Именице  

- Множина именица страног порекла (Р) 

stimulus/stimuli, analysis/analyses - 

Адјективална употреба именица love poems, 

mountain river и др.  - Други номинали - герунд 

а) у функцији субјекта  Smoking is a bad habit.  

б) у функцији објекта  I like reading.   

3. Заменички облици  

а) Заменице  

- Релативне заменице - who, which, whose, what, that  

This is the man who you met last night. The book which I brought this morning is Mary's. I saw the man that 

you told me about.  

- Повратне заменице  

John has hurt himself.  

- Одричне заменице (nobody, nothing) I saw nobody and heard nothing. б) Детерминатори  

Обновити научене детерминаторе  

4. Придеви  

Обнављање и утврђивање употребе и поређења придева 5. 

Бројеви  

Децимали и разломци  

III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

1. Глаголи  

- Време и аспект глагола - обнављање  

- Пасивне конструкције (future/present perfect) (P)  

2. Прилози  

- Обнављање и систематизација врсте прилога и места 

прилога у реченици  

- Конверзија прилога и придева (Р) enrly, fast, pretty и 

др. He is a fast runner. He runs fast.  
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- Прилози изведени са -ly, уз промену значења He works 

hard. He hardly works at all.  

3. Предлози  

Систематизација предлога за време, правац кретања, место и начин.  

IV. ТВОРБА РЕЧИ  

Најчешћи префикси и суфикси за творбу глагола dis-, mis-

, un-; -en, -ize  

V. ЛЕКСИКОЛОГИЈА Идиоми и фразе  

Лексикографија Структура и коришћење стручног речника. 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА I СТРАНОГ ЈЕЗИКА  

  

Објашњење програма  

Предложени програм првог страног језика представља наставак програма основне школе и са 

њим чини целину. Програм је намењен ученицима свих стручних школа у трогодишњем трајању и 

обезбеђује континуитет учења оног страног језика који су ученици започели у основној школи.  

Структуру програма чине: а/ захтеви и садржаји који су заједнички за сва четири језика б/ захтеви 

и садржаји који су диференцирани по језицима и према захтевима профила школе. Настава страних 

језика у трогодишњим стручним школама треба да обезбеди даљи рад на усвајању општег стручног 

језика, као и упознавање основних карактеристика стручног језика како би ученици, уз коришћење 

стручних речника, могли да разумеју лакше текстове /шеме, упутства/ неопходне за обављање 

послова у струци. Са увођењем у језик струке почиње се од другог разреда. Оквирни садржаји за 

стручну тематику дати су у заједничком делу програма, и то за други и трећи разред посебно. 

Утврђен је и однос између опште и стручне тематике. Стручна тематика треба да буде усклађена са 

садржајима стручних предмета.  

Програми језика засновани су на синтаксичкој прогресији и форми, и формулисани у категоријама 

дескриптивне граматике са елементима комуникативног приступа. Неки захтеви су означени са /Р/ 

што значи да се у датом разреду очекује савладавање само на нивоу разумевања. Програмом за 

трогодишње стручне школе су обухваћени сви битни језички садржаји који омогућавају ученику да 

језик користи у основној усменој и писаној комуникацији, а и пружа солидну основу за даљи рад на 

усвајању језика у функцији струке.  

Комуникативне функције су наведене на крају заједничког дела програма и предвиђене су за 

обраду од I до III разреда. Оне комуникативне функције које су ученици већ упознали у основној 

школи обнављају се, утврђују и благо нијансирају.  

Припреми и анализи писмених задатака треба обратити посебну пажњу. У сваком разреду се 

раде по два писмена задатка; њима треба да се провери степен усвојености предвиђених језичких 

садржаја. Један писмени задатак се може заменити писменом провером објективног типа која треба 

да обухвати више аспеката знања ученика /разумевање читањем, примену стеченог знања из 

граматике и сл./.  

Начин остваривања програма  

Ефикасност остваривања задатака наставе страних језика условљена је активним учешћем 

сваког ученика у васпитно-образовном процесу и његовом пуном мотивисаношћу за рад. То се 

постиже коришћењем одговарајућих наставних средстава и облика рада /АВ средства, 

најразноврснији аутентични материјал који је у складу са програмом и интересовањем ученика, 

низови слика, шеме, тонске и видео касете; групни или индивидуални облици рада и сл./.  

Слушање и говор представљају наизменичне активности у споразумевању, стога је веома важно 

да сваки ученик подједнако успешно савлада оба ова умења. Развијање говорне способности 

ученика, уз коректан изговор и интонацију, постиже се разгранатим системом вежби, почев од вежби 

постављања питања и давања одговора, припремања дијалога, репродуковања и резимирања 

одслушаног или прочитаног текста и саопштења, до вежби допуњавања, трансформације, 

супституције, проширивања.  

Поред наведених усмених облика рада препоручују се и различите врсте писмених вежби: диктат 

познатог текста, вежбе трансформације и допуњавања, проширивања и сажимања реченица или 

текста, писање вођених састава, попуњавање формулара, тумачење примљених упутстава и сл. 

Граматика је неопходно средство у учењу језика. Тумачи се у мери која је потребна за схватање 

законитости језика и систематизацију знања ученика. Увежбава се применом различитих врста 



СМЕР: ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР – ТРЕЋА година 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ   2021-2025  подручје рада  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА                           11  

 

манипулативних и комуникативних вежби: супституција, допуњавање, сажимање, престилизација 

према датом захтеву и сл.  

Читање /информативно читање/ заузима значајно место у настави. Од садржаја и тежине текста 

зависи да ли ће се читати текст који је претходно усмено обрађен или ће се читању текста приступити 

без претходне усмене припреме. Треба настојати да се ученик оспособи да сам, уз коришћење 

информација или речника схвати, како основну поруку текста тако и његов садржај. Овакав приступ 

је од посебне важности при оспособљавању ученика за разумевање стручних текстова и разних 

писаних информација са којима ће се он сретати у свом будућем раду. Схватање садржине 

стручности текста биће олакшано коришћењем шема, цртежа, фотографија, легенди итд. 

Најпрецизнији начин провере да ли је текст схваћен /овде се пре свега мисли на стручни текст/ је 

превод. Он је резултат правилно усмереног рада ученика и његовог напора да на основу свог језичког 

знања и искуства, разуме текст.  

Теме дате у програму не треба поистовећивати са текстовима у уџбенику. Због тога наставник 

треба селективно да прилази тим текстовима и бира оне који највише одговарају профилу стручне 

школе и остваривању задатака наставе. Неке теме се могу остварити усмереним говорним вежбама. 

Коришћењем аутентичног материјала и слично.  

По правилу, већи део расположивог времена треба предвидети за увежбавање језичких садржаја 

и развијање умења, тј. за активан рад ученика на часу.  

Савладавање страног језика не сме да буде само стицање умења, оно има ширу образовну и 

васпитну функцију.  

Настава страних језика, поред предмета струке, има додирних тачака и са другим наставним 

предметима, као што су: језик ученика, историја, географија, музичка и ликовна уметност итд.  

Корелација међу њима је неопходна, јер омогућује ефикасније резултате у настави.  

У току III разреда ученик треба да:  

- усвоји предвиђене морфосинтаксичке структуре и око 250 нових речи и израза укључујући и 

терминологију везану за струку;  

- оспособи се за усмено изражавање, разумевање саговорника и саопштавање сопственог 

мишљења, запажања, порука и искуства;  

- развија способности читања текстова везаних за опште теме и читања лакших краћих 

текстова из струке уз коришћење речника, цртежа, графикона;  

- оспособи се за писање резимеа, попуњавање формулара и сл. За успешну реализацију 

програма наставу треба организовати у групама до 20 ученика.  

  

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НА КРАЈУ III РАЗРЕДА  

  

СЛУШАЊЕ  

Ученици могу на овом нивоу могу да разумеју главне поруке и детаље неке изјаве ако се ради о 

темама које су у складу са интересовањима и узрасним карактеристикама. Они су у стању да из 

медија издвоје битне информације када се ради о акгуелним догађајима и темама из њиховог 

домена интересовања односно струке.  

Ученик може да:  

• разуме опширнија упутства и објашњења (нпр.у ситуацијама таком наставе) и да их 

примењује  

• прати разговоре у свакодневним ситуацијама када се прича о познатим темама; да би био 

сигуран у разумевање може да саговорнику узвраћа питања и моли за објашњење;  

• разуме саопштења везана за орјентацију и сналажење у простору и свакодневне ситуације 

(нпр на телефону) и реагује на адекватан начин;  

• разуме најаве преко разгласа, издваја битне и релевантне информације из њих и понаша ce 

у складу са њима;  

• издвоји најважније исказе из снимљених радио и ТВ емисија - под прешоставком да их могу 

више пута чути и гледати - када се ради о познатим темама;  

• у стању је да садржаје својим речима преприча, сумира и коментарише;  

• приликом слушања примењује један проширени репертоар стратегија рецепције (нпр.  

критичко слушање, процењивање приликом слушања, слушање са задовољством).  
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ГОВОР  

  

ИНТЕРАКЦИЈА  

Ученици могу на овом нивоу да без припремања учествују у разговору о познатим темама и 

садржајима који их интересују и при том образлажу своје лично мишљење и реагују на мишљење 

других. Ученик може да:  

• изрази осећања (као нпр. изненађење, радост, тугу, бес и равнодушност) и реагује на 

одговарајуће емотивне реакције;  

• опише сопствене циљеве, надања, снове и реагује код других на исте;  

• да започне разговор или дискусију, води их , прихвата или одбија мишљење других;  

• да у интервјуу наведе конкретае информације и реагује на спонтана питања или води 

припремљени интервју и поставља спонтано додатна питања;  

• примењује језичка средства адекватна саговорнику и ситуацији;  

• користи реторичке стратегије (форме учтивог обраћања, повратаа питања, 

поједностављења, реконструкције, невербална средства).  

 МОНОЛОШКО ИЗЛАГАЊЕ  

Ученици могу на овом нивоу да пред публиком говоре уз припрему о темама из области њиховог 

искуства и интересовања, описујући релевантне садржаје и/или процењујући их. Могу да причају 

приче и извештавају о догађајима и о сазнањима поштујући одређени логички ток.  

Ученик може да:  

• изведе припремљену презентацију у вези са познатом темом и притом глобално објасни 

основне аспекте;  

• извести о сопственим сазнањима и опише сопствена осећања и реакције;  

• извештава о реалним догађајима;  

• користи стратегије за формирање и структурисање језичког излагања (нпр. уводне и закључне 

формулације, кључне речи);  

• да истакне значај одређених изјава пригодном гестиком и мимиком или наглашавањем и 

интонацијом.  

 ЧИТАЊЕ  

Ученици могу на овом нивоу да самостално читају, разумеју и процењују различите текстове који 

се односе на обласш њихо-вих интересовања, струке и искуства.  

Ученик може да:  

• разуме комплексније захтеве и диференциране сажетке градива током наставе;  

• чита и разуме информативне, аргументационе, апелативне текстове (нпр. уводи, брошуре, 

писма читалаца, мејлови, блогови, омладински часописи или школске новине, веб странице за 

младе) као и дуже, чак и нешто комплексније стручне текстове о познатим темама;  

• пропшри репертоар стратегија читања (критичко, процењујуће читање и читање са 

уживањем).  

 ПИСАЊЕ  

Ученик на овом нивоу може да напише или сажме краћи текст о познашм темама и садржајима 

који их интересују корестећи једноставне фазе и реченице.  

Ученик може да:  

• састави лично саопштење (кратко писмо) у којем се захваљује, извињава, договара или 

одговара на питање;  

• једноставним језичким средствима извештава о интересантним догађајима, описује своје 

хобије и интересовања и да друге пита о исшм тим стварима;  

• прошжри дате текстове, допуни, преиначи или пак да састави текст према датом моделу;  

• оно што је чуо, прочитао, видео или доживео репродукује кратким и једноставним реченицама 

и изнесе своје мишљење и запажање у вези са тим.  
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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 СРБИЖ  

- Обележја Устава Републике Србије од 2006.  

- Принцип уставности и законитости  

- Уставни суд  

- Судови у Републици Србији  

 2.ДЕМОКРАТИЈА И МЕХАНИЗМИ ВЛАСТИ У РЕПУБЛИЦИ  

СРБИЖ  

- 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 СРБИЖ  

- 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  
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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.  

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  

  

Циљ наставе програма 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 тактич-

ких знања);  

• социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према 

учесницима у такмичењу;  

• откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање да се 

баве спортом.  

Ученици се на основу својих способности и интереса опре-дељују за један спорт у коме се 

обучавају, усавршавају и развијају своје стваралаштво током целе школске године. To могу да 

буду преддожене спортске гране и други спортови за које ученици по-кажу 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 пред-лог стручног већа наставника 

физичког васпитања, утврђује спор-тове за који ученици те школе могу да се определе.  

  

ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА  

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ  

Савладавање основних вежби: „докорак", мењајући корак са лоптом у свим правцима, полкин 

корак, далеко високи скок, „маказице".  

Систематска обрада естетског покрета тела у месту и у кретању без реквизита и са реквизишма, 

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.  

 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.  

Учествовање на разредним, школским и међушколским так-мичењима.  

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 такмичењима.  
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КОШАРКА  

Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну 

школу.  

Техника кошарке. Шушрање 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 факултешма.  

  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

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

начинима оцењивања.  

Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позишво 

утичу на статус њиховог организма, с обзиром на каракгеристике њихове професије, а које негативно 

утичу на здравље.  

Ученици који похађају трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном 

образовању практичном 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 активности 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 карактера методске јединице која 

се реализује. Уколико је потребно, нарочито за вежбе из корективне гимнастике, приступ је 

индивидуалан.  

 Место реализације наставе  

Садржаји програма усмерени су на:развијање физичких способности; спортско-техничко 

образовање; повезивање физичког васпитања са животом и радом.  
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Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зимовања и других облика рада 

утврђује се на почетку школске године на наставничком већу, на предлог 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 објекта 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  

 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, увис, бацање кугле - на резултат.  

 Вежбе на справама и тлу:  

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.  

 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 пжолске 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 програм 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.  

III РАЗРЕД (2 часа недељно, 66 годишње)  

 ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА  

 Циљ и задаци  

 Циљ наставе програма 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 тактич-

ких знања);  
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• социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према 

учесницима у такмичењу;  

• откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање да се 

баве спортом.  

Ученици се на основу својих способности и интереса опре-дељују за један спорт у коме се 

обучавају, усавршавају и развијају своје стваралаштво током целе школске године. To могу да 

буду преддожене спортске гране и други спортови за које ученици по-кажу 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 пред-лог стручног већа наставника 

физичког васпитања, утврђује спор-тове за који ученици те школе могу да се определе.  

 ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА  

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ  

Савладавање основних вежби: „докорак", мењајући корак са лоптом у свим правцима, полкин 

корак, далеко високи скок, „маказице".  

Систематска обрада естетског покрета тела у месту и у кретању без реквизита и са реквизишма, 

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.  

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.  

Учествовање на разредним, школским и међушколским так-мичењима.  

 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 такмичењима.  

 КОШАРКА  

Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну 

школу.  

Техника кошарке. Шушрање 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;  
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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 факултешма.  

 НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

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

начинима оцењивања.  

Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позишво 

утичу на статус њиховог организма, с обзиром на каракгеристике њихове професије, а које негативно 

утичу на здравље.  

Ученици који похађају трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном 

образовању практичном 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 активности 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 карактера методске јединице која 

се реализује. Уколико је потребно, нарочито за вежбе из корективне гимнастике, приступ је 

индивидуалан.  

 Место реализације наставе  

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 предлог 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 објекта 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  

 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, увис, бацање кугле - на резултат.  

 Вежбе на справама и тлу:  

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.  
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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 пжолске 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 програм 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: 2 

Годишњи фонд часова: 62 
 

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 (15) 

Полиедар, правилан полиедар. Призма и пирамида. Равни пресеци призме и пирамиде. 

Површина полиедара, површина призме, пирамиде и зарубљене пирамиде. Запремина полиедара 

(квадар, призма, пирамида и зарубљена пирамида). 

Обртна тела (11) 

Цилиндрична и конусна површ, обртна површ. Прав ваљак, права купа, зарубљена права купа 

и њихове површине и запремине. Сфера и лопта. Сфера и раван. Површина и запремина обртних 

површи. 

Аналитичка геометрија (21) 

Растојање две тачке. Површина троугла. Права: разни облици једначине праве. Међусобни 

односи две праве, угао између две праве, одстојање тачке од праве. Криве линије другог реда: 

кружница, елипса, хипербола, парабола (једначине, однос праве и криве линије другог реда, 

тангента). 

Низови (7) 

Основни појмови о низовима; гранична вредност низа. Аритметички и геометријски низ. 

НАПОМЕНА: Обавезна су четири једночасовна школска писмена задатка са  исправком (8). 
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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) 

 

Неке опште напомене 

1. Да би се остварио постављени циљ, наставе математике, неопходно је у току наставе 

успешно реализовати одређене образовне, васпитне и практичне задатке, истакнуте, на почетку 

програма. 

Услови за успешну реализацију програма математике су: правилно планирање и редовно 

припремање наставника за извођење наставе; целисходно коришћење фонда часова и добро 

организован  наставни процес; комбинована примена савремених наставних метода и разноврсност 

облика рада са ученицима, уз смишљено одабирање и припремање примера и задатака и 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).  
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 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). 

III разред 

 

Полиедри и обртна тела. 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. 

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.  

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).   
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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. 
 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ (6)  
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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. 

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 
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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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Електричне инсталације и осветљење 

 
Недељни фонд часова: 3 
Годишњи фонд часова: 93 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
 
Циљ наставног предмета електричне инсталације и осветљење је стицање знања и 

одговарајућих вештина о начину извођења свих врста електричних инсталација, као и 
одржавању електричних инсталација. 

 
Задаци наставе предмета су: 

− упознавање улоге и врсте електричних инсталација; 

− упознавање својстава и карактеристика уређаја и опреме за извођење 
електричних инсталација; 

− упознавање електричних, механичких и других карактеристика 
електроинсталационог материјала и прибора, ради правилног избора и монтаже; 

− упознавање услова и захтева који морају да буду испуњени при извођењу и 
коришћењу електричних инсталација; 

− схватање значаја заштитних мера од високог напона, обезбеђивање услова 
потребних за спровођење заштитних мера, као и правилно поступање приликом 
извођења заштитних мера; 

− увођење у основе пројектовања електричних инсталација, осветљења и 
громобрана; 

− оспособљавање за пројектовање инсталација на рачунару применом доступних 
програмских пакета; 

− оспособљавање за правилно одржавање електричних инсталација, као и за 
правилно поступање при одржавању и отклањању насталих кварова у 
електричним инсталацијама. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ (24) 
Изоловани проводници и каблови за телекомуникације, оптички каблови, конструкција, 

означавање, намена. 
Израда телефонских инсталација: одабирање проводника, начин постављања 

инсталација, прикључак на јавну ПТТ мрежу. 
Инсталација интерфона. 
Инсталација видео надзора. 
Инсталација ТВ и радио антене, сателитске антене, начини монтаже, појачавачки 

уређаји, инсталација прикључница и развод, напајање централног система. 
Алармне инсталације за брзо откривање и дојаву пожара: опрема и прописи, избор и 

начин монтаже, инсталација за напајање противпожарне централе и сигналних табли. 
Противпровална инсталација. 
Мрежне инсталације за повезивање рачунара. 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТИМА (17) 
Електричне инсталације у стамбеним објектима. 
Електричне инсталације у јавним објектима (болнице, робне куће, биоскопи). 
Електричне инсталације моторних погона и управљачке шеме. 
Електричне инсталације у јавним склоништима. 

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЉЕЊЕ (12) 
Основни појмови: светлосна јачина, светлосни флукс, количина светлости, осветљај, 

бљесак. 
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Врсте светлосних извора: сијалице са металним влакном, флуоресцентне сијалице, 
неонске цеви, посебне врсте сијалица, светиљке и њихове светлосно механичке 
карактеристике. Светиљка за осветљење путева (светиљке као тип ONYX, светиљке као тип 
SAFIR). 

Светиљке за осветљење великих јавних површина, спортских терена, спољно 
декоративно осветљење (као RADIAL, TERRA, светиљке као тип MY, ASTRAL). 

Прорачун осветљености у затвореном простору: собе, радионице, учионице. 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ПОМОЋУ РАЧУНАРА (10) 

Убацивање симбола сијаличних места, прекидача, утичница, бојлера, мотора и других 
уређаја у добијену архитектонску основу (само контуре зидова са степеништем, вратима и 
прозорима). 

Означавање карактеристика поред елемената: струјно коло, снага, висина уградње од 
пода, за прикључке бојлера, грејалица и мотора слободна дужина кабла (коришћењем 
програма као Auto CAD). 
ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА (30) 

Основни појмови: објекат, инвеститор, пројектант, извођач, стручни надзор. Техничка 
документација за изградњу објекта, грађевинска дозвола. 

Грађење објекта, употребна дозвола, услови за издавање сагласности од 
електродистрибуције под којим се објекат прикључује на мрежу. 

Делови пројекта: општи подаци, пројектни задатак, технички опис, општи технички 
услови, спецификација материјала, предмер и предрачун радова, графичка документација. 

Напајање сталних и покретних потрошача, израда једнополне шеме и мерне групе, 
распоред снага по фазама, одабир главних осигурача, прорачун пада напона. 

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 електричних инсталација и 

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

реализацију. Теоријске садржаје предмета повезати са практичном наставом. 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 . 

Приликом обраде теме о електроинсталационим материјалима извршити одређену 
поделу, а затим их обрађивати према значају. Посебно треба истаћи примену одговарајућих 
таблица са карактеристикама, начином уградње и прописима за уградњу. 
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Приликом обраде инсталација слабе струје објаснити основне карактеристике помоћу 
једнополних шема, начина одабирања опреме према квалитету и цени, као и правилну 
монтажу истих. 

При пројектовању инсталација помоћу рачунара упознати ученике са основом рада у 
одговарајућем програмском пакету, као и примени програма на пројектовању стамбених 
инсталација. При давању упутства за пројектовање електричних инсталација претходно 
треба заједнички урадити пројекат једног стана у свим његовим фазама, а потом помагати 
ученику у самосталној изради пројекта. 

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

 

Недељни фонд часова: 2  

Годишњи фонд часова: 62  
 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
 
Циљ наставног предмета електрични апарати и уређаји је стицање знања о 

електричним апаратима и уређајима потребних за разумевање принципа рада електричних 
апарата и уређаја прикључених на инсталацију јаке струје. 

 
Задаци наставе предмета су: 

− упознавање са конструктивним деловима електротермичких апарата и уређаја, 
расхладних уређаја и електричних машина; 

− оспособљавање ученика за изналажење и отклањање кварова; 

− овладавање повезивањем теоријских знања са практичним вештинама. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
УВОД (1) 

Упознавање ученика са значајем, улогом и применом електричних уређаја као и 
расхладних уређаја и машина. 
ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИ АПАРАТИ И УРЕЂАЈИ (20) 

Пренос топлоте провођењем, конвекцијом и зрачењем. Метали, неметали и легуре 
(који се користе за конструкцију термичких уређаја) и њихове особине. Грејна тела, начин 
повезивања са прекидачем. Вишестепени прекидач и одређивање снаге за поједине 
степене. Прорачун грејне спирале. Електрични штедњак, конструкција, електрична шема, 
кварови и њихово отклањање. Термоакумулационе пећи, конструкција, електрична шема, 
кварови и њихово отклањање. Машине за прање рубља, конструктивни делови, принцип 
рада, електрична шема, кварови и њихово отклањање. Електрични бојлер, конструкција, 
електрична шема, кварови и њихово отклањање. Електрични апарат за заваривање, делови 
и регулација струје. 
РАСХЛАДНИ И КЛИМА УРЕЂАЈИ (21) 

Расхладни уређаји на бази промене агрегатног стања, отапање, испаравање и 
сублимација. Радне материје у расхладним уређајима, особине и употреба. Компресорски 
уређаји за хлађење. Клипни компресор, делови, принцип рада. Кондензатори, хлађени 
водом и ваздухом. Испаривач, врсте и улога. Сепаратор. Регулациони вентили, врсте и 
улога. Термостати и пресостати. Филтери и сушачи. Цевоводи. Електрична шема кућног 
компресорског хладњака. Прозорски климатизатори. 
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ (20) 

Врсте и улога електричних машина. Машине за једносмерну струју. Принцип рада и 
конструкција машина за једносмерну струју. Врсте машина за једносмерну струју према 
побуди. Трансформатори. Принцип рада и делови трансформатора. Везе трансформатора 
и њихова примена. Асинхрони мотори. Конструктивни делови, принцип рада и 
карактеристике трофазног мотора. Пуштање у рад асинхроног мотора. Једнофазни 
асинхрони мотор, принцип рада и пуштање у рад. Синхрони генератори, конструктивни 
делови, принцип рада и карактеристике. Синхрони мотори, конструктивни делови, принцип 
рада, карактеристике и примена. Комутаторни мотори, опис, врсте и примена. 

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 електричних апарата и уређаја су 

организовани у тематске целине за које је наведен оријентациони број часова за реализацију. 
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Теоријске садржаје предмета повезати са практичном наставом. 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 . 

У првом делу области електротермичких апарата и уређаја треба дати посебан 
нагласак на пренос топлоте и материјале који се користе за израду термичких уређаја. 
Обрадити електричне шеме вишеположајних термичких прекидача за повезивање са 
грејном плочом. 

У другом делу који се односи на термичке уређаје обратити пажњу на врсте прикључака 
штедњака и ТА пећи. Посебно се осврнути на кварове и њихово отклањање. 

Код машина за прање рубља обратити пажњу на принцип рада програматора. Код 
електричног бојлера посебно се осврнути на најчешће кварове, замену грејача и значај 
сигурносног вентила. 

На почетку области електричних машина треба објаснити ученицима шта се 
подразумева под електричном машином и извршити поделу електричних машина према 
врсти струје и принципу деловања. 

Конструкцију машине једносмерне струје обрадити уз приказ на моделу и дидактичкој 
шеми. При објашњавању принципа рада машине једносмерне струје ослонити се на градиво 
из основа електротехнике првог разреда. 

Приликом обраде дела теме који се односи на конструкцију трансформатора користити 
опрему лабораторије за електричне машине. 

Конструкцију асинхроних мотора објаснити на моделу расклопљеног асинхроног 
мотора тако да ученици могу да виде сваки део. При обради принципа рада асинхроне 
машине предност дати физичком објашњењу, без претераног инсистирања на 
математичком апарату. По истом принципу обрадити и једнофазни асинхрони мотор. 

Приликом излагања синхроних машина ученике упознати са деловима и 
конструктивним одликама синхроних машина. Посебно се осврнути на синхроне машине 
већих снага. 

У делу расхладни уређаји темељно обрадити радне материје у техници хлађења и 
принципа хлађења. Скренути пажњу ученицима на то које су материје опасне и како се 
складиште и чувају. Ученици треба детаљно да схвате принцип рада расхладног циклуса, 
да се упознају са температурама и агрегатним стањима у појединим деловима расхладног 
система. Детаљно објаснити врсте компресора, вентиле, као и аутоматску регулацију у 
појединим деловима расхладног система. 

У делу градива које се односи на електромоторе у расхладним системима, обрадити 
градиво у корелацији са програмом из електричних машина. 

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

 
Недељни фонд часова: 2 
Годишњи фонд часова: 70 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
 
Циљ наставног предмета електричне мреже и постројења је упознавање ученика са 

електричним, механичким и осталим карактеристикама елемената за изградњу елекричних 
мрежа и постројења, стицање знања за правилан избор елемената, као и овладавање 
вештинама монтаже тих елемената. 

 
Задаци наставе предмета су: 

− упознавање ученика са изградњом електрана, трансформаторским постројењима, 
водовима; 

− оспособљавање за одржавање електричних мрежа и постројења; 

− упознавање са стандардима и техничким прописима за избор опреме, монтажу, 
одржавање електричних мрежа и постројења; 

− оспособљавање за правилну примену предвиђених заштитних мера на раду, ради 
заштите особља и материјала. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ОПШТИ ДЕО (3) 
Електрификација и њен значај. Пренос електричне енергије од електрана до 

потрошача. Развој система за пренос електричне енергије. Подела и врсте електричних 
мрежа. Стандардни напони. 
ЕЛЕКТРАНЕ (6) 

Подела и врсте. Електране са чврстим горивом. Електране са течним горивом. 
Нуклеарне електране. Хидроелектране. Обновљиви извори електричне енергије. 
Електрични уређаји у електранама. 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ (10) 

Конструктивни делови надземних електроенергетских водова. Проводници. Изолатори. 
Носачи потпорних изолатора. Стубови. Конзоле. Допунски елементи вода. Конструктивни 
делови подземних електроенергетских водова. Каблови. Конструкција каблова. Подела 
каблова према напону и врсти изолације. Врсте каблова. Означавање каблова. Примена 
појединих врста каблова. Кабловске главе и кабловске спојнице. Кабловске прикључне 
кутије. Кабловски прикључни и разводни ормани. Кабловска канализација. Конструктивни 
делови енергетских водова са самоносећим кабловским снопом (СКС). Прибор за СКС. 
Кућни прикључци и врсте. 
ТРАНСФОРМАТОРСКА И РАЗВОДНА ПОСТРОЈЕЊА (18) 

Подела и врста постројења у затвореном и отвореном простору. Надземна, подземна. 
Зидана и оклопљена. Оклопљена пуњена гасом SF6, стубна итд. Пролазна и завршна за 
надземни и кабловски прикључак. Разводне табле ниског напона у трансформаторским 
постројењима. Елементи постројења високог, средњег и ниског напона: Сабирнице, 
изолатори, растављачи, топљиви осигурачи, растављачи снаге, прекидачи. Мерни 
трансформатори, окидачи и релеји. Командни и сигнални уређаји. Енергетски 
трансформатори. Електрични кондензатори. Мрежно тонфреквентна команда. 
ИЗГРАДЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА (15) 

Прописи. Изградња надземних електроенергетских водова. Изградња кабловских 
електроенергетских водова. Изградња водова са самоносећим кабловским сноповима. 
Изградња трансформаторских и разводних постројења. 
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ПОГОН И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА (5)  
Прописи. Прегледи. Ревизија. Ремонти. Радови у безнапонском стању. Радови у 

близини напона. Радови под напоном. Алат и опрема. Заштитне мере и средства личне 
заштите на раду. 
ПОРЕМЕЋАЈИ У ЕЛЕКТРИЧНИМ МРЕЖАМА (5) 

Врсте поремећаја. Основни појмови. Прекид проводника. Земљоспој. Кратак спој. 
Пренапон атмосферског или комутационог порекла. Проналажење места квара. Заштита од 
поремећаја. 

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 електричних мрежа и постројења су 

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

Теоријске садржаје предмета повезати са практичном наставом. 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 . 

На самом почетку реализације садржаја предмета, ученицима треба указати на значај 
електрификације за привредни и економски развој земље. Неопходно је показати им шеме 
преносних мрежа од 110 kV, 220 kV и 400 kV како би ученици могли да виде и схвате 
повезаност свих крајева наше земље са суседним земљама, ради међусобне размене 
електричне енергије. Затим треба им објаснити значај трансфомације напона и истаћи при 
томе улогу постројења. О електранама објаснити само основне карактеристике. За разне 
типове електрана прибавити шематски приказ целокупног постројења. На њима објаснити 
особености електрана и принцип рада. Приликом упознавања конструктивних делова 
електроенергетских водова и постројења, извршити најпре одређену поделу, затим их 
обрађивати према значају. Посебно треба истаћи улогу сваког елемента конструкцију и 
начин функционисања. Изградњу електричних мрежа и постројења обрадити у учионици уз 
помоћ скица и фотографија уз наглашавање важности примене мера заштита на раду. 

Поглављу погон и одржавање електроенергетских објеката треба у настави посветити 
велику пажњу. При томе треба истицати значај придржавања прописа за редовно и 
периодично одржавање. Ученицима треба на што једноставнији начин објаснити узроке 
најчешћих сметњи и поремећаја у електричним мрежама и постројењима, начин 
манифестовања и отклањања сметњи. 

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

 

Недељни фонд часова: 0 + 12 
Годишњи фонд часова: 0 + 372 + 90 блок настава 

 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

 
Циљ наставног предмета практична настава је стицање знања,  овладавање вештинама 

коришћења различитих алата, мерних инструмената и прибора, практично обучавање ученика за 

израду електричних инсталација, осветљења, одржавање електричних апарата и уређаја као и 

осамостаљивање при извођењу свих врста наведених активности, развијање навика за чување 

здравља и придржавање мера заштите на раду.   

 
Задаци наставе предмета су: 

− развијање  свести о неопходности коришћења стандарда, норматива, каталога као и 
техничко технолошке документације; 

− упознавање материјала, алата и прибора који се користе у електричним 
инсталацијама; 

− овладавање правилним коришћењем уређаја, различитих алата, мерних инструмената и 

прибора;  

− упознавање са правилном употребом заштитних средстава; 

− стицање знања о врстама електричних инсталација; 

− јачање способности решавања проблема развојем логичког и критичког мишљења;  

− развијање прецизности, рационалности и креативности у раду са различитим алатима, 
материјалом и прибором;  

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

− развијање одговорности према роковима, квалитету и прецизности датог посла. 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

ЧИТАЊЕ ПРОЈЕКТА ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА (24) 
Садржај пројекта, значај појединих делова и начин читања пројекта. 

 
ИНСТАЛАЦИЈЕ ОТВОРЕНОГ ПРОСТОРА - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ (18) 

Инсталације отвореног простора - јавна расвета, прописи, распоред фаза, прибор и 
начин извођења. Ископ кабловског рова са полагањем кабла и израдом темеља и стубова 
за јавну расвету. Постављање стубова и светиљки са повезивањем инсталације стуба на 
напојни кабл и светиљку - распоред фаза. Шемирање ормана за јавну расвету - врсте 
команди искључења и укључења расвете. Контрола и пуштање под напон. 
НАДЗЕМНИ КУЋНИ ПРИКЉУЧАК (12) 

Врсте, прописи, избор и потребан прибор за монофазни и трофазни прикључак. 
Прикључак изведен изолованим проводником. Прикључак изведен самоносивим каблом. 
Прикључак изведен самоносивим кабловским снопом. 
ПОДЗЕМНИ (КАБЛОВСКИ) КУЋНИ ПРИКЉУЧАК (18) 

Врсте, прописи, потребан прибор. Надземни прикључак на надземну нисконапонску 
мрежу. Израда кабловске главе за 1 KV. Монтажа кабловске спојнице и рачве. Кабловски 
прикључак систем улаз - излаз. Монтажа кабловске прикључне кутије (КПК). 
МОНТАЖА КАБЛОВА ДО 10 kV (12) 

Прописи, полагање, врсте каблова, означавање и препознавање. Монтажа кабловске 
главе у трафостаници за разне врсте каблова. Монтажа кабловске главе на стубу за разне 
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врсте каблова. Израда - монтажа кабловске спојнице за разне врсте каблова. Заштита, 
ознаке. 
ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ (36) 

Инсталације електромоторних погона у сувим, влажним и ЕХ срединама. Инсталација 
електромоторног погона - полагање проводника и монтажа командних - разводних ормана. 
Упознавање и одабир елемената електромоторног погона - проводници, осигурачи, 
контактори, прекидачи и термичка заштита. Директно пуштање у рад асинхроних мотора 
преко гребенасте склопке. Директно пуштање у рад асинхроних мотора преко моторне 
заштитне склопке. Директно пуштање у рад асинхроним мотора преко тастера и контактора. 
Промена смера обртања асинхроним мотора помоћу контактора. Промена броја обртаја 
асинхроних мотора - Даландеров спој преко гребенасте склопке. Промена смера обртаја 
асинхроних мотора - Даландеров спој преко контактора. Пуштање у рад асинхроних мотора 
упуштачем звезда - троугао - гребенаста склопка. Пуштање у рад асинхроних мотора 
упуштачем звезда троугао - контактори - временски реле. 
КОМАНДНИ РАЗВОДНИ ОРМАН (36) 

Врсте, распоред елемената и монтаже. Упознавање и повезивање командних и 
извршних релеа - временски релеи, прекидачи положаја, заштитни релеи. Пројектовање 
једноставнијег командног кола - принцип пројектовања, читање шема. Израда шема и 
повезивање командног кола за електромоторни погон - регулација нивоа воде, притиска и 
температуре. Израда шема и повезивање командног кола за електромоторни погон са 
прекидачима положаја - двоетажна теретна дизалица. Израда командног кола за лифт са 
три или више етажа - пројектовање командног кола, распоред и монтажа елемената у 
командном орману. Израдна командног ормана - повезивање енергетског командног кола, 
контролно пуштање у рад. 
ЗАШТИТА ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА (18) 

Истовремена заштита од директног и индиректног додира. Заштита од директног 
додира. Заштита од индиректног додира. Заштита аутоматским искључењем напајања: ТН 
систем, ТТ систем и ИТ систем. Промена заштитног уређаја диференцијалне струје. Главно 
изједначење потенцијала. Допунско изједначење потенцијала. Израда заштитног 
уземљења. Прва помоћ унесрећенима од електричног удара. 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СКЛОНИШТА (18) 

Упознавање, прописи, потребна опрема, начин извођења. Извођење генераторске и 
мрежне инсталације. Полагање проводника: енергетски, интерфонски, телефонски. 
Извођење генераторске и мрежне инсталације. Монтажа прекидача светиљки, интерфона, 
генератора, разводних ормана. Повезивање разводних ормана склоништа на инсталацију. 
Провера функционалности разводних ормана. Одржавање акумулатора. 
АГРЕГАТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (6) 

Дизел генератори - улога, врсте, потребна електроинсталација. Одвајање струјних 
кругова у главном разводном орману и другим разводним орманима за инсталацију 
агрегата. Пуштање у рад и одржавање агрегата и инсталација. 
ПОВЕЗИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТИМА (18) 

Повезивање инсталација у разводним кутијама. Селективна провера свих струјних кола 
и других делова инсталација. Монтажа разводног ормана и повезивање на инсталацију. 
Функционална провера инсталације и пуштање у рад. 
РЕКЛАМНО И ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ (18) 

Рекламно осветљење: врсте, специфичности, прописи, начин извођења и избор 
опреме. Декоративно осветљење унутрашњег простора - халогеним светиљкама и 
рефлекторима. Декоративно осветљење спољних простора и објеката - рефлекторима, 
сијалицама широког снопа светлости са избором опреме. 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У СПОРТСКИМ ОБЈЕКТИМА(18) 

Опис, прописи, специфичности. Избор опреме за инсталације у спортским објектима - 
светиљке, стубови, семафори, начин извођења. Инсталације у затвореним спортским 
објектима - монтажа светиљки, разводних ормана и командних ормана (расвета, 
вентилација, пумпна постројења). Извођење инсталација на спортским објектима - монтажа 
стубова и светиљки, повезивање разводних ормана и командних ормана. 
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ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ (36) 

Основни појмови, врсте, прописи. Прикључивање електронске инсталације - 
прикључне опреме. Повезивање секретарске апаратуре. Повезивање мале кућне 
телефонске централе. Интерфонска инсталација - повезивање интерфона са једним или 
више говорних апарата. Израда инсталације за сатове. Израда инсталација за дојаву 
пожара - избор прибора и опреме, начин извођења. Израда инсталације против провале - 
избор прибора и опреме, начин извођења. Израда инсталације за алармни систем. Израда 
инсталације за сателит. Проналажење кварова на инсталацијама слабе струје. 
МЕРЕЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ (12) 

Улога и значај мерења и испитивања у електричним инсталацијама. Контрола и 
мерење отпора заштитног и громобранског уземљења, отпора петље, отпора изолације. 
Испитивање исправности заштитних уређаја. Фотометријска мерења. Испитивање 
непознатог уређаја. 
НАЛАЖЕЊЕ И САНИРАЊЕ КВАРОВА НА КАБЛОВСКИМ ВОДОВИМА (12) 

Методе налажења кварова и потребна опрема. Проналажење квара на каблу са 
санацијом - методом мерења са једног краја. Проналажење квара на каблу са санацијом - 
методом мерења на оба краја кабла. 
НИСКОНАПОНСКЕ НАДЗЕМНЕ МРЕЖЕ (24) 

Врсте, опрема, означавање. Упознавање стубова и конзола прибора и опреме на 
стубовима, носача изолатора, изолатора и стезаљке. Израда ручних везова ужади на 
изолаторе - носећи и затезни. Израда спојева механичким и струјним стезаљкама. Прописи 
за извођење. 
ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА 20 (10)/04 KV ДИСТРИБУТИВНОГ ТИПА (36) 

Упознавање објекта: грађевинска диспозиција, темељи и јаме. Упознавање и рад на 
монтажи елемената. НН блок / табла, упознавање и рад на монтажи. Израда уземљења 
трансформаторске станице, радно и заштитно. Извођење инсталација унутар 
трансформаторске станице. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 
(за други и трећи разред) 

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

рада и начинима оцењивања.   

Облици наставе: Настава се реализује кроз практичне вежбе 

Место реализације наставе: Кабинет/радионица за  практичну наставу 

Подела одељења на групе: Приликом реализације практичне наставе одељење се дели 
на две групе.  

Препоруке за реализацију наставе: На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и 

вештина ученика, која треба да послуже као оријентир за организацију и евентуалну 

индивидуализацију наставе. 

У уводном делу двочаса наставник истиче циљ и задатке одговарајуће наставне 
јединице, затим реализује теоријски део неопходан за практични рад ученика у кабинету. 
Уводни део двочаса, у зависности од садржаја наставне јединице, може да траје највише 30 
минута. Након тога организовати активност која, у зависности од теме, подстиче изградњу 
практичних вештина, анализу, критичко мишљење, интердисциплинарно повезивање. 
Активност треба да, поред практичног рада, укључује и повезивање садржаја различитих 
наставних предмета (нпр. електричних апарата и уређаја, електричних инсталација и 
осветљења али и електричних инсталација јаке струје), тема и области са којима се сусрећу 
изван школе. Активности осмислити тако да повећавају мотивацију за практичан рад и 
учење и подстичу формирање ставова, уверења и система вредности у вези са развојем 
креативности, способности вредновања и самовредновања. 

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, 

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 . 

За сваку практичну вежбу ученици пишу извештај о раду, те га бране приликом 
оцењивања рада.  

Образовни профил електроинсталатер, поред основног подручја рада 
(електротехнике), преплиће се са другим подручјима рада: грађевином, машинством, 
технологијом и хемијом. Зато је важно да се ученицима прецизно нагласи повезаност 
наставних садржаја односно њихова примена у практичним радовима. 

Битна разлика између практичног рада у другој и трећој години је у степену 
самосталности, сналажења и решавања проблемске ситуације (практичног задатка). 

Први радни дани посвећују се практичним знањима и проверама које је ученик донео 
из првог разреда средње стручне школе (услов за рад је познавање и придржавање реда и 
дисциплине). Активности су дефинисане као постављање циља и реализација радних 
задатака. Задатке, по потреби, могуће је рашчланити на радне операције и манипулације. 

Пратећи сегменти ефикасног рада су: ефикасно коришћење алата, прибора, 
материјала, инструмената, пројеката, дијаграма, шема и слично. 

У почетку треба обратити пажњу на правилно коришћење алата (ручног и машинског), 
на последице неуредног и невештог руковања алатом (повређивања, па чак и трагичних 
исхода). Уколико је потребно неколико пута поновити имена, често и више појмова за једну 
ствар а посебно да алат мора бити прегледан, чист и на свом месту. 

Све ово важи за прибор, материјал, инструменте, документацију и слично. 
Коришћењем универзалног инструмента ученику објаснити значај мерења тако да сви 

елементи, почев од најједноставнијег струјног кола па до сложених, морају одговарати својој 
намени по снази, струји, напону, степену заштите. 

При упознавању електроинсталационог материјала и прибора неопходно је имати што 
разноврсније каталоге и друге материјале везане за материјал и прибор. 

Познавање симбола и шема у електричним инсталацијама, а које се односе на 
конкретан рад, уз техничке прописе представља познавање симбола - слова за читање 
текста. Овим познавањем ученици овладавају читањем шема и пројеката. 

У поглављу Кућни електрични уређаји (електрична пегла, бојлер, електрични шпорет, 
термоакумулациона пећ, клима уређаји) упознати се са саставним деловима уређаја, 
начином њиховог склапања и расклапања, као и начином установљавања квара и његовог 
узрока и његовим отклањањем. Такође, извршити испитивање уређаја у безнапонском 
стању и под напоном. 

У поглављу Пасивни електрични елементи неопходно је да ученици савладају читање 
вредности елемената помоћу броја и ознака а потом проверавати вредности са 
универзалним инструментом. 

Поглавље Прописи за извођење електричних инсталација подразумева континуирано 
праћење нових стандарда и прописа. 

У тематској целини Упознавање електроинсталатерских радова пожељно је 
практичан рад одрадити на конкретним објектима, стамбеним зградама, кућама, погонима и 
слично, у сарадњи са локалном заједницом - радне организације, сервиси. 

Израдом монофазне и трофазне електричне инсталације на дрвеној плочи ученик 
стиче основне вештине почевши од обележавања места монтажних и разводних кутија, 
полагања каблова и инсталационих цеви, повезивања, испитивања у безнапонском стању, 
постављање прекидача, прикључница, спратне табле, електричних пријемника и 
испитивање под напоном. 
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Након општих практичних задатака обрадити струјна кола, електрично звоно 
степенишног аутомата и инсталацију купатила са детаљима о изједначавању потенцијала. 

При обради поглавља Заштита од електричног удара, ученике треба упознати са 
опасностима које потенцијално постоје услед кварова на електричним инсталацијама, 
електричним пријемницима и свим пратећим елементима у струјном колу. Оне су претежно 
невидљиве и зато треба посветити нарочиту пажњу мерама које имају сврху да их 
елиминишу а самим тим заштите људски живот. Детаљно анализирати све заштите од 
опасног напона додира. 

Инсталације слабе струје у другом и трећем разреду су повезане и раде се као посебни 
радови: телефонске инсталације, антенске инсталације, сателитске инсталације, алармне 
инсталације и друге. Такође, неопходна је помоћ локалне заједнице у одрађивању ових 
задатака. 

Део градива које се односи на надземни и подземни кућни прикључак и монтажу 
каблова реализовати уз помоћ експерата који се тим послом професионално баве у 
одговарајућим предузећима. 

У поглављу Електромоторно погони ученици упознају гребенасте склопке, 
контакторе, биметале, тастере и све остале елементе у главним и помоћним командним или 
управљачким струјним колима. Веома су важна читања шема, дијаграма и графикона. 

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

 
Недељни фонд часова: 1 

Годишњи фонд часова: 31 
 

Циљ и задаци  

  

Циљ предмета је да се кроз сшцање 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 одлучивања;  

• 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 конструкшвног 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.  

   

САДРЖАЈ 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 партиципације 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 партиципацију 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 
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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.  

  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

  

Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су његов циљ и задаци широко 

постављени у сфери когнитивног (знање, разумевање, опште когнитивне вештине и способности), 

психосоцијалног (ставови, вредности, социјалне вештине и способности) и конативног (активно 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 активности ученика које воде разумевању сложених феномена и пракгиковању наученог, а 

резултат je кумулативног дејства свих акгивности 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 

активности (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 неуспешних и свака активност доприноси 

остварењу задатака.  

Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају продукги ученичких активности 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 школе, у школским новинама, сајту школе, 

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 
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информацију, процењују напредовање ученика и оцењују их. Наставници у свом раду могу користити 

постојеће приручнике грађанског васпитања за средње школе, 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 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 исхода предмета, као и напредак других ученика у групи уз 

одговарајућу аргументацију  

Садржај грађанског васпитања је природно повезан са неким наставним предметима које 

ученици изучавају и добро је стално указивати на те везе и по потреби и могућностима организовати 

заједничке тематске часове.  
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Верска настава 

 
Недељни фонд часова: 1 

Годишњи фонд часова: 31 
 

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);  
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• 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);  

• 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 
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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. 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 
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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).  

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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Завршни испит 
 

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

На завршном испиту проверава се општа припремљеност ученика за самостално 
обављање послова и радних задатака утврђених занимања у оквиру образовног профила. 

Завршни испит се састоји из: 
1.   практичног рада и 
2.   усмене провере знања. 
 

Практичан рад 
 
Садржај практичног рада, за образовни профил електроинсталатер, обухвата следеће 

области: 

− израду електричних инсталација у стамбеним објектима; 

− израду електричних инсталација у повремено влажним просторијама; 

− израду електричних инсталација у просторијама са специфичном наменом; 

− израду електричних инсталација за производне погоне и радионице; 

− израду разводних командних ормана и мерних група; 

− израду телефонске електричне инсталације; 

− израду интерфонске инсталације; 

− израду сигурносне инсталације (аларми). 
Усмена провера знања 

На усменој провери знања проверава се ниво стечених знања и способности ученика 
да та знања примењују у свакодневном извршавању конкретних радних задатака образовног 
профила електроинсталатер. 

Испитна питања за усмену проверу знања дају се из области из којих се ради практичан 
рад. 

 

 
 

 
 
  


