
  

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ОГЛЕДА  
 

 
Подручје рада:  Шумарство и обрада дрвета 
 
Област: Обрада дрвета  
 
Образовни профил: Техничар примарне обраде дрвета - оглед 
 
Трајање образовања: четири године 
 
 
Циљ огледа: 
 

Увођење програмских новина: 
- развој и примена модуларних програма стручног образовања који су засновани на 

стандардима занимања и потребама тржишта рада за знањима и вештинама; 
- развој образовних програма који задовољавају развојне потребе и потребе за генеричким и 

животним вештинама ученика;  
- заснивања програма образовања, наставе и учења на прецизно дефинисаним циљевима и 

исходима који омогућују индивидуалан приступ учењу и који уважавају развојне потенцијале и 
могућности ученика; 

- успостављање функционалне везе између садржаја обавезних предмета и стручних модула 
како би се подржало и омогућило успешно стицање стручних знања и вештина; 

- провера стручно теоријских знања и радних компетенција у оквиру стручне матуре. 
 

Увођење организационих новина: 
- прилагођавање организације наставе и услова рада у школи модуларној програмској 

структури и успешном досезању исхода образовања;  
- развој модела социјалног партнерства путем програмског и организационог повезивања 

средњих стручних школа са компанијама, тржиштем рада и локалном заједницом; 
- реализација модуларних програма кроз различите организационе облике наставе 

(теоријску  наставу, вежбе, практичан рад и наставу у блоку); 
- развој критеријума и стандарда евалуације и оцењивања заснованих на пројектованим 

исходима образовања; 
- унапређење стручних и педагошких компетенција наставника; 
- модернизовање школске инфраструктуре и унапређење услова за рад и учење. 

 
 Очекивани исходи огледа: 

- унапређене могућности за запошљавање и стицање компетенција неопходних за 
квалитетан рад у занимању и обављање одређених послова; 

- стицање услова за наставак школовања и оспособљавање за даље целоживотно учење; 
- стицање кључних (генеричких) компетенција и животних вештина неопходних за даље 

учење и професионални развој. 
- ефикасније и подстицајније методе рада са ученицима примењене у свакодневној 

образовној пракси; 



- оцењивање ученика у односу на очекиване исходе; 
- развијање система праћења остварености наставног програма на нивоу школе и на нивоу 

Републике; 
- провера радних компетенција ученика на стручној матури 

 Трајање огледа 
 
 Оглед се спроводи од 1. септембра 2007. године кроз најмање три генерације 
уписаних ученика. Одлуку о престанку огледа донеће, након процене резултата, министар 
просвете. 
 
 Начин остваривања огледа 
 
 Оглед се остварује на основу овог наставног плана и програма у подручју рада 
Шумарство и обрада дрвета. У циљу успешног спровођење огледа за наставнике и директоре 
средњих стручних школа у којима се остварује програм овог огледа, организује се обука у 
областима које су битне за унапређење квалитета образовног рада. 

Програм и начин полагања стручне матуре прописује се  посебним подзаконским актом. 
 
 Услови остваривања програма огледа 
 
 Оглед ће се остваривати у условима свакодневног образовно - васпитног рада у 
школама.  
 Његово остваривање подразумева укљученост и сарадњу наставника и помоћних 
наставника у оквиру стручних тимова и стручних органа у школама. 
 Министaрство просвете и Завод за унапређивање образовања и васпитања - Центар 
за стручно и уметничко образовање пружиће саветодавну подршку директорима и наставницима 
за оставривање програма, развој материјала за рад, праћење и вредновање огледа. 
 
 Праћење и вредновање огледа 
 
 Праћење и вредновање огледа обављаће, осим Министарства просвете и Завод за 
унапређивање образовања и  васпитања - Центар за стручно и уметничко образовање и просветни 
саветник, а на основу посебног упутства за праћење реализације огледних програма које ће бити 
накнадно публиковано.  

Примена огледа ће бити праћена континуирано у току школске године. 
 На крају школске године, на основу различитих упитника и извештаја, биће 
испитани исходи образовно - васпитног рада, адекватност оцењивања, мишљења ученика и 
наставника.  

Резултате огледа објавиће Министарство просвете на начин који је  доступан широј 
стручној јавности. 

 
 

  



ЦИЉЕВИ И ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА 
образовни профил: ТЕХНИЧАР ПРИМАРНЕ ОБРАДЕ ДРВЕТА - оглед 

ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА: 

 Циљ стручног образовања за образовни профил Техничар за 
примарну обраду дрвета је оспособљавање ученика за организовање, праћење и 
контролу процеса производње у примарној обради дрвета. 
 С обзиром на неопходност сталног прилагођавања променљивим 
захтевима тржишта рада, потребу континуираног образовања, стручног 
усавршавања, развој каријере, унапрђење запошљивости, ученици ће бити 
оспособљавани за:  

• примену теоријских знања у практичном контексту; 
• ефикасан рад у групним ситуацијама; 
• преузимање одговорност за властито континуирано учење и напредовање 

у послу и каријери; 
• благовремено реаговање на промене у радној средини; 
• препознавање пословних могућности у радној средини и ширем 

социјалном окружењу; 
• примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; 
• употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и 

коришћењу информација у раду и свакодневном животу. 

ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА: 
Радне компетенције Знања Вештине Ставови 

По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити у стању да: 
• организује, прати 

и контролише 
процесе у 
производњи 
примарних 
производа од 
дрвета (резане 
грађе, фурнира и 
плочастих 
материјала)  

• организује 
складиштење и 
заштиту сировине 
и готових 
производа. 

• наведе сировине за 
примарну обраду дрвета 

• разликује врсте и употребу 
помоћних материјала у 
примарној обради дрвета 

• објасни употребу ПП и ХТЗ 
опрему и средства у 
примарној обради дрвета 

• објасни принцип рада и 
учинак машина у 
примарној обради дрвета 

• разликује документацију у 
производњи примарних 
производа од дрвета 

• објасни технолошки процес 
у производњи резане грађе 

• објасни технолошки процес 
у производњи фурнира 

• објасни технолошки процес 
у производњи плочастих 
материјала 

• разликује стандарде у 
производњи примарних 
производа од дрвета 

• опише начине вођења 
евиденције готових 
производа. 

• прегледа и класира сировину по 
врстама, квалитету и димензијама 

• требује помоћне материјале у 
зависности од врсте производа 

• контролише примену ПП и ХТЗ 
опреме 

• одабира режиме рада и решава 
застоје у производњи примарних 
производа од дрвета 

• попуњава и користи документацију у 
производњи примарних производа од 
дрвета 

• организује, прати и контролише 
процес у производњи резане грађе 

• организује, прати и контролише 
процес у производњи фурнира 

• организује, прати и контролише 
процес у производњи плочастих 
материјала 

• контролише, класира и обележава 
готове производе. 

• организује паковање и складиштење 
готових производа 

• води евиденцију готових производа. 

• савесно, одговорно и 
уредно обавља поверене 
му послове 

• се позитивно односи 
према примени 
сигурносних и 
здравствених мера у 
производњи 

• ефикасно организује 
време 

• испољи позитиван однос 
према значају 
функционалне и 
техничке исправности 
система за примарну 
обраду дрвета. 



 
Ове мултифункционалне вештине и способности су резултат: 

• флексибилне и на квалитет ученичких постигнућа усмерене школске 
организације; 

• заједничког рада наставника и ученика у свим модулима и предметима; 
• примене стратегија, метода и теника активног учења и усвајања знања и 

вештина у настави. 
 

  



Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б Σ
А: ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 17 2 0 350 70 0 0 10 0 0 350 0 0 0 10 0 0 350 0 0 0 10 0 0 320 0 0 0 1370 70 0 0 1440
1. Српски језик и књижевност 3 105 3 105 3 105 3 96 411 0 0 0 411
1.1 ____________језик и књижевност 0 0 0 0 0
2. Српски језик као нематерњи језик 0 0 0 0 0
3.  Страни језик I 2 70 2 70 2 70 2 64 274 0 0 0 274
4. Физичко васпитање 2 70 2 70 2 70 2 64 274 0 0 0 274
5. Математика 3 105 3 105 3 105 3 96 411 0 0 0 411
6. Рачунарство и информатика 2 70 0 70 0 0 70
7. Техничка физика 2 70 2 70 140 0 0 0 140
8. Дрво као сировина 3 105 105 0 0 0 105
9. Техничко цртање 2 70 0 70 0 0 70
10. Машински  елементи  и материјали 2 70 30 70 0 0 30 100
11. Предузетништво 2 64 0 64 0 0 64
Б: СТРУЧНИ МОДУЛИ 3 0 3 105 0 105 30 9 0 7 315 0 245 60 10 0 7 350 0 245 60 13 0 4 416 12 128 60 1186 12 723 210 2131
1. Заштита на раду 30 0 0 0 30 30
2. Складиштење и заштита сировина 3 3 105 105 105 0 105 0 210
3. Пилана са брентом 3 3 105 105 105 0 105 0 210
4. Пилана са гатером 2 2 70 70 70 0 70 0 140
5. Природно сушење резане грађе 1 35 30 35 0 0 30 65
6. Производња сеченог фурнира 3 2 105 70 30 105 0 70 30 205
7. Секундарна обрада грађе 2 2 70 70 70 0 70 0 140
8. Производња паркета и бродског пода 2 1 70 35 70 0 35 0 105
9. Производња љуштеног фурнира 3 2 105 70 30 105 0 70 30 205
10. Производња плоча иверица 3 2 105 70 30 105 0 70 30 205
11. Производња фурнирских плоча 3 2 96 64 12 96 0 64 12 172
12. Производња панел-плоча 3 2 96 64 12 96 0 64 12 172
13. Производња плоча влакнатица 2 64 12 64 0 0 12 76
14. Техничко сушење и парење грађе 3 96 6 96 0 0 6 102
15. Савремена пиланска технологија 2 64 12 18 64 12 0 18 94
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 0 0 105 0 0 0 3 0 0 105 0 0 0 3 0 0 105 0 0 0 3 0 0 96 0 0 0 411 0 0 0 411
1. Грађанско васпитање / Верска настава 1 35 1 35 1 35 1 32 137 0 0 0 137
2. Изборни предмети према програму огледа 2 70 2 70 2 70 2 64 274 0 0 0 274
Укупно А+Б+В: 23 2 3 560 70 105 30 22 0 7 770 0 245 60 23 0 7 805 0 245 60 26 0 4 832 12 128 60 2967 82 723 210 3982

Σ

годишње

3982

годишњенедељно недељно недељно недељногодишње годишње годишње

Наставни план и програм за оглед - Техничар примарне обраде дрвета

IV РАЗРЕДI РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД УКУПНО



Фонд часова изборних  предмета по разредима 
 

 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ I II III IV 
Изборни предмет предвиђен Законом 
1. Грађанско васпитање / Верска настава 35 35 35 32 
Изборни предмети предвиђени Програмом огледа     
1. Други страни језик  70 70 70 64 
2. Историја – изабране теме 70 70   
3. Хемија 70 70   
4. Екологија   70 64 
5. Географија  70 70  
6. Рачунарство и информатика 2   70 70 64 

 
 Изборна настава састоји се сваке школске године из 3 (три) часа и то: 

• обавезни изборни предмет предвиђен Законом - Грађанско васпитање или Верска настава, 1 час недељно током 
школске године; 

• један изборни предмет предвиђен Програмом огледа, при чему су сви понуђени предмети са фондом 2 часа 
недељно. 

 
 Ученици могу да се определе за страни језик као изборни предмет само у првом разреду и могу га слушати у 
континуитету до краја школовања или краће. То значи да уколико одустану у неком разреду не могу га поново бирати у 
наредним.  
 
 Листа изборних предмета није коначна и може се допунити на предлог школе која спроводи оглед, програмом који 
је претходно одобрило Министарства просвете. Остварује се из оних предмета за који се изјасни најмање 30 % ученика 
огледног одељења.      
 
 Уколико је исти наставни предмет понуђен као изборни у различитим разредима у току школовања,  ученик може 
да бира понуђени предмет само једанпут.  
 
 Оцена изборних предмета предвиђених Програмом огледа је нумеричка и улази у просек оцена на крају године. 

 
Остваривање програма огледа 

 
 Предвиђен број ученика у одељењу је 24.  
 Настава из следећих предмета одвија се по групама кроз вежбе (В), практичну наставу (ПН) и наставу у блоку (Б): 
 

годишњи фонд часова разред предмет / модул В ПН Б 
број ученика у 

групи 
Рачунарство и информатика 70   12 
Техничко цртање 70   12 
Машински елементи и материјали   30 12 
Заштита на раду    30 12 

I 

Складиштење и заштита сировина  105  12 
Пилана са брентом  105  12 
Пилана са гатером   70  12 
Природно сушење   30 12 II 

Производња сеченог фурнира  70 30 12 
Секундарна обрада грађе  70  12 
Производња паркета и бродског пода  35  12 
Производња љуштеног фурнира   70 30 12 

III 
 

Производња плоча иверица   70 30 12 
Производња фурнирских плоча  64 12 12 
Производња панел - плоча  64 12 12 
Производња плоча влакнатица   12 12 
Техничко сушење и парење грађе   6 12 
Савремена пиланска технологија 12  18 12 

IV 

Предузетништво 64   12 

  



 
 

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 
 I РАЗРЕД 

часова 
II РАЗРЕД 
часова 

III РАЗРЕД 
часова 

IV РАЗРЕД 
часова 

УКУПНО 
часова 

Час одељенског старешине до 70 до 70 до 70 до 64 до 274 
Додатни рад *  до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 
Допунски рад *  до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 
Припремни рад *  до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада. 
 
Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима 
 I   II   III   IV 

Екскурзија  1-2 
дана 

2-3 
дана 

3-4 
дана 

до 5  
дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе 2 часа недељно 
Други предмети * 1 – 2  часа недељно 
Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 30 – 60 часова годишње 
Друштвене активности – ученички  парламент, ученичке задруге 15 – 30 часова годишње 
Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

 
 *Осим наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу 
из предмета који су утврђени наставним планом других образовних профила истог или другог подручја рада, као и у 
наставним плановима гимназије, или по програмима који су претходно донети. 

 
Остваривање школског програма по недељама 

разред разредно-часовна 
настава 

менторски рад 
(настава у блоку) 

обавезне 
ваннаставне 
активности 

остало 
(матурски испит) 

укупно радних 
недеља 

I 35 2 2  39 
II 35 2 2  39 
III 35 3 2  39 
IV 32  2 3 39 

  
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ОГЛЕДА ( УПУТСТВО) 
 
 Наставни план и програм за образовни профил Техничар примарне обраде дрвета остварује се у школама које 
имају  школски простор, опрему и наставна средства прописане:  

• Правилником о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање плана и 
програма заједничких предмета у стручним школама сза образовне профиле III и IV степена стручне спреме 
(„Просветни гласник”, број 7/91); 

• Правилником о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и 
програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле III и IV степена стручне спреме у 
стручним школама подручја рада – Шумарство и обрада дрвета („ Просветни гласник”, број 8/91). 

 
• Наставници сами припремају потребна наставна средства (дијапозитиве, графофолије, шеме и Power Point 

презентације) у складу са овим наставним програмом, користећи: 

• публикована мултимедијална наставна средства (штампана литература, различите публикације, збирке дијапозитива, 
одговарајуће видео касете и елктронске публикације); 

• одговарајуће софтверске пакете; 
• Интернет. 

 Настава се реализује уз коришћење доступних наставних средстава (рачунара и пројектора, дијапројектора, 
графоскопа, телевизора и видео рекордера и сл). 
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Гантограм стручних модула по разредима за оглед - Техничар примарне обраде дрвета
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7. Секундарна обрада грађе

8. Производња паркета и бродског пода

11. Производња фурнирских плоча

9. Производња љуштеног фурнира

10. Производња плоча иверица

13. Производња плоча влакнатица

1. Заштита на раду

3. Пилана са брентом

4. Пилана са гатером

2. Складиштење и заштита сировина
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Назив предмета: МАТЕМАТИКА 
Годишњи фонд часова: 105 часова 
Разред: Први 
Циљеви предмета 1. Развијање логичког и апстрактног мишљења 

2. Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика 
3. Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа 
4. Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских фигура и њихови узајамни односи  и трансформације 
5. Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да : 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Реални бројеви • Обнављање и 
проширивање знања 
о скупу реалних 
бројева 

• разликује основне подскупове скупа реалних 
бројева (n, z, q, i) и разликовати њихове елементе 
на примерима 

• одреди нзс и нзд природних бројева 
• врши рачунске операције са разломцима и 

децималним бројевима, преводити децималне 
бројеве у разломке и обрнуто 

• израчуна вредност једноставног рационалног 
бројевног израза поштујући приоритет рачунских 
операција и употребу заграда, знати да делилац 
мора бити различит од нуле 

• одреди апсолутну вредност реалног броја и 
графички интерпретира на бројевној оси 

• одреди апсолутну и релативну грешку и заокружи 
број на одређени број децимала 

• увиди разлику измећу рационалног и 
ирационалног броја. 

• Преглед  бројева , операције са  
реалниом  бројевима 

• Приближна  вредности реалних  
бројева , грешка  

• Рационални и ирационални бројеви 

Математичка 
логика и 
скупови 
 

• Стицање основних 
знања из 
математичке логике 
и теорије скупова 

 

• препозна исказ и утврди његову истиност 
• објасни ознаке и значење логичких везника и 

умети да испита тачност исказне формуле 
•  израчуна вредност скуповниог израза и да испита 

тачност скуповних релација на једноставним 
примерима 

• објасни  шта је функцију , врсте и особине 
функција и препоана примере 

• Математичко-логички језик 
• Основне  логичке  и  скуповне  

операције  
• Исказне формуле и тауологије 
• Квантификатори 
• Функција, врсте функција 

Пропорционално
ст 

• Стицање основних 
знања о 
пропорцијама и 
процентном рачуну 
и њихова примена 

• израчуна одређен део неке величине 
• објасни шта је размера, умети да је прошири или 

скрати и  примени у решавању проблема поделе,  
• реши просту и продужену пропорцију 
• препозна директну или  обрнуту 

пропорционалност две величне и  прикаже је 
графички 

• реши проблем који се односи на смешу две или 

• Размера и пропорција 
• Директна и обрнута 

пропорционалност 
• Прост  и сложен сразмерни рачун 
• Рачун поделе  
• Рачун мешања 
• Процентни и промилни рачун 
• Прост и сложен каматни рачун 

• На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава (105 

часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се не дели на групе  
 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује 

у учионици 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 
• На првом часу урадити улазни 

тест 
• Реални бројеви: садржаје о 

грешкама повезати са 
практичном наставом, 
израчунавати апсолутну и 
релативну грешку конкретних 
мерења  

• Математичка логика и 
скупови посебну пажњу 
обратити на јасно и прецизно 
изражавање, разумевање  и  
правилно  коришћење  



више компоненти 
• реши основне проблеме процентног и промилног 

рачуна (одређивања непознате главнице,  или 
процента – промила или процентни - промилни 
износ)  

• објасни основне појмове везане за каматни рачун 
и израчуна потребне величине у каматном рачуну 

 

Полиноми и 
рационални 
алгебарски 
изрази 

• Стицање основних 
знања  о 
полиномима и 
рационалним 
алгебарским 
изразима 

• среди полином добијен сабирањем, одузимањем и 
множењем полинома 

• одреди количник и остатак приликом дељења 
полинома директно или користећи теореме 

• примени дистрибутивни закон множења према 
сабирању и формуле за квадрат и куб бинома, 
разлику квадрата, збир и разлику кубова при 
трансформацији полинома 

• растави полином на чиниоце 
• одреди нзд и нзс полинома 
• трансформише једноставнији рационални 

алгебарски израз 

• Полиноми 
• Растављање полинома на чиниоце 
• НЗД и НЗС полинома 
• Трансформације рационалних 

алгебарских израза 

Основе 
геометрије 

• Стицање основних 
знања и вештина из 
геометрије 

 

• објасни и нацрта дуж, полуправу, угао, троугао, 
круг 

• разликује међусобни однос углова (суседни, 
комплементни, суплементни, напоредни, 
унакрсни)  

• објасни шта су углови са паралелним 
(нормалним) крацима и везе између њих 

• одреди релације везане за унутрашње и 
спољашње углове троугла 

• примени својства симетрале дужи и њену 
конструкцију на конструкцију центра описане и 
уписане кружнице око троугла 

• примени особине елемената тругла у 
конструктивним задацима и израчунавањима у 
троуглу (висина, средња линија, тежишна дуж, 
тежиште) 

• познеје основне релације у једнакокраком, 
односно једнакостраничном троуглу 

• разликује врсте четвороуглова и њихове особине 
• познаје и примењује основне теоремее о 

паралелограму и умети да их примени  
• познаје и примењује особине специјалних 

четвотоуглова 
• познаје талесову теорему и њену примену на 

поделу дужи на n једнаких делова 

• Геометријски појмови и везе 
између њих 

• Троугао 
• Значајне тачке троугла 
• Четвороугао 
• Талесова  теорема 
 

математичких  симбола. 
Инсистирати на уочавању веза  
логичких са одговарајућим 
скуповним операцијама, уз 
примену првенствено на 
подскупове реалне праве. 
Користити  венове дијаграме 

• Пропорционалност: размеру 
везати  за конкретне примене 
нпр. код  планова и 
географских карата; давати 
што више  разноврсних 
примера (примена у 
калкулацијама).кроз ове 
садржаје се могу обновити 
нека минимална знања из 
линеарних једначина и 
функција из основне школе и 
повезати  са новим садржајима 
из тих области 

• Полиноми и рационални 
алгебарски изрази 
инсистирати на прецизном 
изражавању, урадити тест по 
завршетку рационалних 
алгебарских израза 

• Основе геометрије 
инсистирати на извођењу 
прецизне и уредне 
конструкције једноставних 
фигура Исходе постизати кроз 
што већи број конструктивних 
задатака 

• Линеарне једначине и 
неједначине истаћи 
повезаност између 
аналитичког и графичког 
приказа функције садржаје 
повезати са одговарајућим 
садржајима физике, хемије и 
практичне наставе 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 



Линеарне 
једначине и 
неједначине 

• Усвајање појмова и 
решавање 
линеарних 
једначина и 
неједначина, 
система линеарних 
једначина и 
графички приказ 
линеарне функције 

• реши линеарне једначине 
• реши проблеме који се своде на линеарне 

једначине 
• прикаже аналитички, табеларно и графички 

линеарну функцију 
• анализирати график линеарне функције 
• решавати линеарне неједначине и графички 

приказивати скуп решења 
• реши систем линеарних неједначина са једном 

непознатом и графички приказивати скуп решења 
• реши  систем линеарних једначина са две 

непознате 

• линеарна једначина и њене 
примене 

• линеарна функција и њен график 
• линеарна неједначина 
• систем линеарних неједначина са 

једном непознатом 
• систем линеарних једначина 

1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
3. тестове практичних вештина 
 
Оквирни број часова по темама 
• Реални бројеви 10 часова 
• Математичка логика и скупови 

15 часова 
• Пропорционалност 20 часова 
• Полиноми и рационални 

алгебарски изрази 20 часова 
• Основе геометрије 20 часова 
• Линеарне једначине и 

неједначине 20 часова  
НАПОМЕНА:    За реализацију 4 писмена задатка са исправкама планирано је 8 часова. 



 
Назив предмета: МАТЕМАТИКА 
Годишњи фонд часова: 105 часова 
Разред: Други 
Циљеви предмета 1. Развијање логичког и апстрактног мишљења 

2. Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика 
3. Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа 
4. Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских фигура и њихови узајамни односи  и трансформације 
5. Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да : 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Тригонометрија 
правоуглог 
троугла 

• Стицање почетних 
знања из 
тригонометрије 
правоуглог троугла 

• одреди (израчуна) синус, косинус, тангенс и 
котангенс оштрог угла у правоуглом троуглу  

• објасни тригонометријске идентичности и умети 
да их примени у израчунавању  

• израчуна све тражене елементе троугла 

• Дефиниција тригонометријских 
функција у правоуглом троуглу 

• Вредности тригонометријских  
функција карактеристичних 
углова   (30 , 40 , 60 степени) 

• Основне тригонометријске 
идентичности 

Степеновање и 
кореновање 

• Стицање основних 
знања и вештина 
степеновања и 
кореновања 

• врши степеновање са целим експонентом и 
примени их у трансформацијама израза 

• дефинише  n – ти корен   (n – паран број; n – 
непаран број) 

• примени особине кореновања и степеновања у 
трансформацијама израза 

• претвара корене у степене и обрнуто у циљу 
ефикаснијег израчунавања алгебарских израза 

• рационалише именилац разломка у једноставним 
случајевима 

• Појам степена  
• Операције са степенима 
• Степен са целим изложиоцем 
• Појам корена 
• Операције са коренима 
• Степен са рационалним 

изложиоцем 
• Рационалисање имениоца 

разломка 

Квадратне 
једначине и 
квадратна 
функција 

• Стицање основних 
знања и вештина 
потребних за 
решавање 
квадратних 
једначина и 
неједначина и 
скицирање и 
анализу графика 
квадратних 
функција 

• решава непотпуне квадратне једначине у скупу R 
• илустрије примером квадратне једначине која 

нема решења у скупу r и објасни појам  
имагинарне јединице 

• препознаје комплексне бројеве и врши операције 
са њима 

• познаје образац за решавање квадратне једначине 
и примењује га на различите случајеве 

• одређује природу решења квадратне једначине 
• раставља квадратни трином на чиниоце  
• познајевијетова правила и користи их  
• решавати најједноставније ирационалне 

једначине 
• решава једначине које се сменом своде на 

квадратне  

• Квадратна једначина 
• Појам комплексног броја и 

операције са њима 
• Образац за решавање квадратне 

једначине 
• Дискриминанта и природа решења 

квадратне једначине 
• Растављање квадратног тринома 

на линеарне чиниоце 
• Вијетова правила 
• Једначине које се сменом своде на 

квадратне  
• Квадратна функција и њен график 
• Квадратна неједначина 
• Систем од једне квадратне и једне 

• На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и исходима 
наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава (105 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се не дели на групе  
 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује у 

учионици 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 
 Степеновање и кореновање 

Нагласити и даље важење 
особина степеновања при 
проширивању скупа из кога је 
изложилац 

 Квадратне једначине и 
квадратна функција Истаћи 
повезаност између аналитичког 
и графичког приказа квадратне 
функције 

 Експоненцијална и 
логаритамска функција 
Истаћи повезаност између 
аналитичког и графичког 



• скицира и анализира график квадратне функције 
• разликује шест могућих типова графика 

квадратне функције и примењује их   
• решава систем од једне линеарне и једне 

квадратне једначине 

линеарне једначине 

Експоненцијалн
а и 
логаритамска 
функција 

• Стицање основних 
знања и вештина за 
разумевање 
експоненцијалних и 
логаритамских 
функција и 
решавање 
једноставних 
експоненцијалних и 
логаритамских 
једначина и 
неједначина 

• прикаже аналитички, табеларно и графички 
експоненцијалну функцију и знати њене особине 

• решава једноставне експоненцијалне једначине и 
неједначине 

• прикаже аналитички, табеларно и графички 
логаритамску функцију као инверзну функцију 
експоненцијалне и знати њене основне особине 

• познаје правила логаритмовања и примењује их 
при трансформацији једноставних израза 

• решава једноставне логаритамске једначине и 
неједначине 

• Експоненцијална функција и њен 
график 

• Експоненцијалне једначине и 
неједначине 

• Логаритамска функција и њен 
график 

• Правила логаритмовања и 
примена 

• Логаритамске једначине и 
неједначине 

Аналитичка 
геометрија тачке 
и праве 

• Стицање основних 
знања и вештина из 
аналитичке 
геометрије тачке и 
праве 

• познаје декартов координати систем и како се у 
њему представља тачка, одреди растојање између 
тачака 

• изврши поделу дужи у датом односу 
• израчунавати површину троугла ако су дате 

координате његових темена 
• разликује имплицитни, експлицитни и сегментни 

облик једначине праве и умети да их користи 
• одреди једначину праве кроз једну (прамен) и две 

тачке 
• примењује особине дужи и троугла на 

израчунавање елемената геометријских фигура у 
равни 

• Растојање између две тачке 
• Средиште дужи 
• Површина троугла 
• Имплицитни, експлицитни и 

сегментни облик једначине праве 
• Једначина прамена правих кроз 

једну тачку 
• Једначина праве кроз две тачке 

 
Увод у 
статистику  
 
 

• Стицање основних 
знања из статистике 

• препознаје карактеристике сататистичких метода 
• разликује јединице посматрања, њихова обележја 

и карактеристике 
• познаје врсте и особине статистичких серија 
• разликује начин обухватања јединица посматрања 

(анкета, узорак, пописни и извештајни метод) 
• израчунава различите средње вредности у 

зависности од проблема који се испитује 
• идентификује средње вредности које се не морају 

израчунаватаи (модус и медијана) 
• препозна и израчуна дисперзију статистичке 

серије, варијацију и стандардну девијацију 

• Статистичке серије 
• Методе обухватања јединица 

посматрања 
• Особине јединица посматрања 
• Аритметичка средина 
• Геометријска средина 
• Хармонијска средина 
• Дисперзија и стандардна 

девијација 

приказа експоненцијалне и 
логаритамске функције. 
Обратити пажњу на услове при 
трансформацијама 
експоненцијалних и 
логаритамских једначина и 

 Аналитичка геометрија 
тачке и праве Истаћи 
повезаност графичког и 
аналитичког приступа у 
аналитичкој геометрији. 
Развијати систематичност, 
уредност и прецизност 

 Увод у статистику  Базирати 
остваривање исхода на 
примарима из друштвене и 
туристичке праксе 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 
 тестове знања 
 тестове практичних вештина 

 
Оквирни број часова по темама 
 Тригонометрија правоуглог 

троугла 10 часова 
 Степеновање и кореновање 15 

часова 
 Квадратне једначине и 

квадратна функција 30 часова 
 Експоненцијална и 

логаритамска функција 16 
часова 

 Аналитичка геометрија тачке и 
праве 15 часова 

 Увод у статистику  20 часова 

НАПОМЕНА:    За реализацију 4 писмена задатка са исправкама планирано је 8 часова. 



 
Назив предмета: МАТЕМАТИКА 
Годишњи фонд часова: 105 часова 
Разред: Трећи 
Циљеви предмета 1. Развијање логичког и апстрактног мишљења 

2. Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика 
3. Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа 
4. Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских фигура и њихови узајамни односи  и трансформације 
5. Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; 

ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да : 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Тригонометрија • Стицање почетних 
знања из 
тригонометрије, 
неопходних за 
примену у даљем 
образовању и 
свакодневном 
животу 

• познаје мерење углова у степенима и радијанима 
(уопштени појам угла) 

• одреди вредности тригонометријских функција 
произвољног угла помоћу калкулатора 

• представи угао на тригонометријском кругу и 
очита вредности тригонометријских функција са 
тригонометријске кружнице 

• сведе вредности тригонометријских функција 
углова из другог, трећег и четвртог квадранта на 
вредност тригонометријске функције угла из 
првог квадранта 

• објасни периодичност основних 
тригонометријских функција и умети да је 
примени 

• објасни синусну и косинусну теорему и умети да 
их примени 

• сведе тригонометријски израз на најједноставнији 
облик 

• Степен – радијан 
• Тригонометријске функције угла на 

тригонометријској кружници 
• Свођење на први квадрант 
• Периодичност 
• Синусна теорема и косинусна 

теорема 
• Тригонометријска трансформација 

Полиедри • стицање знања о 
полиедрима 

 

• израчуна обим и површину фигура у равни 
• разликује пет правилних полиедара 
• израчуна површину и запремину призме 
• израчуна површину и запремину пирамиде 
• израчуна површину и запремину зарубљене 

пирамиде 
• површину равних пресека полиедара 
• израчуна површину и запремину сложених 

фигура насталих од полиедара 

• Обим и површина фигура у равни 
• Појам, врсте и особине полиедра 
• Правилни полиедри 
• Појам призме, врсте 
• Површина и запремина призме 
• Појам пирамиде, врсте 
• Површина и запремина пирамиде 
• Појам зарубљене пирамиде 
• Површина и запремина зарубљене 

пирамиде 
• Равни пресеци полиедара 
• Површина и запремина сложених 

фигура 
Обртна тела • стицање знања о • израчуна обим и површину круга, знати шта је • обим и површина круга, Лудолфов 

• На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава (105 

часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се не дели на групе  
 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује 

у учионици 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 
 Тригонометрија: поновити 

дефиницију 
тригонометријских функција 
оштрих углова правоуглог 
троугла.  Помоћи ученицима 
да овладају техником 
коришћења калкулатора. 
Поновити правила 
заокруживања бројева и 
примењивати их 

 Полиедри: инсистирати на 
самосталном прављењу 



обртним телима лудолфов број и његову приближну вредност 
• објасни цилиндрична и конусна површ и како оне 

настају 
• израчуна површину и запремину ваљка 
• израчуна површину и запремину купе 
• израчуна површину и запремину зарубљене купе 
• израчуна површину сфере, калоте и сферног 

појаса 
• израчуна запремину лопте 
• израчуна површину равних пресека обртних тела 
• израчуна површину и запремину сложених 

фигура насталих од полиедара и обртних тела 

број 
• цилиндрична и конусна површ 
• појам и врсте обртних тела 
• појам ваљка 
• површина и запремина ваљка 
• појам купе 
• површина и запремина купе 
• појам зарубљене купе 
• површина и запремина зарубљене 

купе 
• појам сфере и лопте 
• појам калоте и сферног појаса 
• површина и запремина лопте и 

њених делова 
• равни пресеци обртних тела 
• површина и запремина сложених 

фигура 
Низови • стицање основних 

знања о низовима и 
граничним 
вредностима низова 

• познаје основне појмове о низовима – задавање, 
монотоност, ограниченост низа 

• препозна шта је аритметички низ 
• препозна шта је геометријски низ 
• примени низове у решавању различитих проблема  
• препозна бесконачни геометријски низ и  одреди 

суму бесконачног опадајућег геометријског низа  
• израчуна граничну вредност низа на једноставним 

примерима 

• основни појмови о низовима 
• гранична вредност низа 
• аритметички низ 
• геометријски низ 
• бесконачни геометријски низ 

Корелациона 
анализа и 
анализа 
временских 
серија 

• стицање основних 
знања о повезаности 
статистичких 
величина и 
њиховом 
кавантитативном 
изражавању 

• анализира и представи у координатном систему 
везу између различитих статистичких серија  

• израчуна коефицијент просте линеарне корелац. 
• тумачи графички представљене податке и 

израчуна вредност одређене статистичке појаве  
• израчуна остале величине којима се може 

дефинисати корелација 
• анализира временске серије са њиховим битним 

показатељима 
• разликује линеарни и експоненцијелни тренд у 

анализи појава 

• Коефицијент линеране корелације 
• Корелација ранга 
• Спирманов и Кендалов тест 
• Двводимензионални линеарни 

регресиони модел 
• Линеарни тренд  
• Експоненцијални тренд 

модела полиедара. Користити 
симулације пресека на 
рачунару. Истаћи проблем 
удвостручења коцке. 
Захтевати да правилне 
полиедре ученици обраде 
самостално уз коришћење 
литературе. Инсистирати на 
примени тригонометрије кроз 
задатке 

 Обртна тела: инсистирати на 
самосталном прављењу 
модела обртних тела. 
Користити симулације на 
рачунару. Садржаје повезати 
са стручним предметима и 
проблемима из свакодневног 
живота. Инсистирати на 
примени тригонометрије кроз 
задатке 

 Низови: низове задавати 
како формулом, тако и својим 
члановима и рекурзивно и у 
сваком од случајева код 
ученика стварати представу о 
понашању низа 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 
 тестове знања 
 тестове практичних вештина 

 
Оквирни број часова по темама 
 Тригонометрија 25 часова 
 Полиедри 22 часова 
 Обртна тела 20 часова 
 Низови 18часова 
 Корелациона анализа и 

анализа временских серија  
20 часова 

НАПОМЕНА:    За реализацију 4 писмена задатка са исправкама планирано је 8 часова. 



 
Назив предмета: МАТЕМАТИКА 
Годишњи фонд часова: 96 часова 
Разред: Четврти 
Циљеви предмета 1. Развијање логичког и апстрактног мишљења 

2. Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика 
3. Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа 
4. Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских фигура и њихови узајамни односи  и трансформације 
5. Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду. 

ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да : 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Елементи 
привредне 
математике 

• Стицање нових 
знања о каматном 
рачуну  

• препозна разлике између простог и сложеног 
каматног рачуна 

• израчуна величине везане за сложен каматни 
рачун 

• препозна промену камате у односу на интервале 
на које се рачуна камата 

• Прост каматни рачун 
• Сложени каматни рачун 
• Веза геометријског низа и 

сложеног каматног рачуна 

Функције • стицање основних 
знања о појму и 
особинама функције 

• познаје својства елементарних функција (нуле, 
парност, монотоност, периодичност) 

• скицира графике елементарних функција 
• прочита особине функције са графика 
• одреди област дефинисаности функције 
• одреди нуле функције 
• испита парност фунције 
• одреди инверзну функцију дате функције 
• одреди граничну вредност фунције на 

једноставним примерима и то примењује код 
одређивања асимптота фунције 

• испита да ли функција има асимптоту и разликује 
врсте асимптота 

• појам функције  
• елементарне функије (линеарна, 

квадратна, степена, 
експоненцијална, логаритамска, 
тригонометријске) и њихове 
особине и графици 

• област дефинисаности функције 
• нуле функције 
• парност и непарност функције 
• инверзна и сложена функија 
• гранична вредност функције 
• асимптоте функције 

Извод функција  • стицање знања о 
изводу функције и 
знања неопходних 
за испитивање и 
цртање графика 
једноставних 
функција 

• дефинише извод функције и његову геометријску 
и механичку интерпретацију  

• израчуна извод функције по дефиницији 
• одреди изводе елементарних фунција (таблица 

извода) 
• израчуна извод збира, производа и количника 
• одреди извод сложене функције 
• одреди изводе другог, трећег и вишег реда 

елементарних и сложених функција 
• испита монотоност и екстремне вредности 

функције применом извода 
•  испита на једноставним примерима конкавност и 

конвексност функције применом извода  

• прираштај функције 
• извод функције по дефиницији 
• геометријска и механичка 

интерпретација извода 
• изводи елементарних функција 

(таблица извода) 
• основне теореме о изводу (извод 

збира, производа и количника) 
• извод сложене функције 
• изводи другог, трећег и вишег реда 
• монотоност и екстремне вредности 

фунције 
• конвексност и конкавнст функције, 

• На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава (96 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се не дели на групе  
 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује 

у учионици 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 
• Елементи привредне 

математике : Користити што 
више примера из клаичне 
финансијске математике 
(позајмице, кредити) 

• Функције: поновити појам 
бијекције на коначном скупу 
из првог разреда. Инсистирати 
на самосталном и групном 
раду ученика код понављања 
елементарних фунција. 
Направити паралелу између 
граничне вредности функције 



• испита на једноставним примерима и графички 
прикаже функцију 

превојне тачке 
• испитивање функција и скицирање 

њихових графика 
Статистички 
узорак и анализа 
узорка 
 

• Стицање основних 
знања о  
статистичком 
узорку и његовој 
анализи 

• дефинише нормалну и биномну расподелу и 
користи статистичке таблице 

• разликује прост и стратификован узорак и њихове 
особине 

• израчуна аритметичку средину и дисперзију 
узорка 

• изврши анализу и процени интервалну вредност 
за аритметичку средину  

• изврши анализу и оцени пропорцију основног 
скупа на основу случајног узорка 

• Нормална и биномна расподела 
• Аритметичка средина узорка 
• Диспезија узорка 
• Интервална оцена аритметичке 

средине узорка 
• Оцена пропорције основног скупа 

на основу узорка 

Комбинаторика • Стицање и примена 
основних знања из 
комбинаторике  

• решава једноставне комбинаторне проблеме 
применом правила збира и производа 

• дефинише појам факторијела и израчунава 
вредност израза у ком се јавља факторијал 

• разликује пермутације без понављања, варијације 
без и са понављањем, комбинације без понављања 
и уме да их примени 

• познаје биномни образац и примењује га. 

• Основна правила комбинаторике 
• Пермутације без понављања 
• Варијације без понављања 
• Вријације са понављањем 
• Комбинације без понављања 
• Биномни образац 

и граничне вредности низа 
• Извод функција:  повезивати 

појам извода са проблемом 
тангенте и брзине. Пре 
испитивања функције засебно 
извежбати монотоност и 
конвексност функције 
применом извода. 
Инсистирати на самосталном 
раду ученика при испитивању 
функција и скицирању 
њихових графика 

• Статистички узорак и 
анализа узорка: инсистирати 
на проблемима из 
свакодневног живота и 
планирања процеса рада 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 
 тестове знања 
 тестове практичних вештина 

 
Оквирни број часова по темама 
Елементи привредне математике 
13 часова 
Функције 19 часова 
Извод функција 24 часова 
Статистички узорак и анализа 
узорка 20 часова 
Комбинаторика 13 часова  

НАПОМЕНА:    За реализацију 4 писмена задатка са исправкама планирано је 8 часова. 
 
 



 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА   

1. Деспотовић Радивоје, Тошић Ратко, Шешеља Бранимир, Математика за први разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
2. Војводић Градимир, Деспотовић Радивоје, Петровић Војислав, Тошић Ратко, Шешеља Бранимир, Математика за други разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд 
3. Милошевић Владислав, Ивовић Миодраг, Ненадовић Ратко, Симић Крстомир, Математика са збирком задатака за трећи разред средње школе, Завод за уџбенике и 

наставна средства, Београд 
4. Пап Ендре, Тошић Ратко, Лозанов-Црвенковић Загорка, Математика са збирком задатака за четврти разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд  
5. Др Милева Жижић, Статистика за трећи и четврти разред економске и туристичке струке, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
6. Др Виолета Тошић, Пословна статистика  
7. Ивановић Живорад, Огњановић Срђан, Математика 1, збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа, Круг, Београд 
8. Ивановић Живорад, Огњановић Срђан, Математика 2, збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа, Круг, Београд 
9. Огњановић Срђан, Ивановић Живорад, Математика 3, збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа, Круг, Београд 
10. Огњановић Срђан, Ивановић Живорад, Математика 4, збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа, Круг, Београд 
11. Богославов Вене, Збирка решених задатака из математике 1, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
12. Богославов Вене, Збирка решених задатака из математике 2, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
13. Богославов Вене, Збирка решених задатака из математике 3, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
14. Богославов Вене, Збирка решених задатака из математике 4, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  

1. Стручни модули 
2. Рачунарство и информатика 
3. Предузетништво 



 

 

Назив предмета: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 
Годишњи фонд часова: 70 часова 
Разред: Први  
Циљеви предмета 1. Стицање основне рачунарске писмености; 

2. Развој способности за самостално стицање знања и примену рачунара у раду и свакодневном животу 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да : 
ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  ПО ТЕМАМА 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Увод  у  
информатику.  

• Упознавање ученика 
са основним 
концептом 
информатике. 

• разлукује појмове «податак» и «информација»  
• објасни појам бита и бајта. 
• објасни ток обраде података. 
• наведе уређаје за обраду података. 
• наведе неке примере примене рачунара у 

свакодневном животу. 
 

• Информатика и друштво. 
• Податак и информација. 
• Бит и бајт. 
• Обрада података . 
• Уређаји за обраду података. 
• Примена рачунара у 

свакодневнoм животу. 
 

Рачунарски 
систем 

• Упознавање ученика 
са унутрашњом 
организацијом 
рачунарских 
система.  

• наведе основне делове рачунарског система. 
• укључи, искључи, рестартује рачунар користећи 

стандардну процедуру за то. 
• детектује основне информације о рачунарском 

систему (оперативни систем и верзија, брзина 
процесора, величина RAM меморије). 

• обавља основне операције: мења desktop 
конфигурацију, поставља и мења важећи језик 
тастатуре, користи help, инсталира, деинсталира 
апликативни софтвер. 

• наведе основне компоненте у структури хардвера. 
• објасни функцију микропроцесора у оквиру 

рачунарског система. 
• објасни улогу меморије у рачунарском систему и 

наведе врсте маморија. 
• пореди уређаје за складиштење података по 

капацитету, цени и брзини. 
• идентификује уређаје за уношење података. 
• идентификује уређаје за приказивање резултата 

обраде изведене на рачунару. 
• уради инсталацију новог штампача у систему. 
• изврши подешавање дифолтног штампача.  
• пусти на штампу текстуални фајл.   
• изврши анализу статуса штампача користећи desktop 

print manager. 
• рестартује, избрише или привремено заустави 

тренутни посао штампача користећи desktop print 
manager. 

• Структура рачунарског 
система  

• Хардвер. Софтвер. Однос 
хардвера и софтвера. 

• Структура хардвера.  
• Меморија. ROM. RAM. 

Улога меморије. 
Хијерархија меморијског 
система. Oперативна 
меморија. 

• Медијуми за чување 
података. Магнетна трака и 
касета. Дискета. Чврсти 
диск.  

     Оптички диск.      
     Вишенаменски  
     дигитални диск – 
     DVD.  
• Улазно – излазни 

подсистем. 
• Структура софтвера. 
• Оперативни системи, 

развојни софтвер, 
кориснички софтвер. 

• Лиценце, заштита софтвера 
и хардвера. 

• На почетку теме ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• вежбе  ( 70 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе приликом  
• вежби 
 
Ако школа није у могућности да 
обезбеди довољан број комплета, 
предвидети рад у групама тако да 
највише два ученика раде заједно  
 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује у 

кабинету за информатику 
 
Препоруке за реализацију наставе 
• Увод  у  информатику: У 

уводном делу треба повезати 
објекте и процесе у природи са 
рачунаром, тј како се формално 
представљају у рачунару величине 
из реалног света и указати на 
предности коришћења рачунара. 
Појам бита и бајта обрадити 
информативно. Обраду података 
обрадити кроз блок шему.  

• Рачунарски систем: У уводном 
делу двочаса наставник истиче 
циљ и задатке одговарајуће 
наставне јединице, затим 



• објасни појам и поделу софтвера. 
• разликује оперативни систем од апликативног 

софтвера. 
• објасни разлоге за постојање верзија у софтверу. 
• наброји најзаступљеније оперативне системe у свету 

рачунара. 
• наброји неке апликативне програме и примере 

њихове примене. 
• објасни појам лиценце, објасни потребу за заштиту 

софтвера и хардвера. 
• објасни разлоге за bаck up података. 
• уради bаck up података. 

Oперативни 
системи  

• Оспособљавање 
ученика за 
коришћење 
оперативног 
система. 

• објасни хијерархијску организацију датотека, 
фасцикли, drive – ova. 

• отвори, креира, сачува на одређеном drive - u, копира, 
премешта, промени назив,  затвори, брише  file и 
folder. 

• препознаје основне типове file – ова. 
• мења статус file – а (read only / locked, read – write). 

Сортира file – ове. 
• проналази file – ове користећи find алатку по 

различитим кључевима. 
• објасни појам компресије file – ова и користи алате за 

екстракцију и компресију 
• Идентификује и користи различите иконе на desktop - 

у, реорганизује  desktop иконе. 
• направи пречицу на desktop – у. 
• идентификује различите делове прозора: трака са 

натписом, трака главног менија, трака са алаткама, 
статусна трака, дугме управљачког менија, дугме за 
затварање прозора, дугме за максимизирање прозора, 
дугме за минимизирање прозора. 

• прошири, смањи, помери, затвори прозор,прелази са 
једног отвореног прозора на други. 

• користи програме: калкулатор, бележница, цртање, за 
компресију података, за нарезивање дискова... 

• објасни појам вируса у рачунарском систему и наведе 
неке од начина да вирус буде унет у рачунарски 
систем.  

• користи софтвер за откривање вируса. 
• објасни потребу за  редовним up date – oм програма 

за скенирање вируса. 

• Основни појмови (датотека, 
фасцикла, пречица, икона, 
прозор, мени).  

• Употреба миша и тастатуре. 
• Покретање апликација 

оперативног система  
• Рад са прозорима. 

Компоненте прозора и 
њихова улога. 

• Организација података на 
диску. Покретање програма. 

• Рад са датотекама и 
фасциклама (креирање 
новог објекта, копирање и 
премештање, брисање, 
промена назива). 

• Коришћење додатних 
програма (бележница, 
цртање, игре, калкулатор 

• Подешавање параметара 
радног окружења. 

• Одржавање рачунарског 
система (интервентно, 
превентивно и комбиновано 
одржавање). 

Обрада текста  • Упознавање и 
оспособљавање 

• подеси радно окружење. 
• уметне, селектује, дуплира, брише, помера текст или 

• Основни појмови (пасус, 
маргина, заглавље, 

реализује теоријски део наопходан 
за рад ученика на рачунарима.. У 
оквиру софтвера упознати ученика 
са улогом програма у раду 
рачунарског система.  

 
• Oперативни системи: При  

реализацији теме оперативни 
системи акценат је на начину 
комуникације рачунара и 
корисника. Посебну пажњу треба 
посветити карактеристикама и 
елементима графичког окружења 
и поступцима рада у графичком 
окружењу. За најчешће коришћене 
апликативне програме  ( текст 
процесоре, радне табеле, графичке 
пакете, системе за управљање 
базама, ... ) приказати у кратким 
цртама основну намену. Од 
услужних програма приказати 
неколико најчешће коришћених ( 
компресију података, нарезивње 
дискова, заштиту од вируса,...). 
Имајући у виду широку 
распрострањеност оперативног 
система Windows, препорука је да 
се користи нека од последњих 
верзија овог оперативног система. 

• Обрада текста: Практичну 
реализацију програма илустровати 
неком од последњих верзија 
програма Word. 
Извођење наставе подразумева 
неопходна објашњења наставника 
, а затим самостално вежбање 
ученика. Пожељно је да не буде 
више од два ученика за рачунаром. 
Ученици треба да схвате принципе 
рада у графичком окружењу, да је 
довољно да знају да нека команда 
постоји и како и где је могу 
пронаћи. 

• Рад са табелама: Практичну 
реализацију програма илустровати 
неком од последњих верзија 
програма Еxcel. 



ученика за 
коришћење 
програма за обраду 
текста. 

део текста.   
• изврши форматирање параграфа,  текста и целог 

документа. 
• креира  и модификује  табеле. 
• уметне у текст и модификује: слику, цртеж, 

графикон. 
• претражује текст по задатом кључу користећи search 

команду. 
• изврши припрему и пусти документ на штампу. 

подножије). 
• Структура текста. 
• Подешавање радног 

окружења. 
• Уношење текста.  
• Учитавање документа и 

измена у документу. 
• Рад са блоковима 

(означавање, копирање, 
исецање, лепљење). Рад са 
више докумената. 

• Набрајање у тексту. Рад са 
табелама. Уметање слика у 
текст. 

• Обележавање страница. 
Креирање заглавља и 
подножја. Фусноте. 

• Обликовањедокумента. 
Стилови. Штампање 
документа. 

Рад са табелама • Упознавање и 
оспособљавање 
ученика за 
коришћење 
програма за рад са 
табелама. 

• подеси радно окружење 
• отвара рсдну свеску и подеси број радних листова.  
• манипулише са радним листовима: мења редослед 

радних листова у радној свесци, мења име радног 
листа, додаје радни лист, брише радни лист.  

• манипулише са ћелијама: уноси текст у ћелију, врши 
форматирање текста у ћелији, уноси бројчане податке 
у ћелију, врши форматирање нумеричких ознака, 
селктује ћелију, копира саджај ћелије, брише садржај 
ћелије, уноси податке у ћелије копирањем и 
премештањем ... 

• манипулише са врстама и колонама: селекција, 
уметање, брисање... 

• користи елементарне формуле и функције  за задата 
израчунавања (SUM, MIN, MAX, AVERAGE, 
PRODUCT). 

• креира и модификује елементарне графиконе. 
• не излазећи из програма за рад са табелама направи 

документ у програму за обраду текста и смести га у 
радну свеску. 

• изврши припрeму и пусти документ на штампу.  

• Основни појмови о раду са 
табелама. 

• Основни појмови о 
програмима за рад са 
табелама. 

• Уношење података у табелу. 
Манипулације подацима. 

• Трансформације табеле. 
Форматирање табеле. 

• Формуле. Адресе ћелија. 
Референце. Имена. 

• Функције. 
• Аутоматско уношење серија 

података. 
• Претходни преглед табеле и 

графикона. Штампање. 
• Повезивање програма за 

обраду текста и програма за 
рад са табелама. 

Израда 
презентација 

• Упознавање основа 
за  коришћење 
програма за израду 
презентација 

• познаје правила прављења презентације с обзиром на 
циљ презентације 

• подеси радно окружење у програму за прављење 
презентација 

• Појам презентације 
(количина информација на 
једном слајду, наслов, боје.) 

• Слајд. Подлога. Форма. 

Извођење наставе подразумева 
неопходна објашњења наставника 
, а затим самостално вежбање 
ученика. Пожељно је да не буде 
више од два ученика за рачунаром. 
Ученици треба да схвате принципе 
рада у графичком окружењу, да је 
довољно да знају да нека команда 
постоји и како и где је могу 
пронаћи. 

• Израда презентација:  Практичну 
реализацију програма илустровати 
неком од последњих верзија 
програма Power Point. 
Извођење наставе подразумева 
неопходна објашњења наставника 
, и самосталну вежбу ученика на 
практичном примеру из струке.  
Пожељно је да не буде више од 
два ученика за рачунаром. 
Ученици треба да савладају основе 
из прављења презентације. 

• Рачунарске комуникације: 
Акценат наставе је на важности 
примене комуникације између 
рачунара у свакодневном животу. 
Користити различите програме 
претраживаче. Ученике 
оспособити за основно коришћење 
електронске поште и рад у 
мрежном окружењу. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
3. тестове практичних вештина 
 
Оквирни број часова по темама 
Увод  у  информатику. 4 часа 
Рачунарски систем 10 часова. 
Oперативни системи 12 часова 
Обрада текста 16 часова 
Рад са табелама 12 часова 
Израда презентација 6 часова 
Рачунарске комуникације 10 часова 



• форматира слајдове 
• подешава прелаз са слајда на слајд и начин 

приказивања 
• израђује презентацију 
• изврши припрeму документа и пусти на штампу. 

• Приказивање презентација. 

 
• Упознавање 

ученика са 
начинима 
комуникације 
између рачунара. 

• објасни појмове LAN (Local Area Network), MAN 
(Metropolitan Area Network), WAN (Wide Area 
Network), клијент – сервер. 

• наброји предности рада у  мрежи. 
• познаје појмове: WWW (World Wide Web), URL 

(Uniform Resource Locator) , FTP (File Transfer 
Protocol), HTTP (HiprText Transfer Protocol), ISP 
(Internet Sevice Provider). 

• користи програме читаче интернета. 
• користи претраживаче интеренета и манипулише са 

Web странама. 
• изврши подешавања везана за постављање 

електронске адресе. 
• манипулише са електронским порукама: пријем, 

слање, брисање, 
• ради у мрежном окружењу. 

• Начини комуникације 
између рачунара. Појам 
рачунарске мреже. 
Интернет и интранет. 

• Повезивање рачунара и 
Интернета. Успостављање 
везе, подешавање 
параметара и прекидање 
везе. 

• Сервиси Интернета (WWW, 
e – mail, FTP...). Рад са 
читачима интернета. 
Отварање Web страна. 
Коришћење претраживача. 

• Снимање Web страна, 
снимање слика. 
Пребацивање садржаја Web 
стране у текст процесор. 
Штампање. 

• Електронска пошта ( 
покретање програма, 
постављање електронске 
адресе, пријем и слање 
електронске поште, 
прављење и коришћење 
адресара). 

• Рад у мрежи. Дељење 
мрежних ресурса. 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  

1. Математика 
2. Рачунарство и информатика 2 
3. Модерне пиланске технологије 

 
 

 



Назив предмета: ТЕХНИЧКА ФИЗИКА 
Годишњи фонд часова: 70 часова 
Разред: Први  
Циљеви предмета 1. Продубљивање знања о основним областима у физици; 

2. Разумевање о физике као фундаменталне науке и света који нас окружује; 
3. Усвајање практичних знања из дисциплине која су применљива у области примарне производње дрвета 
4. Оспособљавање ученика да користе мерне инструменте у физици  

ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да : 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Увод • Стицање основних 
знања о физичким 
величинама и мерењу  

• познаје инструменате за мерење  
• уочи значај физичких величина  
• примењује операције са векторима  

• Материја и особине, 
физичке величине. 
векторке величине, 
мерење и грешке при 
мерењу, кљунасто 
мерило и микро 
геометријски завртањ 

Кретање • Стицање основних 
знања из кинематике 
и динамике и 
примена у пракси 

• познаје физичке величине које карактеришу 
трнслаторно и ротационо кртање 

• познаје основне законе кинематике и динамике на 
нивоу примене 

• познаје да облик кретања зависи од референтног 
система 

• уочи разлику и повезаност између транслаторног 
и кружног кретања 

 

• Референтни систем, 
величине које 
карактеришу кретање, 
брзина и убрзање, врсте 
кретања, класични закон 
сабирања брзина, 
кружно кретање, 
динамика транслаторног 
кретања, тежина силе 
трења, њутнови закони. 
Ротационо кретање, 
момент силе, момент 
импулса, момент 
инерције, елементи 
статике 

Рад, 
енергија, 
закон и 
одржавање 

• Стицање основних 
знања о сили, раду и 
енергији, о законима 
одржавања њиховом 
значењу у физици 

• увиђа да су закони одржавања универзални закони  
• објасни значај енергије у развоју човечанства 
• објасни како се претвара механичка енергија из 

једног облика у други 
• уочи значај штедње и шта су губици 

• Рад силе, снага, 
механичка енергија, 
закони одржавања, 
унутрашња енергија, 
момент инпулса, масе 
наелектрисања 

Безвртложн
а физичка 
поља 

• Стицање основних 
знања о физичким 
пољима и 
гравитационом и 
електростатичком 
пољу уз потенцирање 
на гравитационо 
поље земље 

• разликује супстанце и физичко поље као посебне 
облике материје 

• познаје врсте физичких поља 
• познаје да сва тела стварају гравитаиона поља, а 

наелектрисана електрична 
• познаје основне законе и примену 1 и 2 закон 

термодинамике 
 

• Врсте и подела физичких 
поља, гравитационо поље, 
Њутнов закон гравитације, 
јачина гравитационог поља, 
потенцијална енергија, 
потенцијал, електростатичко 
поље, кулонов закон, јачина 
електричног поља 

• На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава ( 70 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се не дели на групе 
 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује у 

учионици 
 
Препоруке за реализацију наставе 
 Увод  користити мерне 

инструменте и визуелизације- 
графике, наставне листове и цртеже 

 Кретање Садржаје повезати са 
примерима из праксе, 
демонстративно приказати 
равномерно и убрзано кретање код 
транслаторног и ротационог 
кретања. урадити вежбу провера 
закона убрзаног равномерног 
праволинијског кретања 

 Рад, енергија, закон и одржавање 
Демонстрирати приказивање закона 
одржавања, извести лабораторијску 
вежбу преко рачунских задатака 
који су повезани са праксом 

 
Оцењивање 



Једносмерн
а 
електрична 
струја 

• Стицање основих 
знања  о 
проводљивости 
материјала, стицање 
и примена основних 
закона, 

• објасни шта су проводници, полупроводници, 
изолатори 

• примени Омов и Џулив закон 
• теоријски примени Кирхофова правила 
• објасни претварање еноргије из једног облика у 

други 
• измери непознат отпор 
•  мери величине електричног кола 

• Проводници, 
полупроводници, изолатори, 
Омов закон, Џулов закон, 
Кирхофова правила, 
Пртварање енергије, отпор 
кола, електрична струја. 
Извори електричне струје, 
рад и снага, инструменти за 
мерење, витстонов мост 

Магнетно 
поље 

• Стицање основних 
знања о магнетном 
поњу и његовом 
деловању, примену 
Фрадејевог закона, 
принцип рада 
електромотора 
генератора, 
трансформатора, 
осигурача… 

 
• разликује гравитационо, електрично и магнетно 

поље 
• објасни примену магнетних сила и њихово дејство 
• објасни принцип рада електричних мерних 

инструмената: 
• познаје начин рада електромотора, генератора, 

трансфотматора 

• Гравитационо електрично и 
магнетно поље, магнетне 
силе и њихово дејство, 
електични мерни 
инструменти, електромотор, 
генератор, трансформатор, 
амперов закон, лоренцова 
сила, особине магнетног 
поља, принциип рада 
електромотора, принцип рада 
електричних мерних 
инструмената 

Физика 
великог 
броја 
молекула 

• Стицање основних 
знања и закона о 
агрегатним стањима 
и њихова примена 

• познаје основне величине које карактеришу гасне 
законе 

• објасни зашто се тела деформишу под дејством 
сила и загревањем  

• објасни зашто настају капиталне појаве 
• примени гасни закон 
• разликује између макро и микро свет и наведе 

пример разлике 

• Атоми и молекули, количина 
супстанце, авогардов број, 
макроскопска тела као 
скупови великог броја 
молекула, чврста тела, 
кристали, еластичност, хуков 
заккон, течности, узајамно 
деловање молекула течности, 
површински напон, 
капиларне појаве 

Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
3. тестове практичних вештина 
 
Оквирни број часова по темама 
 Увод 5 часова 
 Кретање 10 часова 
 Рад, енергија, закон и одржавање 

15 часова 
 Безвртложна физичка поља  15 

часова 
 Једносмерна електрична струја 10 

часова 
 Магнетно поље 10 часова 
 Физика великог броја молекула 5 

часова 

 



 
Назив предмета: ТЕХНИЧКА ФИЗИКА 
Годишњи фонд часова: 70 часова 
Разред: Други  
Циљеви предмета 1. Продубљивање знања о основним областима у физици; 

2. Разумевање о физике као фундаменталне науке и света који нас окружује; 
3. Усвајање практичних знања из дисциплине која су применљива у области примарне производње дрвета 
4. Оспособњавање ученика да користе мерне инструменте у физици  

ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да : 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Механика и 
динамика 
флуида 

• Стицање основних 
знања о флуидима 

• Стицање знања о 
практичној примени 
закона који се односе 
на флуиде 

• објасни шта је хидростатички притисак 
• познаје  примену Паскаловог и Архимедовог 

закона 
• познаје примену Бернулијеве једначине 
• мери притисак 

• Флуиди 
• Хидростатички притисак  
• Паскалов закон, хидрауличне пресе,  
• Стационарно и турбулентно 

кретања,  
• Бернулијева једначина, примена 

берулијеве једначине (торијеличева 
теорема, питоова цев, вентуријева 
цев, вакуум пумпе) 

• Мерење притиска, вискозност 
Осцилације 
и таласно 
кретање 

• Стицање основних 
знања о врстама 
осцилација и 
велечинама које 
карактеришу осцилације 

• Стицање основних 
знања о таласном 
кретању и примени 
таласа 

• познаје фарманијске осцилације 
• објасни претварање енергије из једног облика у 

други и губитак енергије 
• објасни основне појмове акустике и значај 

ултразвука у пракси 
• објасни шта је разонанција и где је пожељна, а 

где не 

• Хармонијске осцилације и величине, 
механичке осцилације, врсте 
осцилација 

• Резонанција, вибрације материјала, 
инфразвук, звук и ултразвук, 

• Акустика, таласно кретање врсте и 
величине које карактеришу таласно 
кретање 

Наизменичн
а струја 

• Стицање основних 
знања о 
електромагнетној 
индукцији, стицање и 
примена основних 
закона за добијање 
наизменичне струје, 
схватање значаја 
Николе Тесле у овој 
области 

• познаје основне законе о осцилаторима и 
таласном закону 

• познаје примену тих закона у пракси 
• познаје принцип рада: Трансформатора, 

Електромотора и Генератора 
• објасни пренос и уштеду електричне енергије 
• разликују отпор код једносмерне и 

наизменичне струјe 

• Електромагнетна индукција и 
Фарадејев закон индукције,  

• Самоиндукција и узајамна 
индукција, трансформатори,  

• Наизменична струја отпори у колу 
наизменичне струје  

• Омов закон, снага и ефективне 
вредности, 

• Генератори и мотори наизменичне 
струје трофазна струја 

Термодинам
ика и 
топлотне 
појаве 

• Стицање основних 
знања и закона о 
унутрашњој енергији и 
топлотним појавама, 
уочавање приступа 

• познаје значај 1 и 2 принципа термодинамике и 
ентропије 

• познаје принцип рада топлотних уређаја и 
претварања енергије 

• познаје начин преношења унутрашње енергије 

• Појам о термодинамици 1 и 2 
принцип термодинамике  

• Ентропија, топлотне машине 
коефицијент корисног дејства  

• Карнов кружни циклус, 

• На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава ( 70 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се не дели на групе 
 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује у 

учионици 
 
Препоруке за реализацију наставе 
 Механика и динамика флуида  

известити вежбу -провера 
Бернулијеве једначине, у 
рачунским вежбама користити 
примере из праксе ове струке 

 Термодинамика и топлотне 
појаве  Кроз демонстрације  
приказати врсте материјала и 
објасни њихове особине.  
Коористити моделе, скице, цртеже 
топлотних уређаја (сус мотори) које 
кабинет поседује. Преко задатака 
објаснити шта значи коефицијент 
корисног дејства, и машине за 
хлађење 

 Геометријса оптика и 
фотометрија  Користити лупу, 



проучавању микроскела 
преко макроскопских 
величина, основна 
знања о значају 
термопдинамичких 
величина у пракси 

и врсте изолаторних материјала и коришћење у 
грађевинским објектима 

• објасни претварање других облика енергије у 
електричну 

• наведе пример коришћења и уштеде енергије 
 

премештање, провођење, конвекције 
и зрачење,  

• изолациони материјали, грађевински 
објекат као потрошач енергије и 
могуће уштеде, соларно грејање, 
разни котлови и компресори 

Геометријса 
оптика и 
фотометрија 

• Проширити знања из 
геометријске оптике и 
фотометрије 

• познаје значај закона одбијања и преламања 
светлости 

• познаје тоталну рефлексију ињену примену 
• познаје употрбу сочива 
• познаје да треба да прегледа свој очни систем 
• објасни на примеру како да своје радно место 

осветли како треба  

• Особине светлости, Индекс 
преламања одбијање и преламање 
светлости, сочива.  

• Врсте. Једначина налажење ликова, 
лупа. 

•  Микроскоп, светлосни флукс, 
јачина светлости, осветљеност  

• Ламбертов закон, фотометри 
Физика 
микросвета 

• Да ученици разумеју 
структуру микросвета 
и квантомеханичке 
односе и законе оји 
важе у микро свету, 
да знају примену 
спректрометрије, 
фотоефекта и 
лаерског зрачења  

• познаје основне појмове квантне физике 
• познаје Ајнштајнову једначину за фотоефекат и 

њену примену   
• познаје принцип рада ласера и његову примену 
• објасни шта су полупроводници и њихову 

примену 
• познаје нуклеарне процесе и заштиту од 

радиоактивности 
• објасни на примеру уптребу атомске енергије 

• Квант енергије Фотон, 
фотоелектрични ефекат,  

• Структура атома и Боров модел 
атома  

• Стимулисано зрачење, ласери, 
примена ласера 

• Полупроводници, диода 
транзистора, спекрометрија,  

• Атомско језгро, радиоактивност, 
фисија. 

Мерни 
инструменти 

• Научити ученике да 
користе инструменте 
и методе мерења у 
испитивању дрвета 

• практично примени инструменате у 
испитивању дрвета 

• демонстрира матоде мерења 
• приказује резултате мерења 
• познаје значај грешака при мерењу 

• Сонда, фотоћелија,  
• Термоелементи, претварачи,  
• Детекција радиоактивног зрачења, 

катодна цев 

микроскоп, оптичку клупу, урадити 
вежбу одређивање светлосне јачине 
непознатог светлосног извора и 
одређивање жижне даљине 
сабирног сочива 

 Физика микросвета  Користити 
филмове који постоје, скице и 
цртеже који приказује нуклеарне 
реакције у мирнодопске и 
разарајуће сврхе (Хирошима, 
Нагасаки), Објаснити значај 
ласерског зрачења у свим 
областима људског живота, Кроз 
демонстарцију  обаснити значај 
полупроводника у интегрисаним 
колима и њихову улогу у развоју 
технологије, урадити вежбу 
Одређивање угаоне дивергенције 
ласерског снопа 

 Мерни инструменти  Користити 
мерне инструменте које поседује 
кабинет, користити разне методе 
мерења, при сваком мерењу 
одредитирелативну и апсолутну 
грешку 

  
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
3. тестове практичних вештина 
 
Оквирни број часова по темама 
 Механика и динамика флуида 15 

часова 
 Осцилације и таласно кретање 10 

часова 
 Наизменична струја  10 часова 
 Термодинамика и топлотне појаве 

10 часова 
 Геометријса оптика и фотометрија 

5 часова 
 Физика микросвета  5 часова 
 Мерни инструменти  15 часова 



 
 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА   

1. Ј.Јањић, М.Павлов, Б.Радивојевић: ФИЗИКА за први разред средњег образовања и васпитања, Научна књига Београд 2000. 
2. М.Распоповић и др., Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе, за I разред четворогодишњих стручних школа Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд 1998. 
3. Група  аутора: ФИЗИКА за други разред средњег образовања и васпитања, Научна књига Београд 2000. 
4. Група  аутора: ФИЗИКА за трећи разред средњег образовања и васпитања, Научна књига Београд 2000. 
5. Наташа  Чалуковић:  Физика  II,  Збирка  задатака  за  други  разред  гимназије,  КРУГ,  Београд,  2003. 
6. Наташа  Чалуковић:  Физика  III,  Збирка  задатака  за   трећи  разред  гимназије,  КРУГ,  Београд,  2003. 
7. Група  аутора: ФИЗИКА за четврти разред средњег образовања и васпитања, Научна књига Београд 2000. 
8. Наташа  Чалуковић:  Физика,  Збирка  задатака  за  четврти  разред  гимназије,  КРУГ,  Београд,  2003. 
9. Кварк медиа, Мултимедијални едукативни програми Физика 1 и 2 Мултисофт+, Ужице 1999. 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  

1. Машински елементи и материјали  
2. Математика 
3. Хемија 
4. Стручни модули 

 



Назив предмета: ДРВО КАО СИРОВИНА 
Годишњи фонд часова: 105 часова 
Разред: Први  
Циљеви предмета 1. Стицање потребних знања о својствима дрвета као сировине у примарној обради дрвета 

2. Упознавање са деловима стабла и карактеристикама дебла ради што рационалнијег коришћења дрвета као сировине 
3. Упознавање са грађом дрвета да би се лакше размела техничка својства дрвета и понашање дрвета током обраде, сушења и употрбе 
4. Упознавање са техничким својствима дрвета и њиховим утицајем на начин обраде и област примене дрвета 
5. Упознавање са грешкама дрвета, узроцима настајања и утицајем на коришћење дрвета као сировине 
6. Упознавање са грађом, техничким својствима и коришћењем основних домаћих и страних врста дрвећа које се код нас прерађују у 

примарној обради дрвета 
ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ 

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

ПО ТЕМАМА 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
Спољашњи 
изглед 
стабла 

• Упознавање са 
деловима стабла 
икарактеристикама 
дебла ради 
шторационалнијег 
коришћења дрвета 
као сировине  

• разликује делове стабла 
• мери димензије стабла 
• утврђује спољашње карактеристике дебла и уочава 

употребну вредност дебла 

• стабло, делови и димензије 
• спољашње карактеристике дебла 

Грађа 
дрвета 
 

• Упознавање са 
грађом дрвета да би 
се лакше размела 
техничка својства 
дрвета и понашање 
дрвета током 
обраде, сушења и 
употрбе 

• разликује елементе макроскопске и микроскопске грађе 
дрвета на попречном, радијалном, тангенцијалном и 
спиралном пресеку дрвета лишћара и четинара 

• објасни функцију елемената макроскопске и 
микроскопске грађе дрвета 

• објасни утицај елемената макроскопске и микроскопске 
грађе дрвета на својства дрвета 

• распознаје елементе грађе лишћара и четинара 
• упоређује елементе грађе лишћара и четинара 
• наведе хемијске елементе и хемијска једињења која улазе 

у састав дрвета 
• објасни функцију хемијских једиињења и њихов утицај на 

техничка својства дрвета 

• макроскопска грађа дрвета (кора, 
бељика, срчика, прстенови 
прираста, траке дрвета, смолни 
канали, карактеристични 
пресеци на дрвету) 

• микроскопска грађа дрвета 
(трахеје, трахеиде, дрвна влакна, 
грађа четинара, грађа лишћара) 

• хемијски састав дрвета 
(хемијски елементи који улазе у 
састав дрвета, једињења 
ћелијског зида, споредни 
састојци дрвета, минералне 
материје у дрвету) 

Техничка 
својства 
дрвета 

• Упознавање са 
техничким 
својствима дрвета и 
њиховим утицајем 
на начин обраде и 
област примене 
дрвета 

• разврстава дрво по боји 
• на узорцима дрвета разликује и именује различите 

текстуре  
• одређује квалитет дрвета на основу његових естетских 

својстава 
• разврстава основне врсте по густини и порозности 
• дефинише слободну и везану воду у дрвету 
• дефинише хигроскопност дрвета 
• познаје начине и инструменте за одређивање влажности 

дрвета 
• мери влажност дрвета помоћу електровлагомера 
• одређује влажност дрвета гравиметријском методом 

• естетска својства дрвета (боја, 
текстура, сјај, финоћа) 

• физичка својства дрвета 
(влажност, густина, утезање, 
бубрење, проводљивост...) 

• механичка својства дрвета 
(еластичност, пластичност, 
тврдоћа, чврстоћа, отпорност на 
хабање) 

• физичко-хемијска својства 
дрвета (трајност, топлотна моћ) 

• На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава ( 105 

часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се не дели на групе 
 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује 

у учионици / кабинету 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 
• За наставу су неопходни: 

узорци дрвета, лупа, 
микроскопи  и микроскопски 
препарати  дрвета, слајдови, 
слике, цртежи, влагомер, вага, 
лабораторијска сушара 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
3. тестове практичних вештина 



• израчунава утезање и бубрење дрвета 
• разврстава основне врсте четинара и лишћара према 

тврдоћи, чврстоћи, цепљивости... 
• процењује употребљивост дрвета на бази естетских, 

физичких и механичких својстава  
Грешке 
дрвета 
 

• Упознавање са 
грешкама дрвета, 
узроцима настајања 
и утицајем на 
коришћење дрвета 
као сировине 

• распознаје грешке дрвета 
• процењује утицај грешака дрвета на економску и 

употребну вредност дрвета 

• грешке грађе дрвета 
• грешке изазване дејством 

спољашњих фактора 
• грешке боје дрвета које не 

умањују чврстоћу 
• грешке боје дрвета које умањују 

чврстоћу 
• грешке настале дејством 

инсеката 
Карактер
истике и 
употреба 
најважниј
их 
домаћих и 
страних 
врста 
дрвећа 

• Упознавање са 
најважнијим 
домаћим и страним 
врстама дрвећа 

• распознаје најзначајније домаће четинарске и лишћарске 
врсте дрвећа 

• распознаје основне стране врсте дрвећа - егзоте 

• Карактеристике и употреба 
најважнијих домаћих и страних 
врста дрвећа (чамовина, бели и 
црни бор, храст, брест, јасен, 
багрем, трешња, орах, буква, 
јавор, граб, бреза, јова, топола, 
липа, врба, махагони, сапели, 
тиковина) 

 
Оквирни број часова по темама 
• Спољашњи изглед стабла 5 

часова 
• Грађа дрвета 30 часова 
• Техничка својства дрвета 20 

часова 
• Грешке дрвета 35 часова 
• Карактеристике и употреба 

најважнијих домаћих и 
страних врста дрвећа 15 
часова 

 

 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА   

1. Технологија материјала за I и II разред дрвопрерађивачке школе, Милинко Банковић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  

1. Складиштење и заштита сировина 
2. Пилана са брентом 
3. Пилана са гатером 
4. Природно сушење 
5. Производња сеченог фурнира 
6. Секундарна обрада грађе 
7. Производња паркета и бродског пода 
8. Производња љуштеног фурнира 
9. Производња сеченог фурнира 
10. Производња фурнирских плоча 
11. Производња панел-плоча 
12. Производња плоча иверица 
13. Производња плоча влакнатица 
14. Техничко сушење и парење грађе 



 

Назив предмета: ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ 
Годишњи фонд часова: 70 часова 
Разред: Први  
Циљеви предмета 1. Стицање знања о руковању основним прибором за цртање 

2. Оспособити ученике да прегледно скицирају и цртају у складу са правилима техничког цртања 
3. Упознавање са методама представљања тродимензионалних предмета на цртежу 
4. Оспособљавање ученика за графичко комуницирање 
5. Оспособљавање за просторно посматрање и размишљање 
6. Оспособљавање ученике за читање цртежа и нацрта  
7. Развијање код ученика моторичке способности 
8. Развијање код ученика смисао за тачност, уредност  и прецизност у раду  
9. Оспособљавање ученика да примени знања из техничког цртања и нацртне геометрије у примарној обради дрвета 
10. Развијање техничке културе код ученика 

ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да : 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Технички 
цртежи 

• Стицање знања о 
руковању основним 
прибором за цртање 

 

• рукује прибором за техничко цртање 
• познаје врсте линија, рамеру и пројекције 
• познаје и примењује стандарде у техничком цртању  
• црта у размери, шрафира и котира 

• Задатак и значај техничког   цртања 
•    Материјал и прибор за техничко 
цртање 
•    Стандарди и стандардизација 
• Технички цртеж 

- формати цртежа и образаца за 
техничку документацију 
- врсте (типови) линија и њихова 
примена 
- техничко писмо 

Геометријск
о цртање 

• Развијати тачности, 
уредности  и 
прецизности у раду  

• Развијатање 
моторичких  
способности 

• црта паралелне и нормалне праве 
• црта симетрале дужи и углова 
• дели дуж на n-једнаких делова 
• спаја праве линије луком задатог полупречника 
• спаја кружне лукове луком задатог полупречника 
• конструише правилне многоуглове (троугао, 

квадрат, петоугао, шестоугао, седмоугао и 
осмоугао) 

• конструише елипсу 

• Геометријско цртање 
- основне геометријске 
конструкције 
- правилни полигони 
- криве линије 

Правила 
техничког 
цртања 

• Упознавање са 
методама 
представљања 
тродимензионалних 
предмета на цртежу 

 

• у складу са стандардом техничког цртања 
просторно приказује једноставне предмете у косој 
пројекцији и аксонометрији 

• црта у размери и котира једноставне предмете у 
ортогоналним прејекцијама 

• Правила техничког цртања 
- коса пројекција и аксонометрија 
- размера и размерници 
- пресеци, прекиди и шрафирање 
- котирање 

Нацртна 
геометрија 

• Оспособљавање за 
просторно 
посматрање и 
размишљање 

• црта пројекције тачке у општем и специјалном 
положају 

• црта пројекције праве и дужи у општем и 
специјалном положају 

• црта пројекције основних геометријских ликова 

• појам и врсте пројицирања 
• квадранти и октанти 
• пројекција тачке на три равни 
• пројекције праве и дужи на три равни 
• пројекције основних геометријских 

• На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и исходима 
наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• Вежбе ( 70 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе 
приликом реализације  
 Вежби 
 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује у 

учионици / кабинету 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 
• У оквиру сваке теме урадити 

најмање по један графички рад 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
3. тестове практичних вештина 
 



(троугао, квадрат, правоугаоник, круг...) у општем и 
специјалном положају 

• црта пројекције геометријских тела у општем и 
специјалном положају 

ликова на три равни 
• пројекције геометријских тела на три 

равни 

Оквирни број часова по темама 
 
 Технички цртежи 15 часова 
 Геометријско цртање 15 часова 
 Правила техничког цртања 10 

часова 
 Нацртна геометрија 30 часова 

 
 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА   

1. Техничко цртање са нацртном геометријом, Спасоје Драпић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  

1. Пилана са гатером 
2. Пилана са брентом 
3. Секундарна обрада грађе 
4. Производња паркета и бродског пода 
5. Производња љуштеног фурнира 
6. Производња сеченог фурнира 



 

Назив предмета: МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ И МАТЕРИЈАЛИ 
Годишњи фонд часова: 100 часова 
Разред: Први  
Циљеви предмета 1. Стицање знања о машинским материјалима и њиховој примени 

2. Овладавање знањима о брусним материјалима и брусним тоцилима 
3. Упознавање са карактерстикама и употребом погонских материјала 
4. Примена машинских елемената код средстава транспорта и машина у примарној обради дрвета 

ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да : 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Машински 
материјали 

• Стицање знања о 
машинским 
материјалима и 
њиховој примени 

• Наброји најбитније машинске материјале који се 
користе у примарној обради дрвета  

• Разликује поједине врсте машинских материјала  
• Наброји основне врсте челика и њихове 

карактеристике  
• Препознаје озанаке за челике  
• Објасни предности и мане употребе појединих 

материјала за израду тестера и ножева  
• Објасни разлоге употребе појединих материјала код 

израде делова машина и опреме у примарној обради 
дрвета  

 

• Машински материјали и подела 
материјала 

• Конструкциони материјали (сиво 
ливено гвожђе,специјални  лив, 
челик) 

• Обележавање и подела челика  
(угљенични и легирани 
конструкциони челици) 

• Материјали за израду алата            
(легирани алатни челик, брзорезни 
челик, тврди метал и стелит) 

• Употреба алуминијума, бакра, 
магнезијума, цинка, олова и других 
метала за делове машина, уређаја и 
опреме у примарној обради дрвета 

Средства за 
брушење 

• Овладавање 
знањима о брусним 
материјалима и 
брусним тоцилима 

• Наведе основне компоненте брусних материјала као и 
врсте и облике брусних тоцила  

• Разликује поједине врсте средстава за брушење  
 

• Средства за брушење алата        
(основне карактеристике, врсте, 
облик и намена појединих тоцила) 

 
Погонски 
материјали 

• Упознавање са 
карактерстикама и 
употребом 
погонских 
материјала 

• Наведе основне специфичности везане за поједине 
погонске материјале  

• Објасни улогу појединих погонских материјала у 
примарној обради дрвета  

• Објасни принцип рада котлова, топлотних пумпи, 
компресора и уљних пумпи 

• Погонски материјали                     
(горива, мазива, уља, вода, ваздух)  

• Постројења за производњу топле 
воде и водене паре(котлови и 
топлотне пумпе) 

• Постројења за производњу 
сабијеног ваздуха (компресори) 

• Уљне пумпе 
Машински 
елементи 

• Примена 
машинских 
елемената код 
средстава 
транспорта и 
машина у 
примарној обради 
дрвета 

• Наброји основне машинске елементе за спајање  
• Изврши спајање простих склопова  
• Дефинише машинске елементе за кружно кретање  
• Објасни улогу појединих машинских елемената за 

кружно кретање  
• Наведе којим све преносницима може да се изведе 

пренос снаге  
• Израчуна преносни однос за сваки вид преноса снаге  
• Дефинише машинске елементе за спровођење флуида 

• Машински елемент и подела 
машинских елемната  

• Машински елементи за спајање   
(клинови, вијци, навртке, заковице, 
осигурачи, опруге, заваривање) 

• Машински елементи за кружно 
кретање (вратила, осовине 
осовинице, лежишта, рукавци, 
спојнице) 

• На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава ( 70часова) 
• настава у блоку (30 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе 
приликом реализације  

 Наставе у блоку 
 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује 

у учионици 
• Настава у блоку се реализује у 

радионици / погону 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 
 Машински материјали 
 Код реализације теме 

машински материјали не 
инсистирати на добијању  већ 
само на својствима и 
примени  

 Средства за брушење Након 
тероријске обуке, 
организовати практичне 
вежбе-употреба брусних 
средстава у оквиру 
једнодневне блок наставе 



и наведе њихове основне карактеристике  
• Користи каталоге призвођача машинских елемената и 

материјала 

• Машински елементи за пренос снаге 
(зупчаницима, фрикционим 
точковима, ременом, ланчаницима) 

• Машински елементи за спровођење 
флуида (цеви и цевни елементи, 
цевни затварачи) 

• Најпознатији произвођачи 
машинских елемената и материјала 

 Погонски материјали После 
теоријске наставе 
органиѕовати наставу у блоку 
(дводневну) са посебним 
освртом на добијање водене 
паре и сабијеног ваздуха.  

 Машински елементи  Током 
реализације теме 
организовати блок наставу у 
трајању од два дана 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
3. тестове практичних вештина 
 
Оквирни број часова по темама 
 Машински материјали 30 

часова 
 Средства за брушење 20 

часова 
 Погонски материјали 20 

часова 
 Машински елементи  30 

часова 
 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА   

1. Машине и уређаји, Боривој Томић, Завод за учбенике и наставна средста, Београд 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  

1. Складиштење и заштита сировина 
2. Пилана са брентом 
3. Пилана са гатером 
4. Природно сушење 
5. Производња сеченог фурнира 
6. Секундарна обрада грађе 
7. Производња паркета и бродског пода 
8. Производња љуштеног фурнира 
9. Производња сеченог фурнира 
10. Производња фурнирских плоча 
11. Производња панел-плоча 
12. Производња плоча иверица 
13. Производња плоча влакнатица 
14. Техничко сушење и парење грађе 



Назив предмета: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
Годишњи фонд часова: 64 часа 
Разред: Четврти 
Циљеви предмета 1. Разумевање предузетничке културе и стицање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања  

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

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да : 
ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  ПО ТЕМАМА 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Предузетништво 
и предузетник   
 

• Разумевање појма и 
значаја  
предузетништва  

• Препознавање 
особености 
предузетника  

• наведе адеквадтне примере предузетништва из 
локалног окружења  

• наведе карактеристике предузетника  
• објасни значај мотивационих фактора у 

предузетништву  
• доведе у однос појмове предузимљивост и 

предузетништво  

• Појам, развој и значај 
предузетништва 

• Профил и карактеристике 
успешног  предузетника  

• Мотиви предузетника 
• Технике и критеријуми за 

утврђивање предузетничких 
предиспозиција 

Развијање и 
процена  
пословних идеја, 
маркетинг план 
 

•  Развијање 
способности за 
уочавање, 
формулисање и 
процену пословних 
идеја 

• Упознавање 
ученика са 
елементима 
маркетинг плана 

• Развијање смисла за 
тимски рад  

 
 

• одабира из мноштва идеја ону која је применљива и 
реална за отпочињања бизниса  

• препозна различите начине отпочињања посла 
• уочи међусобно деловање фактора који утичу на 

тржиште  
• самостално прикупи податке са тржишта – 

конкуренција, потенцијални клијенти, величина 
тржишта 

• прави понуду услуге  
• развија маркетинг стратегију за своју пословну идеју 

и презентује свој маркетинг план 
• ради тимски у ученичкој групи  
 
 

• Процена пословних 
могућности за нови 
пословни подухват 

• SWOT анализа -основи 
• Елементи маркетинг микса 

(5П) – производ, услуга, 
цена , канали дистрибуције, 
промоција) 

• Фактори пословног 
окружења: потенцијални 
клијенти, величина 
тржишта, директна и 
индиректна конкуренција, 
трендови на тржишту и тд. 

• Елементи маркетинг плана 
• Рад на терену-истраживање 

тржишта 
• Важност тима за 

продуктивност у послу 

Управљање и 
организација 
 

• Упознавање 
ученика са 
стиловима 
руковођења  

 

• наведе особине успешног менаџера 
• познаје различите управљачке стилове 
• објасни основе менаџмента услуга/производње 
• увиђа значај планирања и одабира људских ресурса 

за потребе организације  

• Менаџмент функције 
(планирање, организовање, 
вођење и контрола) 

• Менаџмент стилови - 
(предузетник као менаџер) 

• На почетку теме ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• Вежбе (64 часа) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се не дели на 2 групе 
приликом реализације: 

 Вежби  
 
Место реализације наставе 
• Вежбе се реализују у кабинету / 

учионици (део вежби се реализује 
у кабинету за информатику) 

 
Препоруке за реализацију наставе 
 Предузетништво и 

предузетник: Дати пример 
доброг предузетника и/или 
позвати на један час госта – 
предузетника који би говорио 
ученицима о својим искуствима 

 Развијање и процена 
пословних идеја, маркетинг 
план: Користити олују идеја и 
вођене дискусије да се 
ученицима помогне у 
креативном смишљању бизнис 
идеја и избору релне за даљи рад 
на њој, Ученици се дела на групе 
у којима остају до краја и раде на 



• објасни значај информационих технологија за 
савремено пословање  

• Основна знања о управљању 
и лидерству – демократски 
стил, централизован, лисе 
фер.. 

• Менаџмент услуга 
производње - управљање 
производим ресурсима , 
управљање сировинама и 
полупроизводима,   
управљање производним 
процесом) 

• Информационе технологије 
у пословању  (пословни 
информациони системи, 
интернет, интранет и 
екстранет у пословању , 
електронско пословање, 
електронска трговина, итд.)  

Правни оквир за 
оснивање и 
функционисање 
делатности 
 

• Упознавање са 
правним оквиром за 
оснивање и 
функционисање 
делатности 

 

• изабере најповољнију организациону и  правну 
форму организовања делатности  

• прикупи информације које су потребне за успешно 
вођење посла 

• самостално сачини или попуни пословну 
документацију (CV, пословна писма, молбе, 
записник, обрасци...) 

• Законске форме 
организовања делатности  

• Институције и 
ифраструктура за подршку 
предузетништву  

Економија 
пословања 

• Упознавање 
ученика са 
финансијским 
аспектима 
предузећа / радње 

• планира производњу и трошкове за сопствени бизнис 
• класификује  трошкове предузећа и израчуна праг 

рентабилности 
• састави финансијске извештаје у најједноставнијој 

форми (биланс стања, биланс успеха и ток готовине 
предузећа); 

• прикупи информације потребне за производни и 
финансијски  план и о  изворима финансирања ; 

• презентује одређени део плана производње/ 
финансијског плана 

• Структура трошкова 
(фиксни и варијабилни 
трошкови) и праг 
рентабилности 

• Приходи и губици 
• Прикупљање потребних 

података на терену и 
њихова презентација  
основне елементе и 
организациони план за 
сопствену бизнис идеју 

Ученички 
пројект-
презентација 
пословног плана 

• Оспособљавање 
ученика вештини 
презентације 
пословног плана 

• изради једноставан пословни план (део пословног 
плана) према усвојеној пословној идеји 

• презентује пословни план (део) у оквиру своје тимске 
улоге  

• Израда целовитог бизнис 
плана за сопствену бизнис 
идеју 

• Презентација 
појединачних/групних 
бизнис планова и дискусија 

деловима пословног плана Групе 
ученика окупљене око једне 
пословне идеје врше 
истраживање тржишта по 
наставниковим упутствима  
Групе ученика у посетама малим 
предузећима информишу се о 
начину правлљења понуде и 
самостално праве понуду за 
пример њиховог предузећа 

 Управљање и организација: 
одређен број часова према 
избору наставника у 
информатичком кабинету Давти 
упутстава ученицима где и како 
да дођу до неопходних 
информација. Користити сајтове 
за прикупљање информација 
(www.apr.sr.gov.yu, 
www.sme.sr.gov.yu; 
www.mspbg.co.yu...). Посета 
социјалним партнерима на 
локалном нивоу (општина, 
филијале Националне службе за 
запошљавање, Регионалне 
агенције за развој малих и 
средњих предузећа и сл.)  

 Ученички пројект-
презентација пословног плана: 
Позвати на један час госта – 
предузетника за процену бизнис 
плана. У презентацији користити 
сва расположива средства за 
визуализацију Препорука је 
да се тема ,, Ученички 
пројект-израда и 
презентација пословног 
плана,,  започне  приликом 
обрађивања теме «Процена 
пословних идеја». На овај 
начин предавач може да 
интегрише ученички 
пројект током наредних 

http://www.apr.sr.gov.yu/
http://www.sme.sr.gov.yu/
http://www.mspbg.co.yu/


тема предмета.  
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
3. тестове практичних вештина 
 
Оквирни број часова по темама 
 Предузетништво и предузетник 

10 часова 
 Развијање и процена  пословних 

идеја, маркетинг план 10 часова 
вежби 

 Управљање и организација 10 
часова 

 Правни оквир за оснивање и 
функционисање делатности  12 
часова 

 Економија пословања 12 часова 
 Ученички пројект-презентација 

пословног плана 10 часова 
 
 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА   

1. П. Ф. Дракер, (Peter F. Drucker) Иновације и предузетништво, Привредни преглед, Београд, 1991  
2. П. Ф. Дракер, (Peter F. Drucker) Мој поглед на менаџмент,  Адижас, Нови Сад, 2003 
3. Ф. Котлер Како креирати, овладати и доминирати тржиштем, Адижас, Нови Сад, 2003 
4. Т. Радовановић, Оснивање и вођење малог бизниса, Национална служба за запошљавање, Београд, 2003 
5. Сајтови: www.apr.sr.gov.yu , www.sme.sr.gov.yu; www.mspbg.co.yu 

 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  

1. Сви опште стручни предмети и стручни модули 

http://www.apr.sr.gov.yu/
http://www.sme.sr.gov.yu/


Назив модула: ЗАШТИТА НА РАДУ M1 
Трајање модула: 30 часова 
Разред: Први 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

• Упознавање ученика 
са најчешћим 
изворима опасности 
на раду у производњи 

• Упознавање ученика 
са правима и 
обавезама којих се 
морају придржавати у 
производњи  

• Упознавање ученика 
са   правилима и 
прописима  заштите 
од пожара 

• Оспособљавање 
ученика да правилно 
рукује апаратима, 
средствима и 
опремом за гашење 

 

• именују најчешће изворе опасности у 
производњи  

• заштите себе, своје колеге и  животну средину 
током рада у производњи  

• наведе последице  уколико се запослени у 
производњи не  придржавају прописаних мера и 
одговорности   

• познаје мере у случају опасности и поступке у 
циљу спречавања настанка пожара  

• познаје прописе  и мере из области заштите од 
пожара 

• демонстрира примену мера заштите од пожара 
• рукује апаратима, средствима и опремом за 

гашење пожара 
 

• Бука, прашина, опасност од повреда 
• Отпад и начини складиштења и 
уклањања отпада   
• Нужна опрема – коцеља, слушалице, 
обућа, одећа, антифони, рукавице и тд. 
• Опасност од сложајев, током кретања 
на стоваришту  
• посебне опасности код појединих 
машина 
Еколошка заштита околине од 

загађивача у примарној производњи 
дрвета 
Мере предвиђене законом и 

правилником предузећа 
• Мере заштите од пожара 
• Спречавање узрока пожара 
•  Спречавање ширења пожара 
• Обележавање посебних просторија 
Опрема прописана за заштиту од 

пожара 
• Опрема за зашиту од пожара 
• Хидрантна мрежа 
• Правилно коришћење апарата 
• План и програм обуке 
 

• На почетку модула ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 
оцењивања. 

• Недељни приказ броја часова дат је у гантограму 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
• Настава у блоку – 30 часова 

 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације: 
• Наставе у блоку 

 
Место реализације наставе 
• Настава у блоку се реализује у учионици, погонима 

или радионицама 
 
Препоруке за реализацију наставе 
Настава се изводи у блоку 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• Праћење остварености исхода 
• Тестове знања 
• Тестове практичних вештина 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА  

1. Важећи прописи из области заштите на раду и заштите од пожара 
2. Упутства за коришћење противпожарних средстава 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 

1. Складиштење и заштита сировина 
2. Пилана са брентом 
3. Пилана са гатером 
4. Природно сушење 
5. Производња сеченог фурнира 
6. Секундарна обрада грађе 
7. Производња паркета и бродског пода 
8. Производња љуштеног фурнира 
9. Производња сеченог фурнира 
10. Производња фурнирских плоча 
11. Производња панел-плоча 
12. Производња плоча иверица 
13. Производња плоча влакнатица 
14. Техничко сушење и парење грађе 

 



Назив модула: СКЛАДИШТЕЊЕ И ЗАШТИТА СИРОВИНЕ M 2 
Трајање модула: 210 часова 
Разред: Први 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Оспособљавање 
ученика за правилно 
складиштење и 
заштиту сировине 

1. објасни значај правилног складиштења и заштите 
сировина 

2. разликује врсте стоваришта и начине 
складиштења сировине 

3. израчуна капацитет стоваришта сировине  
4. објасни принцип рада машина на стоваришту 

трупаца  
5. прегледа и припрема појединачна радна места  
6. преузима дневни налог и издаје појединачне 

радне задатке  
7. требује одговарајући потрошни материал  
8. контролише примену мера ПП и ХТЗ заштите 
9. уочава застоје у току складиштења и заштите 

сировине и предузима мере за њихово 
отклањање 

10. примењује стандарде складиштења и квалитета 
сировина  

11. организује пријем и складиштење сировине 
12. класира све врсте трупаца по квалитету 
13. ставља на располагање сировину добављачу која 

не одговара назначеном квалитету и количини  
14. разликује методе заштите трупаца  
15. одабира средства за заштиту сировине  
16. предузима мере превентивне заштите на 

стоваришту сировина 
17. организује припрему сировине за одпрему у 

производњу 
18. води пратећу документацију  

• Стовариште сировине  
• Радне машине на стоваришту обле 

грађе  
• Уређаји за транспорт сировине  
• Стандарди квалитета за сировину 
• Мерење и инструменти за мерење  
• Израчунавање запремине трупаца  
• Грешке настале услед неправилног 

мерења и њене последице  
• Сортирање трупаца  
• Организми који изазивају разлагање 

дрвета  
• Епоксилне гљиве  
• Методе заштите сировине  
• Превентивне мере заштите на 

стоваришту 
• Средства за заштиту дрвета 
• Активности на припреми трупаца за 

отпрему у пиланску халу 
   

• На почетку модула ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 
оцењивања. 

• Недељни приказ броја часова дат је у гантограму 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
• теоријска настава- 105 
• практична настава- 105 

 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације: 
• практичне наставе 

 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује у учионици 
• Практична настава се реализује у погонима 

 
Препоруке за реализацију наставе 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• Праћење остварености исхода 
• Тестове знања 
• Тестове практичних вештина 

 



 
 
1. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МОДУЛА 
1. “Технологија материјала”, Милинко Банковић за 1. и 2. разред дрвопрерађивачке школе 
2.Стандард за трупце 
3.”Хидротермичка обрада дрвета” Др. Бранко Колин 1990. за 4. разред усмереног образовања дрвопрерађи-вачке струке 
4.”Заштита дрвета”, за техничаре примарне производње и произвођача финалних производа од дрветаВидан Шолајић 
5.”Машине и уређаји”, за 1, 2 и 3 разред 
6.”Примарна обрада дрвета”, за 2 и 3 разред за техничара примарне производње, Харамбашић Славко 
 

 
 
 
2. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 

• Сви стручни модули • Сви стручни предмети 
 

•  

 
 



Назив модула: ПИЛАНА СА БРЕНТОМ M 3 
Трајање модула: 210 часова 
Разред: Други 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Оспособљавање 
ученика за 
организовање и 
праћење производње 
резане грађе на 
трачним тестерама 

1. објасни технолошке процесе производње у 
пиланама са брентом 

2. објасни организацију рада у пиланама са 
брентом 

3. контролише примену ПП и ХТЗ мера заштите 
4. разликује функције машина, алата и 

транспортних средстава у пиланама са брентом 
5. наведе стандарде производње сортимената 

резане грађе 
6. одабира одговарајућу сировину 
7. мери димензије и израчунава запремину трупаца 

помоћу таблица и формула 
8. попуњава документа за пријем и отпрему 
9. прегледа машине и утврђује исправност  рада 

појединих делова машина 
10. организује производњу у складу са мерама 

безбедности на раду 
11. евидентира раднике и издаје појединачне радне 

задатке на основу добијеног радног налога 
12. организује транспорт према распореду машина и 

уређаја у пиланској хали 
13. организује рад на појединачним радним местима 
14. примењује стандард за резану грађу четинара и 

лишћара 
15. објасни принцип рада трачне тестере-трупчаре и 

растружне трачне тестере 
16. организује припрему  трачних тестера за рад  
17. дефинише параметре  кружног индивидуалног и  

наменског резања према потребама резања 
18. израчунава надмеру и  димензије резаних 

сортимената у одређеној основи пиљења 
19. саставља примарне и наменске основе резања 
20. организује резање крупних отпадака у елементе 

резане грађе 
21. идентификује грешке при обради на брентама, 

утврђује узроке и спроводи мере за њихово 
отклањање 

22. утврђује производност трачних тестера  

• Стругаре-пилане; врсте и подела 
• Производна хала пилане; средства 

рада и транспортни уређаји у 
пиланској хали са брентом 

• Важније одредбе о појединим 
сортиментима резане грађе и начин 
израде (стандард резане грађе) 

• Трачне тестере – принцип рада 
• Радни алат за трачне тестере, 

припрема и постављање на машину 
• Кружно индивидуално резање 
• Наменске основе примарног резања 
• Премеравање резане грађе 
• Одређивање запремине резане грађе  
• Технолошки процес у производњи 

резане грађе: 
- класични и 
- савремени 

• Коришћење крупних отпадака 
• Производност трачних тестера 
• Грешке при резању трачном 

тестером 

• На почетку модула ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 
оцењивања. 

• Недељни приказ броја часова дат је у гантограму 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
• теоријска настава- 105 
• практична настава- 105 

 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације: 
• практичне наставе 

 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује у учионици 
• Практична настава се реализује у погонима 

 
Препоруке за реализацију наставе 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• Праћење остварености исхода 
• Тестове знања 
• Тестове практичних вештина 

 
 



 
 
1. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МОДУЛА 
1 .”Примарна обрада дрвета”, за 2. и 3. разред Харамбашић Славко 1988. 
2.Каталози са карактеристикама тестера 
3.”Технологија материјала”, Миленко Банковић 2005. 
4.”Машине и уређаји”, Боривој Томић 
5.Стандарди трупаца 
6.”Машине за примарну прераду дрвета”,факултетски уxбеник 
 

 
 
 
2. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 
• Складиштење и заштита сировине 
• Дрво као сировина 
 
 

• Машински материјали и машински 
елементи 

• Секундарна обрада грађе 

• Производња паркета и бродског 
пода 

 

 
 
 



Назив модула: ПИЛАНА СА ГАТЕРОМ M 4 
Трајање модула: 140 часова 
Разред: Други 

9BЦИЉЕВИ МОДУЛА 10BИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Оспособљавање 
ученика за 
организовање и 
праћење производње 
резане грађе на 
гатерима 

1. објасни технолошке процесе производње у 
пиланама са гатером 

2. објасни организацију рада у пиланама са 
гатером 

3. контролише примену ПП и ХТЗ мера заштите 
4. разликује функције машина, алата и 

транспортних средстава у пиланама са гатером 
5. објасни принцип рада гатера 
6. контролише дотур одговарајуће сировине 
7. мери димензије и израчунава запремину трупаца 

помоћу таблица и формула 
8. попуњава документа за пријем и отпрему 
9. прегледа машине и утврђује исправност  рада 

појединих делова машина 
10. евидентира раднике и издаје појединачне радне 

задатке на основу добијеног радног налога 
11. организује производњу у складу са мерама 

безбедности на раду 
12. организује транспорт према распореду машина и 

уређаја у пиланској хали 
13. организује рад на појединачним радним местима 
14. примењује стандарде за резану грађу четинара и 

лишћара 
15. оганизује припрему гатерских тестера за рад  
16. објасни начине резања трупаца  према 

потребама производње 
17. израчунава надмеру и  димензије резаних 

сортимената у одређеној основи резања 
18. саставља примарне основе резања 
19. идентификује грешке при обради на гатерима, 

утврђује узроке и спроводи мере за њихово 
отклањање 

20. организује производњу у складу са мерама 
безбедности на раду 

21. одабира начин резања према степену 
максималног квалитативног, квантитативног и 
финансијског икоришћења сировине 

• Производна хала пилане; средства 
рада и транспортни уређаји у 
пиланској хали са гатером 

• Важније одредбе о појединим 
сортиментима резане грађе и начин 
израде (стандард резане грађе) 

• Гатери – принцип рада 
• Стругаре-пилане; врсте и подела 
• Гатерске тестере - геометрија, 

припрема и постављање у рам гатера 
• Опште основе примарног резања – 

резање уцело и призмирање 
• Састављање основа примарног 

резања 
• Преглед и постављање трупаца у рам 

гатера и резање на гатеру 
• Индикациони лист гатера 
• Припремни послови за правилан рад 

на гатеру 
• Грешке које се јављају при резању на 

гатеру 
• Производност гатера 

 
 

• На почетку модула ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 
оцењивања. 

• Недељни приказ броја часова дат је у гантограму 
 
UОблици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
• теоријска настава- 70 
• практична настава- 70 

 
UПодела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације: 
• практичне наставе 

 
UМесто реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује у учионици 
• Практична настава се реализује у погонима и 

радионицама 
 
UПрепоруке за реализацију наставе 
 

UОцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• Праћење остварености исхода 
• Тестове знања 
• Тестове практичних вештина 

 
 
 



1. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МОДУЛА 
0B1 .”Примарна обрада дрвета”, Харамбашић Славко 
1B2. ”Машине и уређаји”, Боривој Томић 
2B3.”Технологија материјала”, Миленко Банковић 
3B4.Каталози произвођача тестера 
4B5.Стандарди за трупце 
5B6. ”Заштита дрвета”, Видан Шолајић 

 
 
 
2. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 

• 6BСскладиштење и заштита сировине 

 

• 7BМашински материјали и машински 
елементи 

 
 

• 8BДрво као сировина 
 

 
 
 
 



Назив модула: ПРИРОДНО СУШЕЊЕ РЕЗАНЕ ГРАЂЕ M 5 
Трајање модула: 65 часова 
Разред: Други 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Оспособљавање 
ученика за 
организовање и 
праћење процеса 
природног сушења 
резане грађе 

1. објасни организацију рада у стоваришту 
природног сушења  

2. процењује утицај климатских параметара 
локалне средине на ефекте сушења 

3. објасни начине слагања резане грађе на 
стоваришту 

4. организује уређење стоваришта резане грађе 
5. организује транспорт резане грађе од пријема до 

отпреме 
6. организује сортирање резане грађе 
7. организује слагање резане грађе у витлове и 

израчунава запремину резане грађе у сложају 
8. примењује мере за очување квалитета дрвета 

током процеса природног сушења 
9. процењује квалитет сушења 
10. одваја производе који не одговарају 

стандардима 
11. води евиденцију о пријему и отпреми резане 

грађе  

• Основни фактори сушења дрвета 
(температура, релативна влажност и 
циркулација ваздуха) 

• Инструменти за мерење влажности 
дрвета 

• Уређење стоваришта резане грађе 
• Уређаји за транспорт на стоваришту 

резане грађе 
• Сортирање резане грађе 
• Правилно слагање резане грађе у 

витлове према врсти резане грађе 
• Заштита резане грађе од спољашњих 

утицаја 
• Отпрема резане грађе 

• На почетку модула ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 
оцењивања. 

• Недељни приказ броја часова дат је у гантограму 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
• теоријска настава........35 
• настава у блоку........30 

 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације: 
• наставе у блоку 

 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује у учионици 
• Настава у блоку се реализује у погонима 

 
Препоруке за реализацију наставе 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• Праћење остварености исхода 
• Тестове знања 
• Тестове практичних вештина 

 



 
 
1. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МОДУЛА 
1. ”Хидротермичка обрада дрвета”  Др. Бранко Колин 
2. ”Примарна обрада дрвета”, Харамбашић Славко 
3. Стандарди за резану грађу 
4. ”Заштита дрвета”, Видан Шолајић 
 

 
 
 
2. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 

• Складиштење и заштита сировине 

 

 
• Дрво као сировина 

 
• Техничко сушење и парење грађе 

 

 
 
 
 



Назив модула: ПРОИЗВОДЊА СЕЧЕНОГ ФУРНИРА M 6 
Трајање модула: 205 часова 
Разред: Други 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Оспособљавање 
ученика за 
организовање и 
праћење производње 
сеченог фурнира 

1. објасни технолошки процес производње сеченог 
фурнира 

2. објасни принципе рада машина за производњу 
сеченог фурнира 

3. одабира одговарајућу сировину 
4. мери  димензије и запремину трупца помоћу 

таблица и формула 
5. прегледа и припрема појединачна радна места 
6. прегледа машине за израду сечених фурнира 
7. преузима дневни налог и издаје појединачне 

радне задатке 
8. контролише примену ПП и ХТЗ мера заштите 
9. изводи поступак правилног оштрења ножа и 

постављања проту ножа  
10. организује транспорт у хали за производњу 

сеченог фурнира 
11. контролише параметре за парење сировине 
12. мери углове код фурнирског ножа 
13. разликује врсте сеченог фурнира 
14. контролише квалитет производа у току 

производње сеченог фурнира 
15. организује природно и вештачко сушење 
16. контролише параметре у процесу сушења 
17. контролише тачност димензија 
18. контролише класирање и обележавање листова 

фурнира 
19. организује паковање сеченог фурнира 
20. води евиденцију о дневној производњи 
21. организује складиштење фурнира 
22. рачуна проценат искоришћења 
23. води пратећу документацију 
24. води еводенцију о правилном депоновању 

отпадних вода, уља и мазива поштујући 
критеријуме у вези заштите животне средине 

25. уочава застоје у производњи и предузима мере 
за њихово отклањање 

• Специјални типови машина за израду 
сечених фурнира (фурнирски ножеви, 
трачне тестере, пакетне маказе) 

• Принципи рада, делови и режими рада 
• Алати врста, намена, геометрија 
• Грешке настале услед неисправности 

машине и алата 
• Стандарди и прописи у производњи 

сеченог фурнира 
• Мере и средства заштите у производњи 

сеченог фурнира 
• Парење сировине за производњу сеченог 

фурнира 
• Параметри сушења листова 
• Завршна обрада сечених фурнира 
• Опрема за сушење сечених фурнира 
• Праћење и контрола сушења 
• Класирање и контрола квалитета у 

производњи сеченог фурнира 
• Стандарди и прописи за складиштење и 

паковање сеченог фурнира 
• Одређивање призводности машина 

 

• На почетку модула ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 
оцењивања. 

• Недељни приказ броја часова дат је у гантограму 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
• теоријска настава...... 105 
• практична настава......70 
• настава у блоку..........30 

 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације: 
• практичне наставе 
• наставе у блоку 

 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује у учионици 
• Практична настава се реализује у погону 
• Настава у блоку се реализује у погонима 

 
Препоруке за реализацију наставе 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• Праћење остварености исхода 
• Тестове знања 
• Тестове практичних вештина 
 

 
 



 
 
1. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МОДУЛА 
1.”Примарна обрада дрвета”, Харамбашић Славко               
2. ”Хидротермичка обрада дрвета”  Др. Бранко Колин            
 3.”Фурнири и фурнирске плоче”, за 3. и ИВ разред 1989. усмереног образовања дрвопрерађивачке струке Др. Михајло Николић  
4.Стандарди и прописи у производњи сеченог Фурнира 
5. Стандарди и прописи за складиштење и паковањесеченог фурнира 

 
 
 
2. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 
• Складиштење и заштита сировине 
• Техничко сушење и парење грађе 
 

• Дрво као сировина 
• Пилана са брентом 

 

 
 
 
 



Назив модула: СЕКУНДАРНА ОБРАДА ГРАЂЕ M 7 
Трајање модула: 140 часова 
Разред: Трећи 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Оспособљавање 
ученика за 
организовање и 
праћење производње 
резане грађе у фази 
секундарне обраде 

1. објасни технолошки процес секундарне обраде 
грађе 

2. објасни принципе рада машина у секундарној 
обради грађе 

3. утврди проценат искоришћења сировине у 
производњи резане грађе и могућност 
искоришћења отпатка 

4. контолише примену ПП и ХТЗ мера заштите на 
раду  

5. уочава застоје у производњи резане грађе и 
предузима мере за њихово отклањање 

6. контролише технолошке параметре у 
секундарном резању  дрвета 

7. контролише прераду грубих обрадака  
8. контролише технолошке параметре у преради 

четинара 
9. контрлоише технолошке параметре у преради 

лишћара 
10. примењује стандарде у секундарној обради 
11. контролише мерење димензија и одређивање 

запремине резане грађе 
12. контролише класирање и сортирање резане 

грађе у складу са одговарајућим стандардима 
13. организује паковање и складиштење производа 

секундарне обраде 
14. води евиденцију о дневној производњи резане 

грађе 
15. води пратећу документацију (извештаји о 

застојима, техничким прегледима) 
16. испољава одговорност у раду  
17. јасно и комуницира са субјектима у производњи  
18. испољава позитиван однос према иновацијама у 

производњи  

• Одређивање производности 
         машина 
• Организација рада у пиланама 
• Средства транспорта у пиланској 

хали 
• Утицај технологије прераде на 

распоред средстава рада у пиланама 
• Прерада четинара 
• Прерада лишћара 
• Једнофазна прерада 
• Двофазна прерада 
• Производња грубих обрадака 
• Обрада површине рендисањем 

• На почетку модула ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 
оцењивања. 

• Недељни приказ броја часова дат је у гантограму 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
• теоријска настава- 70 
• практична настава- 70 

 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације: 
• практичне наставе 

 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује у учионици 
• Практична настава се реализује у погонима 

 
Препоруке за реализацију наставе 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• Праћење остварености исхода 
• Тестове знања 
• Тестове практичних вештина 

 



 
 
1. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МОДУЛА 
1.”Примарна обрада дрвета”, Харамбашић Славко 
2.”Финална обрада дрвета”, за 2., 3. и  4 разред финалног смера, Божидар Јанић 
3.”Машине и уређаји”, Боривој Томић 
4.”Технологија материјала”, за дрвопрерађивачку школу, Љиљана Марковић 
 

 
 
 
2. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 
• Дрво као сировина 
• Машински елементи и материјали 

 

• Складиштење и заштита сировине 
 

 

 
 
 
 



Назив модула: ПРОИЗВОДЊА ПАРКЕТА И БРОДСКОГ ПОДА M 8 
Трајање модула:  105 часова 
Разред: Трећи 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Оспособљавање 
ученика за 
организовање и 
праћење процеса 
производње паркета и 
бродског пода 

1. објасни технолошки процес производње паркета 
и бродског пода 

2. разликује врсте паркета и бродског пода 
3. објасни принципе рада машина и линија за 

производњу паркета и бродског пода 
4. прегледа машине и појединачна радна места за 

производњу паркета и бродског пода 
5.  контролише примену ПП и ХТЗ мера заштите 

на раду 
6. одабира сировине за паркет и бродски под  
7. утврди проценат искоришћења сировине у 

производњи паркета и бродског пода 
8. организује процес израде паркета и бродског 

пода 
9. организује унутрашњи транспорт 
10. контролише технолошке параметре у 

производњи паркета и бродског пода 
11. контролише класирање и сортирање готових 

производа у складу са одговарајућим 
стандардима 

12. води евиденцију о дневној производњи готових 
производа 

13. контролише паковање и складиштење готових 
производа 

 

• Технолошки процес производње 
паркета и бродског пода  

• Врсте паркета (класични и мозаик-
паркет) и основне карактеристике 

• Својства сировине за производњу 
паркета 

• Димензије и квалитет паркетних 
елемената – стандардни прописи 

• Паковање, обележавање и 
складиштење паркета 

• Одређивање производности 
         машина и линија за    
         производњу паркета 
• Својства сировине за израду 

бродског пода 
• Димензије и квалитет бродског пода 

– стандардни прописи 
 

• На почетку модула ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 
оцењивања. 

• Недељни приказ броја часова дат је у гантограму 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
• теоријска настава- 70 
• практична настава-.35 

 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације: 
• практичне наставе 

 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује у учионици 
• Практична настава се реализује у погонима 

 
Препоруке за реализацију наставе 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• Праћење остварености исхода 
• Тестове знања 
• Тестове практичних вештина 
 

 



 
 
1. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МОДУЛА 
1.”Примарна обрада дрвета”, Харамбашић Славко 
2.Стандарди и прописи 
 
 
2. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 
• Дрво као сировина 
• Машински елементи и материјали 
 

• Складиштење и заштита сировине 
• Техничко сушење и парење 

 

 
 
 
 



Назив модула: ПРОИЗВОДЊА ЉУШТЕНОГ ФУРНИРА M 9 
Трајање модула: 205 часова 
Разред:Трећи 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Оспособљавање 
ученика за 
организовање и 
праћење производње 
љуштеног фурнира 

1. објасни техниолошки процес производње љуштеног 
фурнира 

2. објасни принципе рада машина за производњу 
љуштених фурнира 

3. мери димензије и израчунава запремину трупца 
помоћу таблица и формула  

4. преузима радни налог и издаје радне задатке  
5. одабира одговарајућу сировину 
6. контролише примену ПП и ХТЗ мера заштите 
7. организује транспорт у хали за производњу љуштени 

фурнира 
8. контролише параметре за загревање трупаца 
9. контролише окоравање трупаца 
10. контролише исправност, чистоћу, избалансираност 

ножева на љуштилици 
11. изводи центрирање трупца 
12. идентификује грешке при љуштењу, утврђује узроке 

и спроводи мере за њихово отклањање 
13. организује повремено оштрење ножа и проту ножа 
14. изводи поступак правилног постављања ножа и проту 

ножа  
15. подешава углове резања на машини за љуштење 
16. рачуна производност машина за љуштење 
17. подешава попречне ножеве на машини за љуштење 
18. врши подешавање притискивача за ролне остатка 
19. разликује врсте љуштеног фурнира 
20. мери димензије љуштеног фурнира 
21. одабира и подешава режиме сушења 
22. контролише режиме сушења 
23. решава застоје у производњи љуштених фурнира 
24. израчунава проценат искоришћења сировине 
25. контролише квалитет производа у току производње 
26. води евиденцију о дневној производњи 
27. води евиденцију о правилном депоновању отпадних 

вода, уља и мазива поштујући критеријуме у вези 
заштите животне средине 

28. организује складиштење љуштеног фурнира 
29. води пратећу документацију 

• Специјални типови машина за израду 
љуштеног фурнира (љуштилице, 
трачне тестере, маказе, спајачи) 

• Принципи рада, делови и режими 
рада 

• Алати врста, намена, геометрија 
• Грешке настале услед неисправности 

машине и алата 
• Стандарди и прописи у производњи 

љуштеног фурнира 
• Мере и средства заштите у 

производњи љуштеног фурнира 
• Парење сировине за производњу 

љуштеног фурнира 
• Параметри сушења листова 
• Завршна обрада љуштених фурнира 
• Опрема за сушење љуштених 

фурнира 
• Праћење и контрола сушења 
• Класирање и контрола квалитета у 

производњи љуштеног фурнира 
• Стандарди и прописи за складиштење 

и паковање љуштеног фурнира 
• Одређивање призводности машина 

 

• На почетку модула ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 
оцењивања. 

• Недељни приказ броја часова дат је у гантограму 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
• теоријска настава........ 105 
• практична настава........ 70 
• настава у блоку............30 

 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације: 
• практичне наставе 
• наставе у блоку 

 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује у учионици 
• Практична настава се реализују у  школској 

радионици или погону   
• Настава у блоку се реализује у погонима 

 
Препоруке за реализацију наставе 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• Праћење остварености исхода 
• Тестове знања 
• Тестове практичних вештина 
 
 

 



 
 
1. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МОДУЛА 
1.”Машине за примарну прераду дрвета”, факултетски уxбеник 
2.”Фурнири и плоче”, Др. Михајло Николић 
3.”Хидротермичка обрада дрвета”  Др. Бранко Колин 
4.”Примарна прерада дрвета”, Харамбашић Славко 
5.Стандарди и прописи 
 
 
 
2. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 
• Складиштење и заштита сировине 
• Техничко сушење и парење грађе 
 

 

• Дрво као сировина 
• Машински материјали и машински 
елементи 

 

 

 
 
 
 



Назив модула: ПРОИЗВОДЊА ПЛОЧА ИВЕРИЦА M 10 
Трајање модула: 205 часова 
Разред:Трећи 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Оспособљавање 
ученика за вођење и 
праћење процеса 
производње плоча 
иверица 

1. објасни технолошки процес производње плоча 
иверица  

2. објасни принципе рада машина за призводњу 
плоча иверица  

3. разликује врсте плоча иверица 
4. прегледа машине и припрема појединачна радна 

места  
5. преузима дневни налог и издаје појединачне 

радне задатке  
6. требује одговарајући потрошни материал  
7. контролише примену мера ПП и ХТЗ заштите 
8. одабере режиме рада у технолошком процесу 

производње плоча иверица 
9. контролише прераду ивера за поједине слојеве  
10. примењује прописане режиме за сушење ивера  
11. контролише формирање иверастог тепиха  
12. контролише предпресовање и само пресовање  
13. примењује стандарде у производњи плоча 

иверица 
14. контролише климатизацију плоча пре 

форматизовања  
15. контролише квалитет брушења плоча иверица  
16. организује класирање и обележавање плоча 

иверица  
17. организује паковање и складиштење плоча 

иверица   
18. води пратећу документацију   

• Класификација плоча иверица  
• Сировина за производњу плоча 
иверица  

• Мерење и израчунавање запремине 
дрвне сировине  

• Машине за производњу и транспорт у 
производњи плоча иверица 

• Складиште ивера (циклони, силоси, 
сита) 

• Сушење ивера – параметри  сушења  
• Лепила и адитиви за производњу плоча 
иверица  

• Предпресовање – хладна преса  
• Уређај за детекцију метала  
• Климатизација плоча – звезда  
• Кондиционирање плоча  
• Завршна обрада плоча – брушење  
• Стандард квалитета плоча иверица  
• Класирање плоча иверица  
• Стандарди паковања и складиштења 
плоча иверица. 

• На почетку модула ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 
оцењивања. 

• Недељни приказ броја часова дат је у гантограму 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
• теоријска настава........ 105 
• практична настава........ 70 
• настава у блоку............30 

 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације: 
• практичне наставе 
• наставе у блоку 

 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује у учионици 
• Практична настава се реализују у  школској 

радионици или погону   
• Настава у блоку се реализује у погонима 

 
Препоруке за реализацију наставе 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• Праћење остварености исхода 
• Тестове знања 
• Тестове практичних вештина 
 
 

 



 
 
1. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МОДУЛА 
1.”Иверице, влакнатице и дрвнопластичне масе” 1992. за 3. и 4 разред шумарске и дрвопрерађивачке струке Јован 
Миљковић 
2.”Финална обрада дрвета”, Божидар Јанић 
3.”Технологија помоћних материјала”, Миленко Банковић 
4.”Машине и урећаји (сепаратори, брусилице )”, Божидар Томић 
5.Стандарди 
 

 
 
 
2. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 
• Складиштење и заштита сировине 
• Дрво као сировина 

 

• Машински елементи и материјали  
• Техничко сушење и парење грађе 
 

 

 
 
 
 



Назив модула: ПРОИЗВОДЊА ФУРНИРСКИХ ПЛОЧА M 11 
Трајање модула: 172 часова 
Разред:Четврти 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

• Оспособљавање 
ученика за 
организовање и 
праћење производње 
фурнирске плоче 

1. објасни технолошки процес производње фурнирске плоче 
2. објасни принципе рада машине за произвидњу фурнирске плоче 
3. прегледа машине за производњу фурнирских плоча 
4. прегледа појединачна радна места 
5. преузима дневни налог и издаје поједине радне задатке 
6. контролише примену ПП и ХТЗ мера заштите 
7. одабере и требује одговарајући потрошни материјал 
8. објасни основне принципе конструкције плоче 
9.  разликује типове фурнира и фурнирских плоча 
10. контолише сортирање и спајање листова фурнира 
11. контролише уклапање и квалитет листова 
12. оцењује квалитет листова племенитог фурнира 
13. наброји врсте лепкова у производњи фурнирских плоча  
14. одабира врсте лепка у зависности од врсте плоче и еколошких 

захтева 
15. контролише квалитет смеше и припрему лепка 
16. организује транспорт лепка од складишта до машине за  наношење 
17. одабере режиме рада у технолошком процесу производње 
18. контолише прописане технолошке параметре у производњи  
19. контролише форморање плоча и наношење лепка 
20. спроводи режиме пресовања и води евиденцију 
21. контролише поправљање квалитета фурнирских плоча 

(крпљењем) 
22. мери димензије израђених фурнирских плоча 
23. уочава застоје у производњи и предузима мере за њихово 

отлањање 
24. класира фурнирске плоче према важећим стандардима 
25. конролише квалитет брушења фурнирске плоче 
26. контролише класирање и обележавање фурнирске плоче 
27. води евиденцију о дневној производњи фурнирске плоче 
28. води евиденцију о правилном депоновању отпадних вода, уља и 

мазива поштујући критеријуме у вези заштите животне средине 
29. организује паковање и складиштење фурнирске плоче 

• специјални типови машина за 
производњу фурнирских плоча 
(кратилице, љуштилице, 
спајачи, машине за наношење 
лепила, пресе, форматизери, 
брусилице) 

• алати врсте, намена 
• гршке настале услед 

неисправности рада машина и 
алата 

• врсте лепила и технологија 
лепљења 

• формирање фурнирске плоче 
• стандарди и прописи у 

производњи фурнирских плоча 
• мере и средства заштите у 

производњи фурнирских плоча 
• завршна обрада фурнирских 

плоча 
• класирање и контрола квалитета 

у производњи фурнирских 
плоча 

• стандарди и прописи везани за 
складиштење и паковање 
фурнирских плоча 

• На почетку модула ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и 
начинима оцењивања. 

• Недељни приказ броја часова дат је у 
гантограму 

 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
• теоријска настава.........96 
• практична настава....... 64 
• настава у блоку............12 

 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе приликом 
реализације: 
• практичне наставе 
• наставе у блоку 

 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује у 

учионици 
• Практична настава се реализује у  погону   
• Настава у блоку се реализује у погонима 

 
Препоруке за реализацију наставе 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
• Праћење остварености исхода 
• Тестове знања 
• Тестове практичних вештина 
 

 



 
 
1. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МОДУЛА 
1.”Иверице, влакнатице и дрвнопластичне масе” 1992 за 3. и 4. разред шумарске и дрвопрерађивачке струке Јован 
Миљковић 
2. ”Машине и уређаји”, Боривој Томић 
3.”Технологија помоћних материјала”(лепак и брушење) 
4.Стандарди плоча иверица 
 
 
 
2. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 
• Дрво као сировина 
• Складиштење и заштита  

• Машински елементи и материјали 
• Техничко сушење и парење грађе 
 

 

 
 
 
 



Назив модула: ПРОИЗВОДЊА ПАНЕЛ-ПЛОЧА M 12 
Трајање модула: 172 часа 
Разред:Четврти 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Оспособљвавање 
ученика за 
организовање и 
праћење производње 
панел-плоча 

1. објасни принципе рада машина за производњу 
панел-плоча 

2. објасни технолошки процес производње панел 
плоча 

3. утврди исправност машина за израду панел-
плоча 

4. прегледа  и припрема радно место 
5. преузима дневни налог и издаје појединачне 

радне задатке 
6. одабере и требује одговарајући потрошни 

материјал 
7. контролише примену мера ПП и ХТЗ заштите 
8. решава застоје у производњи панел-плоча 
9. примењује стандарде у производњи панел плоча 
10. одабере режиме рада у технолошком процесу 

производње панел-плоча 
11. разликује врсте средњица за израду панел-плоча 
12. контролише израду средњице и спајање 

полупроизвода лепљењем 
13. одабира врсте лепка у зависности од намене 

плоче и  еколошких захтева 
14. контролише тачност димензија панел-плоче 
15. контролише квалитет брушења панел-плоча 
16. оцењује квалитет панел-плоча у складу са 

одговарајућим стандардима квалитета 
17. контролише класирање и обележавање панел-

плоче 
18. води евиденцију о дневној производњи панел-

плоча 
19. организује паковање и складиштење панел-

плоча 
20. води пратећу документацију  
21. води евиденцију о правилном депоновању 

отпадних вода, уља, мазива у циљу заштите 
животне средине 

• специфични типови машина за 
производњу панел-плоча (паралице 
кратилице, рендисаљке 
пресе,брусилице, 
форматизери)- принципи,  делови и 
режими рада 

• алати - врста, намена, геометрија 
• грешке настале услед неисправности 

машина и алата 
• врсте лепила и технологија лепљења  
• стандарди и прописи у производњи 

панел-плоча 
• мере и средства заштите у 

прозводњи панел-плоча 
• технологија производње средњице за 

панел-плоче 
• формирање панел-плоче 
• завршна обрада панел-плоча 
• класирање и контрола квалитета у 

производњи панел-плоча 
• стандарди и прописи за 

складиштење и паковање панел-
плоча 

• врсте и начин вођења производне 
документације 

• екологије-посебни услови 
 

• На почетку модула ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 
оцењивања. 

• Недељни приказ броја часова дат је у гантограму 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
• теоријска настава.....96 
• практична настава....64 
• настава у блоку.........12 

 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације: 
• практичне наставе 
• наставе у блоку 

 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује у учионици 
• Практична настава се реализују у  школској 

радионици или погону   
• Настава у блоку се реализује у погонима 

 
Препоруке за реализацију наставе 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• Праћење остварености исхода 
• Тестове знања 
• Тестове практичних вештина 
 

 



 
 
1. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МОДУЛА 
1.”Машине и уређаји”, Боривој Томић 
2.”Финална обрада дрвета”, Божидар Јанић 
3. ”Технологија помоћних материјала”, Љиљана Марковић 
4.Стандарди и прописи 
 
 
 
2. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 
• Дрво као сировина 
• Складиштење и заштита  

 

• Машински елементи и материјали 
• Секундарна обрада грађе 
 

• Техничко сушење и парење грађе 
 

 
 
 
 



Назив модула: ПРОИЗВОДЊА ПЛОЧА ВЛАКНАТИЦА M 13 
Трајање модула: 76 часова 
Разред:Четврти 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Оспособљавање 
ученика за 
организовање и 
праћење производње 
плоча влакнатица 

1. објасни технолошки процес производње плоча 
влакнатица 

2. објасни принципе рада машина за производњу 
плоча влакнатица 

3. разликује врсте плоча влакнатица 
4. прегледа машине и припрема појединачна радна 

места 
5. преузима дневни налог и издаје појединачне 

радне задатке  
6. требује одговарајучи потрошни радни материјал  
7. контролише мере заштите на раду  
8. одабере режиме рада у технолошком процесу 

производње плоча влакнатица 
9. примењује стандарде за плоче влакнатице 
10. познаје процес производње плче влакнатице 
11. контролише производњу MDF плоча 
12. контролише производњу лесонит плоча 
13. спроводи поступак пресовања и утврђује 

технолошке параметре у производњи плоча 
влакнатица  

14. спроводи поступак кондиционирања 
15. спроводи поступак форматизовања и брушења 

MDF плоча 
16. оцењује квалитет плоча влакнатица у складу са 

одговарајућим стандардима квалитета 
17. води евиденцију и пратећу документацију  
18. испољава одговорност у раду  
19. испољава позитиван став према иновацијама у 

производњи  

• Плоче влакнатице 
• Машине и уређаји за производњу 

плоча влакнатица 
• Технологија производње плоча 

влакнатица 
• Поступци за производњу иверастих 

и влакнастих отпресака у калупима 
(дрвно-пластичне масе) 

• Стандардна испитивања плоча 
влакнатица  

• Оплемењавање плоча влакнатица 
• Документација у производњи плоча 

влакнатица 

• На почетку модула ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 
оцењивања. 

• Недељни приказ броја часова дат је у гантограму 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
• теоријска настава........ 64 
• настава у блоку............12 

 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације: 
• наставе у блоку 

 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује у учионици 
• Настава у блоку се реализује у погонима 

 
Препоруке за реализацију наставе 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• Праћење остварености исхода 
• Тестове знања 
• Тестове практичних вештина 
 

 



 
 
1. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МОДУЛА 

1.”Иверице, влакнатице и дрвнопластичне масе”, Јован Миљковић 
 
 
2. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 
• Дрво као сировина 
• Машински елементи и материјали 

 

• Складиштење и заштита  сировина 
• Техничко сушење и парење грађе 
 
 

 

 
 
 
 



Назив модула: ТЕХНИЧКО СУШЕЊЕ И ПАРЕЊЕ ГРАЂЕ M 14 
Трајање модула: 102 часа 
Разред:Четврти 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Оспособљавање 
ученика за 
организовање и 
праћење процеса 
техничког сушења и 
парења резане грађе 

1. објасни процес сушења и парења грађе 
2. разликује врсте сушара за сушење резане грађе 
3. објасни организацију рада на сушењу и парењу 

грађе 
4. контролише примену ПП и ХТЗ мера заштите 
5. организује припрему резане грађе за сушење 
6. организује транспорт резане грађе   
7. одабира режиме сушња према врсти, дебљини и 

квалитету резане грађе 
8. организује техничко сушење резане грађе у 

сушари 
9. контролише параметре сушења током процеса 

сушења 
10. примењује мере за очување квалитета дрвета 

током процеса техничког сушења дрвета 
11. идентификује грешке сушења и њихове узроке и 

предузима мере за њихово отклањање 
12. води евиденцију о пријему и отпреми резане 

грађе 
13. организује парење резане грађе 
14. идентификује узрочнике загађења животне 

средине и предлаже мере за њихово отклањање 

• Основни фактори сушења дрвета  
• Врсте сушара 
• Методе, опрема и инструменти за 

мерење влажности дрвета 
• Опрема за сушење дрвета 
• Режими сушења дрвета 
• Грешке сушења, узроци и начин 

отклањања 
• Праћење и контрола процеса 

сушења дрвета 
• Методе убрзаног вештачког сушења 

резане грађе 
• Отпрема резане грађе 
• Парење дрвета 

• На почетку модула ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 
оцењивања. 

• Недељни приказ броја часова дат је у гантограму 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
• теоријска настава........ 96 
• настава у блоку............6 

 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације: 
• наставе у блоку 

 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује у учионици 
• Настава у блоку се реализује у погонима 

 
Препоруке за реализацију наставе 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• Праћење остварености исхода 
• Тестове знања 
• Тестове практичних вештина 
 

 



 
 
1. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МОДУЛА 

1.”Хидротермичка обрада дрвета”  Др. Бранко Колин 
 
 
2. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 
• Дрво као сировина 
• Складиштење и заштита сировина 

 

• Пилана са брентом  
• Пилана са гатером 
 

 

 
 
 
 



Назив модула: САВРЕМЕНА ПИЛАНСКА ТЕХНОЛОГИЈА  M 15 
Трајање модула: 94 часа 
Разред: Четврти 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Оспособљавање 
ученика да разликује, 
разуме, анализира и 
прати основне 
технолошке у 
модерним пиланама  

1. Наведе преглед тенденција, трендова и 
техничког развоја у пиланској индустрији у 
ппоследњих 25 година (у Европи и свету) 

2. Разликује групе, врсте и могуће комбинације 
машина и опреме у пилани у односу на њихову 
позицију у радном процесу  

3. Наведе и систематизује најважније машине у 
пилани и опише њихове основне 
карактеристике у смислу примене, производа и 
производње   

4. Нацрта радионички цртеж за производњу 
резане грађе у модерној пилани    

5. Опише и објасни основне делове модерних 
машина у пилани нпр. принцип рада машине, 
капацитет сечења, услове и правила за 
одржавање и сл.    

6. Објасни својим речима технологију иверања, 
уситњавања  

7. на примету објасни технологију уштеде и 
имаксимално искориштење трупца 

8. Опише услове примене, основне компоненте,  
карактеристике и детаље конструкције јединица 
уштеде (система ѕа смањење отпатка) и 
пиланских агрегата  («of reducer units and sawing 
aggregates») 

9. познаје технологију  глодања   
10.  Наведе и упореди предности/мане машина у 

технологији глодања   
11.  Опише основне компоненте, детаље 

конструкције и карактеристике јединица за 
профилисано глодања и пиланских агрегата  

12.  скицира технолошки процес производне линије 
у пилани која примењује технологију иверања, 
глодања, са циљем максималне уштеде енергије 

• Развој тенденција, трендова и изазова у 
пиланској индустрији (нпр. Промене у 
набавци сировина, потреба да се повећа 
продуктивност и конкурентност, 
примена микро електронике  итд.). 

• Преглед најважнијих пиланских 
машина  (главне машине за прво 
сечење, машине за друго сечење, 
могуће/уобичајене комбинације.    

• Процес рада, кораци у процесу, 
производи и у пилани 

• Основне чињенице и основни 
функционални детаљи модерних 
машина за пиљење, нпр.   
продуктивност машине, капацитет 
сечења, услови и правила који се тичу 
одржавања. 

• Технологија иверања, уситњавања, 
технолошки развој, дефиниције и 
кораци у раду, примена и 
карактеристике  

• Технологија уштеде енергије, 
технолошки концепт, основне 
компоненте, детаљи конструкције, 
примена технологије уштеде, пилански 
агрегати,  – комбинације у   пиланама за 
смањање отпатка и уштеду  

• Технологија глодања: примена, 
предности/мане и предуслови, основне 
компоненте, детаљи конструкције 
јединица за профилирање - јединица 
глодања и пиланских агрегата, 
производни процес и компоненте у 
процесу глодања    

• На почетку модула ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 
оцењивања. 

• Недељни приказ броја часова дат је у гантограму 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
• теоријска настава........64 
• Кабинетске вежбе.....12  
• Настава у блоку.....18   
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације: 
• Кабинетских вежби 
• Наставе у блоку 

 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује у учионици 
• Кабинетске вежбе се реализују у информатичком 

кабинету 
• Настава у блоку се реализује у модерној пилани у 

ближем или ширем окружењу 
•  

 
Препоруке за реализацију наставе 
• настава у информатичком кабинету састоји се од 

посета сајтова модерних светских пилана 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• Праћење остварености исхода 
• Тестове знања 
• Тестове практичних вештина 

 



 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
МОДУЛА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 13. Упореди различите врсте и конструкције 
модерних кружних тестера   

14.  опише основне карактеристике конструкције 
модерних  кружних тестера високог степена 
продуктивности  

15. Опише основне компоненте и детаље 
конструкције кружних тестера са једним и два 
вретена и њихов начин рада  

16.  Објасни предности/мане кружних тестера и 
предуслове за висок степен продуктивности и 
добар квалитет производње 

17.  Наведе основне карактеристике, материјале и 
правила одржавања оштрица кружних тестера  

18. Прати технолошки развој употребом модерних 
информационих технологија, сакупљањем и 
поређењем информација са презентација ВЕБ, 
(homepages) важних и познатих произвођача 
модерне пиланске технологије.    

• Модерне кружне тестере: различити 
концепти машина, типови и кључне 
карактеристике конструкције   

• Кружне тестере са више ножева 
примена, предности и предуслови, 
основне компоненте, детаљи 
конструкције са једним и два вретена 

• Оштрице за циркуларне тестере: 
материјали за сечење, геометрија 
сечења,  оштрење и  и одржавање 
ножева кружних тестера, могуће  
грешке у раду машине узроковане 
дефектним ножем тестере 

• Најважнији произвођачи  модерних 
пиланских машина /технологије    

 

 
 
1. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МОДУЛА 
 
1. Интернет презентације модерних пилана широм света 
 
 
2. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 
• Сви стручни модули • Сви стручни предмети  
 



 

 
Назив предмета: ИСТОРИЈА – изабране теме 
Годишњи фонд часова: 70 часова 
Разред: Први или Други  
Циљ предмета Основни циљ предмета је разумевање: 

1. основних појмова историјске  науке, друштва и друштвених односа у прошлости;  
2. утицаја привреде на друштво и начин живота; 
3. појма држава и њеног развитка у времену и простору;  
4. развојности културних појава и процеса;  
5. веровања и обичаја и  повезаности вере и културе у прошлости и садашњости;  
6. економских промена у прошлости и садашњости и последице тих промена на друштво, државу и културу;  
7. улоге појединаца у појавама и процесима прошлих и садашњих времена. 

ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да : 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Приче из 
старина  

• Упознавање 
веровања и обичаја 
народа у прошлости 
и садашњости 

• Разумевање митова 
као представе света 
у одређеном 
историјском 
времену 

• познаје верске представе људи у прошлости; 
• познаје обичаје људи у прошлости и садашњости; 
• уочи сличности и разлике у обичајима верских 

заједница; 
• објасни мит као обележје одређеног културно-

историјског периода; 
• објасни биљне и животињске представе у 

митовима, религији, обичајима, ликовним 
представама... 

• Политеизам, монотеизам – 
јудаизам, хришћанство, ислам 

• Пост, Божић, Ускрс, слава, 
Курбан Бајрам, Јон Кипур 

Проблеми 
савременог света 

o Препознавање 
проблема 
савременог света 

• уочи промене у свету у другој половини XX века 
које су изазване економским и војно-политичким 
прегруписавањем; 

• уочи еколошке проблеме савременог света 
• уочи технолошки развој савременог света 
• уочи супротности изазване технолошким развојем 

савременог света 

• Европске и светске 
институције 

• Проблем сиромаштва 
• Еколошки проблеми 
• Проблеми у образовању 
• Нуклеарни отпад 
• Савремена индустрија 

Знаменити срби • Разумевање 
међузависности 
појединца, друштва 
и културе у 
прошлости и 
садашњости 

• Стицање знања о 
знаменитим Србима 
који су обележили 
епохе у којима су 
живели 

• Развијање 

• познаје начине на које друштво и култура утичу на 
формирање личности и понашања појединаца; 

• објасни улоге појединца за развој нације, друштва и 
културе; 

• разликује научно-историјске од слободних и 
тендециозних или митских интерпретација 

• Државници 
• Владари 
• Писци 
• Сликари... 

• На почетку теме ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава ( 70 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се не дели на групе  
 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује у 

учионици  
 
Препоруке за реализацију наставе 
 Задатак наставника  је да 

ученицима понуди 6 наставних 
тема од којих ће ученици , као 
група, према својим склоностима 
изабрати 3 теме које ће обрадити 
на часовима историје.Од те три 
теме најмање једна мора бити из 
националне историје.  

 За сваку предложену тематску 
целину дати су циљеви, исходи и 
садржаји. Исходи су централно 
место овог програма и они треба 



критичког става 
према њиховој 
улози у друштву 

 

Миграције 

 

• Стицање знања о 
миграцијама као 
константним 
појавама у историји 
људског друштва; 

• Разумевање 
узрочно-
последичних веза 
привредно-
економског, 
политичког и 
културног развоја 
друштва у односу 
на миграције. 

• наведе основне чиниоце миграција као друштвених 
појава; 

• анализира динамику унутар друштва која доводи до 
појачаног кретања друштва; 

• објасни утицај миграција на свакодневни живот 
људи 

• Појам и типови миграција 
• Најстарије људске миграције 

(праисторијске, библијске, 
миграције античког света) 

• Велика сеоба народа (од Хуна 
до Мађара) 

• Колонизација Новог света 
• Савремене миграције 

(привредно-економске, 
политичке, присилне) 

• Српске сеобе (од Закарпатја 
до XX века) 

Војска,оружје, 
рат 

 

• Стицање знања о 
оружју, војсци и 
ратовима  

• Развијање 
критичког става 
према рату као 
друштвеној појави 

• опише развој оружја, војне организације и типове 
рата; 

• објасни улогу појединца у рату као друштвеној 
појави; 

• разликује негативне и позитивне последице рата; 
• аргументовано дискутује о рату као друштвеној 

појави; 

• карактеристичне ратове 
одређене епохе 

• типове рата (освајачки, 
одбрамбени, колонијални....) 

• највеће војсковође и њихово 
време (нпр. Александар 
Македонски, Ханибал, 
Наполеон) 

• карактеристичне битке 
одређених епоха 

• ратови XX века (међународне 
конвенције) 

Живот и обичаји 
на двору 

 

Стицање знања о 
животу и обичајима на 
европским дворовима 
 

• објасни улогу двора у друштвеном, политичком, 
економском и културном развоју државе; 

• критички и аналитички сагледа условљеност 
живота на двору припадношћу одређеном 
културном подручју; 

• разликује позитивне и негативне последице живота 
на двору на укупан друштвени развој. 

• Појам монархије 
• Западноевропски двор 

(одабрани примери и општа 
обележја) 

• Византијски двор (одабрани 
примери и општа обележја) 

• Османлијски двор (одабрани 
примери и општа обележја) 

• Српски двор (одабрани 
примери и општа обележја) 

 

Српска • Стицање знања о • објасни узроке, ток и последице српске револуције • Турска на прелазу из XVIII у 

да послуже професорима да 
наставни процес у овом 
предмету буде тако обликован да 
се наведени исходи постигну.  
До исхода можемо доћи 
правилним и добрим одабиром 
садржаја. То значи да садржаје 
које смо Вам понудили можете 
прилагођавати ученицима са 
којима радите, како би најлакше 
и најбрже достигли наведене 
исходе. Успех у реализацији 
садржаја и постизању исхода 
зависи од метода / активности 
које сте планирали. Предлажемо 
Вам сталну интеракцију са 
ученицима, примену 
радионичарског рада, 
истраживачке методе / 
активности.... Ученике треба 
подстицати на истраживачки рад 
и решавање проблемских 
питања. Важно место у 
постизању исхода имају и 
наставна средства (карте, 
атласи...) Ученике треба 
упућивати и на осталу 
литературу 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. aктивност на часу 
 
Оквирни број часова по темама 
Није наведен због изборне структуре 
педмета 
 
 Приче из старина 
 Проблеми савременог света 
 Знаменити срби 
 Миграције 
 Војска,оружје, рат 
 Живот и обичаји на двору 



револуција 1804-
1835 

 

српској револуцији 
као најзначајнијем 
догађају борбе за 
национално 
ослобођење 

• Разумевање 
аспеката српске 
револуције као 
друштвене појаве 

 

• сагледа српску револуцију као део ширих 
европских збивања 

• наведе најзначајније личности и њихову улогу у 
српској револуцији 

• објасни политички, социолошки и културни аспект 
српске револуције 

• објасни значај формирања државних институција и 
кодификованог права и утемељења нововековних 
српских династија 

XIX век 
• Буна на дахије 
• Устанци 
• Друштвене и привредне 

промене у Србији 
• Изградња модерне српске 

државе 
• Српска револуција у 

контексту европских збивања 
• Значајне личности револуције 

Култура срба на 
прелазу из xix у 
xx век 

• Стицање знања о 
култури Срба на 
прелазу из XIX у 
XX век  

• Разумевање 
различитих 
културних утицаја 
на простору Србије 

• Уочавање 
међузависности 
појединца, друштва 
и културе 

 

• препозна основне карактеристике културног 
преображаја код Срба на прелазу из XIX у XX век   

• разликује начин живота становника града и села у 
односу на регију  

• разликује динамику промена, начина живота 
појединца у односу на друштвену припадност 

• наведе услове који одређују културне процесе  
• објасни начин на које друштвене институције и 

институције културе служе задовољењу личних и 
заједничких потреба 

• образовање код Срба 
• нови уметнички правци у 

:књижевности, ликовној 
уметности, архитектури, 
музици (романтизам, 
реализам, импресионизам) 

• култура живота у граду и селу 
• европеизација Србије 
 

Српске 
династије 

• Стицање знања о 
историјском 
периоду којем 
одабрана династија 
припада 

• Стицање знања о 
улози и значају 
династије за епоху 
којој припада 

• одреди епоху којој династија припада 
• опише појединца, припадника одабране династије, 

и његову улогу у националном и европском 
контексту 

• критички се односи према месту и улози династије 
и појединца, припадника династије (владар),  у 
историјском развитку Срба 

• опише утицај династије на политички, економски и 
културни развитак државе 

• Појам династије и принципи 
наслеђивања 

• Улога династије и појединаца 
у политичком, привредном и 
културном развитку Србије 

• Династички сукоби 
 

Грађанске 
револуције-пут 
ка модерној 
нацији 

 

• Неговање свести о 
националној 
припадности и 
развијање духа 
толеранције према 
припадницима 
других нација 

• објасни појам нације и процес њеног развоја 
• анализира позитивне и негативне аспекте процеса 

стварања нације на примеру сопственог народа 
• објасни значај грађанских револуција за развој 

нације 
• разликује национализам, шовинизам и патриотизам 

• Појам нације кроз идеје 
Француске грађанске 
револуције 

• Идеје Француске грађанске 
револуције у 
револуционарним покретима 
европских нација 

• Национално уједињење 
(Немачка, Италија.....) 

• Српско национално питање и 

 Српска револуција 1804-1835 
 Култура срба на прелазу из xix у 

xx век 
 Српске династије 
 Грађанске револуције-пут ка 

модерној нацији 
 Балкан између истока и запада 
 Изуми 
 Индустријске револуције 

 
 
 
 
 
 
 
 



национална питања у три 
велика царства (Русија, 
Аустро-Угарска, Турска) 

• Национализам, шовинизам, 
патриотизам 

• Нација данас 

Балкан између 
истока и запада 

 

• Разумевање 
прожимања 
различитих 
културних, 
геополитичких и 
економских утицаја 
и интереса на 
Балкану 

• опише геополитички положај Балкана 
• опише прожимање различитих културних, 

геополитичких и економских интереса на Балкану 

• Подела Царства и досељавање 
Словена 

• Велика шизма 
• Балкан на размеђу различитих 

утицаја (Византија, Турска, 
Западна  Европа) 

• Источно питање 
• Балкан у геополитичкој 

подели XX века 

Изуми 

 

• Упознавање 
ученика са 
предметима које је 
човек изумео и са 
њиховом применом 

• Уочавање линије 
развојности изума 

• Познавање 
личности које су 
својим изумима 
допринеле промени 
слике света 

• наведе најзначајније изуме човека у прошлости и 
садашњости 

• опише развојност човекових изума 
• објасни како је човек користио изуме 
• познаје личности чији изуми су допринели промени 

слике света 

• Изуми мењају слику света 
• Изуми изазивају отпоре 
• Изуми унапређују привреду и 

мењају слику друштва 
• Значајне личности и њихови 

изуми 

Индустријске 
револуције 

 

• Познавање кључних 
проналазака за 
индустријске 
револуције 

• Разумевање периода 
индустријске 
револуције 

• Уочавање значаја 
промена у привреди 
и друштву које су 
настале у време 
индустријских 
револуција 

• наведе најзначајније проналаске у појединим 
индустријским револуцијама 

• објасни утицај индустријских револуција на развој 
друштва 

• опише промене у односима у свету у време 
индустријских револуција 

• објасни значај индустријских револуција на 
промене у свакодневном животу људи 

• познаје личности значајне за индустријске 
револуције 

• знати најзначајније 
проналаске у појединим 
индустријским револуцијама 

• увиђати промене у развоју 
привреде захваљујући 
индустријским револуцијама 

• знати утицај индустријских 
револуција на развој друштва 

• знати промене у односима у 
свету у време индустријских 
револуција 

• уочити значај индустријских 
револуција на промене у 
свакодневном животу људи 

• познавати личности значајне 



за индустријске револуције 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  

1. Српски језик и књижевност 
 

 



 
Назив предмета: Хемија 
Годишњи фонд часова: 70 часова 
Разред: Први или други 
Циљ предмета 1. Оспособљавање ученика да разумеју и примене стечена знања из Хемије у ужестручном подручју и практичној настави 

ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да : 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ  ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Врсте 
неорганских 
једињења 
 

• стицање 
основних знања 
о врстама 
неорганских 
једињења 

• знати  да препозна различите врсте 
неорганских једињења (оксиде, базе, киселине 
и соли) 

• знати понашање ових једињења у води 
• знати основне међусобне реакције различитих 

врста неорганских једињења 

• оксиди 
• базе 
• киселине 
• соли 

Дисперзни 
системи 
 

• стицање 
основних знања 
о врстама 
дисперзних 
система, 
припремању 
раствора 
одређене 
концентрације, 
зависности рН 
раствора од 
дисоцијације 
база, киселина 
и соли односно 
хидролизе соли 

• знати  да припреми раствор одређеног масеног 
удела 

• знати  да распознаје различите дисперзне 
системе 

• знати  основне карактеристике колоидних 
раствора 

• знати  да припреми раствор одређене 
количинске концентрације (1М, 0,1 М) 

• знати  шта представља рН 
• знати да на основу вредности рН одреди каква 

је средина 
• знати  шта је хидролиза соли и како она утиче 

на рН раствора 

• колоидни раствори 
• прави раствори 
• концентрација 

раствора(масени удео, 
количинска концентрација) 

• јонски производ воде, рН 
• хидролиза соли 

Угљоводоници 
 

• стицање 
основних знања 
из 
угљоводоника 

• знати да разликује алкане, алкене, алкине и 
арене 

• знати  номенклатуру основних угљоводоника 
• знати  шта су реакције супституције и препозна 

их на примеру 
• знати  шта су реакције адиције и препозна их 

на примеру 
• знати  продукте сагоревања угљоводоника 

• алкани 
• алкени 
• алкини 
• арени (бензен) 
• супституција 
• адиција 
• сагоревање угљоводоника 

Органска 
кисеонична 
једињења 
 

• стицање 
основних знања 
из алкохола, 
фенола, етара, 
алдехида, 
кетона,органск
их киселина и 
њихових 
деривата 

• знати  шта су алкохоли и особине метанолаи 
етанола 

• знати  шта су феноли и њихове 
карактеристичне особине 

• препознати  етре и знати им употребу 
• препознати  алдехиде и кетоне и знати им 

особине 
• знати  основне органске киселине и њихове 

особине 
• знати како настају естри 

• алкохоли 
• феноли 
• етри 
• алдехиди и кетони 
• органске киселине 
• естри 

• На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
• теоријска настава ( 70 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се не дели на групе  
 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује у учионици / 

кабинету 
 
Препоруке за реализацију наставе 
Врсте неорганских једињења 
• поновити основне појмове о атому, молекулу, чистој 

супстанци и смеши 
• садржаје оксида свести на неколико примера оксида метала и 

оксида неметала 
• садржаје база свасти на карактеристичне примере (NaOH, 

Ca(OH)2 , NH4OH) 
• примере и особине киселина објаснити на неколико основних 

и карактеристичних киселина које су у служби струке 
• добијање соли објаснити преко реакција неутрализације 
• вежбати на самосталности у писању реакција 
Дисперзни системи 
• врсте дисперзних система демонстрирати на примерима из 

околине 
• особине колоидних система oбјаснити и демонстрирати на 

примеру бубрења скроба, таложења  протеина млека... 
• припремање раствора одређеног масеног удела радити 

применом формуле и на примерима везаним за сруку 
• количинску концентрацију радити применом основних 

формула и радити припрему 1М и 0,1М растворасоли, база и 
киселина 

• рН свести на препознавање средине у зависности од 
вредности рН 

• хидролизу соли приказати на примерима везаним за примену 
у струци 

Угљоводоници 
• садржај угљоводоника свести на препознавање којој групи 

угљоводоника припада одређено једињење 
• номенклатура првих пет једињења у хомологом нозу 



Масти и уља 
 

• стицање 
основних знања 
из масти и уља 
(липиди) 

• знати  шта су масти и уља , како настају 
ињихове особине 

• знати  хидролизу масти и уља у киселој и 
базној средини 

• знати  шта су сапуни 
• знати шта су воскови 

• добијање масти и уља 
• хидролиза масти и уља 
• сапуни 
• воскови 

Угљени 
хидрати 
 

• стицање 
основних знања 
из угљених 
хидрата 

• знати  да дефинише и подели угљене хидрате 
• знати  глукозу и њене особине 
• знати  фруктозу и њене особине 
• знати  шта су дисахариди и особине  малтозе, 

лактозе и сахарозе 
• знати  шта су полисахариди и особине скроба, 

гликогена и целулозе 

• дефиниција и подела 
угљених хидрата 

• глукоза 
• фруктоза 
• дисахариди 
• полисахариди 

Амино 
киселине и 
протеини 
 

• стицање 
основних знања 
из амино 
киселина, 
протеина и 
ензима 

• знати  шта су амино киселине и њихове 
особине 

• знати  шта су протеини, како настају и како их 
делимо према структури 

• знати  улогу протеина и њихово таложење 
• знати  шта су ензими и која им је улога 

• амино киселине 
• протеини 
• ензими 

• примере супституције радити на примеру супституције 
метана и бензена 

• адицију вежбати на етену, пропену, етину и пропину 
• вежбати сагоревање различитих угљоводоника који се 

користе као извори топлоте 
Органска кисеонична једињења 
• особине алкохола демонстрирати на етанолу 
• упознати ученике са глицеролом 
• демонстрирати особине фенола и указати на разлику од 

алкохола 
• особине алдехида и кетона демонстрирати на етаналу и 

пропанону 
• особине киселина демонстрирати на етанској киселини  
• упознати ученике са метанском,етанском, пропанском, 

млечном, лимунском, винском, сорбинском, бензоевом и 
масним киселинама (њиховим особинама, налажењу у 
природи и значају) 

• вежбати добијање  соли K-  и  Na- пропионата и бензоата и 
указати на њихову примену у прехрамбеној индустрији 

• демонстрирати добијање простијих естара и указати на 
њихове особине 

Масти и уља 
• особине демонстрирати на растворљивости 
• демонстрирати добијање сапуна 
• дати примере карактеристичних воскова 
Угљени хидрати 
• демонстрирати особине угљених хидрата на глукози, 

фруктози, малтози, лактози , сахарози и скробу 
Амино киселине и протеини 
• особине амино киселина повезати са њиховом структуром 
• поделу протеина повезати са местом у живим организмима 

које изграђују 
• демонстрирати таложење протеина као и бојене реакције на 

протеине 
• указати на значај ензима и њихову улогу у организму и 

технолошким процесима 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
3. тестове практичних вештина 
 
Оквирни број часова по темама 
Врсте неорганских једињења 10 часова 
Дисперзни системи 15 часова 
Угљоводоници  5 часова 
Органска кисеонична једињења 8 часова 
Масти и уља 5 часова 
Угљени хидрати 12 часова 
Амино киселине и протеини 10 часова 

 



 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА   

 
1. Литература, уџбеници и практикуми који су и до сада били одобрени за реализацију  ових садржаја хемије. 
2. Користити податке из стручних часописа,  са интернета... 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

 
 Физика 
 Математика 
 Сви стручни модули 



Назив предмета: ЕКОЛОГИЈА 
Годишњи фонд часова: 70 или 64 часова 
Разред: Трећи или четврти 
Циљеви предмета 1. Разумевање односа човека према природи 

2. Стицање темељних теоретских знања из екологије, 
3. Развијање логичког мишљења, 
4. Добијање знања потребних за решавање проблема у процесу рада, 
5. Оспособљавање за преузимање одговорности за заштиту животне средине, 
6. Формирање еколошке културе која подразумева свест о универзалности потребе заштите животне средине. 

ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Основни 
појмови и 
принципи 
екологије 

• Стицање 
основних знања 
из екологије 

• знати предмет проучавања и задатке 
екологије, 

• разумети односе који владају у природи, 
• разумети појам и значај еколошких 

фактора, 
• познавати основне облике организације 

живих бића у природи, 
• разумети функционално јединство 

биосфере. 

• Дефиниција, предмет проучавања и задаци 
екологије као науке 

• Еколошки фактори 
• Антропогени фактори 
• Еколошка валенца и адаптивне промене на 

услове станишта  
• Популација 
• Биоценоза и екосистем 
• Животне области на земљи 
• Биосфера као јединствен систем 

Заштита и 
унапређивање 
животне 
средине 

• Стицање сазнања 
о загађивању 
животне средине 
и могућностима 
њене заштите 

• Формирање 
еколошке свести 
ученика 

• познавати утицај човека на животну 
средину и опасност од глобалног загађења 
планете, 

• познавати начине загађивања ваздуха, 
воде, земљишта, хране и другог, 

• разумети и познавати опасност од 
радиоактивног загађења, 

• препознавати специфичне облике загађења 
као што је бука, 

• вршити елементарни мониторинг своје 
околине,  

• познавати начине планирања и уређења 
животне средине. 

• Човек и његов однос према природи 
• Извори загађивања и заштита ваздуха 
• Извори загађивања и заштита вода 
• Извори загађивања и заштита земљишта 
• Извори загађивања хране 
• Бука као облик загађивања животне средине 
• Радиоактивно загађивање и заштита 
• Мониторинг животне средине 
• Уређивање средине и изградња простора 
• Проблем угрожених врста и заштита 

природе 

Повезаност 
природе и 
савремених 
технологија 

• Стицање сазнања 
о облицима 
градње у 
природи и 
могућностима 
преношења 
искустава из 
природе у 
савремену 
технологију  

• познавати облике градње у природи, 
• разумети потребу за коришћењем 

искустава из природе, 
• познавати примере градње у природи који 

су већ примењени у савременом 
грађевинарству, 

• формирати свест о потреби заштите на 
раду, 

• познавати мере заштите на раду. 

• Грађевинари у природи – мравињаци, саће, 
гнезда, бране и други облици 

• Еволуција у служби формирања појачане 
издржљивости и функционалности – грађа 
бутне кости, крвоток и дренажни систем 

• Биоархитектура – високе зграде које су 
рађене на темељима по узору на корен 
биљака, монтажни елементи рађени на 
принципу пчелињег саћа, инфраструктура у 
стамбеним зградама изведена по узору на 
дренажни систем и др. 

• На почетку теме ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава  
 
Подела одељења на групе 
Одељење се не дели на групе 
 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује у 

учионици 
 
Препоруке за реализацију наставе 
• Основни појмови и принципи 

екологије  Садржаје међусобно 
повезати и указивати на њихову међусобну 
условљеност. Вежбати прецизно и јасно 
дефинисано изражавање 

• Заштита и унапређивање 
животне средине  Инсистирати на 
самосталном раду ученика у препознавању 
облика загађења животне средине. 
Садржаје повезати са актуелним 
информацијама у вези загађивања и 
заштите животне средине. У околини 
школе са ученицима лоцирати изворе 
загађивања средине. Урадити предлог мера 
за уређење школског дворишта и 
учионичког простора 

• Повезаност природе и 
савремених технологија  Логички 
повезати примере из природе са потребама 



• Опасности које су могуће приликом 
извођења радова и мере заштите на раду 

савременог грађевинарства. Не 
инсистирати на анатомији, већ само 
ученике подсетити на постојање одређених 
система који имају функције управљања 
организмима. Нагласити могуће опасности 
у раду и формирати свест о потреби 
заштите на раду 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
3. тестове практичних вештина 
 
Оквирни број часова по темама 

 
 Основни појмови и принципи 

екологије 20 часова 
 Заштита и унапређивање животне 

средине 27 часова 
 Повезаност природе и савремених 

технологија 23 часа 
 
 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА   

1. Иво Савић, Вељко Терзија Екологија и заштита животне средине за први разред средњих стручних школа 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  

1. Грађевински материјали; 
2. Физичка географија 
3. Грађевинске конструкције; 
4. Организација грађења; 
5. Технологија рада са практичном наставом 

 
 



 

 

Назив предмета: ГЕОГРАФИЈА   
Годишњи фонд часова: 70 
Разред: Други или трећи 
Циљеви предмета 1. Упознавање ученика са физичко-географским карактеристикама Србије и њиховим утицајем на туристичка кретања 

ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да : 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ  ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Рељеф • Проширивање 
знања о рељефу 
србије са посебним 
освртом на 
геоморфолоске 
туристичке 
вредности 

• наведе облике рељефа 
• препозна облике рељефа атрактивне за туризам 
• објасни надземне и подземне облике рељефа 
• опише најважније геоморфолошке туристичке 

вредности 

• генеза рељефа 
• планински рељеф Србије 

(Копаоник, Златибор, Стара 
Планина,Тара) 

• низијски рељеф 
• подземни рељеф Србије 

(пећине и јаме) 
Клима • Проширивање 

знања о типовима 
климе у Србији и 
њихов утицај на 
туристичка кретања 

• наведе типове климе  
• објасни шта је микроклима 
• кратко описати најзначајније типове климе у србији 

• појам климе и времена 
• типови климе 
• планинска 

клима,континентална клима 
умерено континентална са 
варијететима 

• појам микроклиме  
Хидрографија • Проширивање 

знања о 
хидрографским 
објектима који 
утичу на развој 
туризма 

• Именује хидрографске туристичке вредности 
• опише реке битне за туризам Србије 
• кратко опише језера и њихове туристичке вредности 
• лоцира најзначајније термоминералне изворе у србији 
• наведе остале хидрографске туристичке вредности 
 

• реке и  речни сливови 
• језера Србије 
• термоминерални извори 
• остале хидрографске 

туристичке вредности 
(мочваре, крашки  извори, 
потајнице) 

Биљни свет • Анализа утицаја 
биљног света на 
туризам 

• укаже на значај биљног света 
• познаје распоред шумских комплекса у Србији 
• наброји распоред биљних заједница у Србији  

• биљни покривач Србије 
• шуме србије  
• ендемичне и реликтне врсте 

значајне за туризам 
Животињски 
свет 

• Анализа утицаја 
животинског света 
на туризам 

• Познаје најважнија подручја за развој ловног туризма 
у Србији 

• наведе најзначајнија риболовна подручја у Србији 

• животињски свет србије 
• ловна и риболовна подручја 

Србије 
Заштита 
животне средине 
у Србији  

• Упознавање 
ученика са 
потрбама заштите 
животне средине и 
њиховим утицајем 
на туризам 

• дефинише животну средину 
• лоцира и кратко описе националне паркове у Србији 
• наброји најважније природне резервате 

• животна средина 
• заштита животне средине у 

Србији 
• национални паркови и 

туризам 
• остали облици заштићене 

средине 
• утицај туризма на 

угрожавање животне 
средине 

• На почетку теме ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава ( 70 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се не дели на групе  
 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује у 

учионици 
 
Препоруке за реализацију наставе 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
3. тестове практичних вештина 
 
Оквирни број часова по темама 
Рељеф-14 часова, 
Клима - 14 часова 
Хидрографија-14 часова 
Биљни свет - 8 часова 
Животињски свет-8 часова 
Заштита животне средине у Србији - 
12 часова 



 
 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА  

1. Ракићевић, Т., Општа физичка географија, Научна књига, Београд. 
2. Родић, Д:, Географија за I или III разред средње школе, Завод за издавање уджбеника, Београд. 
3. Марковић, Ђ. Ј., Природа и природне реткости Југославије, Завод за уџбенике Србије, 1967. 
4. Марковић, Ђ. Ј., Регионална географија СФРЈ, Грађевинска књига, Беград, 1980. 

 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  

1. Историја изабране теме 
2. Складиштење и заштита сировине 
3. Дрво као сировина 



 

Назив предмета: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 2 
Годишњи фонд часова: 70 или 64 часа 
Разред: Други, трећи или четврти  
Циљ предмета Развој способности за интегративни, мултифункционални и мултимедијални приступ програмима и информатичким технологијама  

ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да : 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ  ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Табеларни 
прорачуни 

• Унапређење знања 
ученика за 
коришћење 
програма за 
табеларне 
прорачуне 

• користи опције за кретање кроз комплексне 
документе 

• класификује различите врсте података у ћелијама 
• прилагоди изглед ћелија у зависности од врсте 

података 
• примењује апсолутно и релативно адресирање ћелија 
• користи напредне функције програма 
• познаје опције за контролу уноса и приказа података 
• припреми и прилагоди графички приказ података из 

табеле 
• прави изведене табеле и графиконе на основу 

постојећих табела 
• предвиди потребу за заштитом садржаја 
• припреми документ за штампање  

• Навигација кроз документ 
(freze and split panes) 

• форматирање ћелија(format 
cell и условно форматирање) 

• Апсолутно и релативо 
адресирање ћелија 

• Напредне функције (IF, sumif, 
countif, lookup...) 

• Провера уноса,Филтрирање и 
сортирање података 

• Креирање и подешавање 
графикона 

• Пивот табеле и графикони 
• Заштита садржаја (LOCK 

AND UNLOCK CELL) 
• Припрема документа за 

штампу (HEDER&FOOTER, 
FIT TO, REPEAT ROW OR 
COLUM...)  

Презентација  • Унапређење знања 
ученика у 
коришћењу 
програма за израду 
презентација 

• користи различите типове мултимедијалних садржаја 
у презентацији 

• користи ефекте транзиције слајдова 
• користи ефекте анимације над елементима слајда 
• управља начином приказа презентације 
• припреми документ за презентовање  

• Убацивање мултимедијалних 
садржаја у презентацију 
(цртежи, слике, звукови, 
музика, видео клипови...) 

• Додавање динамичких 
ефеката на сласјдове (slide 
transition) 

• Додавање динамичких 
ефеката на објекте(custom 
animation) 

• Контрола тока приказивања 
презентације(timing, 
нарација) 

• Припрема документа за 
приказивање (print what, 
pakage for cd)  

Обрада слика на 
рачунару  

• Упознавање 
ученика са 
принципима обраде 
слика на рачунару 

• разуме разлике између различитих формата за запис 
слика 

• користи расне алатке за опсецање и исецање делова 
слике 

• манипулише са исеченим деловима слике 

• Типови формата за снимање 
слика на рачунару 

• обсецање(crop) и исецање 
елемената слика (laso,magic 
wand, selections...) 

• На почетку теме ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
• теоријска настава  
 
Подела одељења на групе 
Одељење се не дели на групе 
Ако школа није у могућности да 
обезбеди довољан број комплета, 
предвидети рад у групама тако да 
највише два ученика раде заједно  
 
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се реализује у 

кабинету за информатику 
 
Препоруке за реализацију наставе 
• Табеларни прорачуни:  

Практичну реализацију програма 
остварити неким од програма за 
табеларне прорачуне, извођење 
наставе подразумева објашњавање 
наставника а затим самостални 
рад ученика на рачунару 

• Презентација: Практичну 
реализацију програма остварити 
неким од програма за израду 
презентација, извођење наставе 
подразумева објашњавање 
наставника а затим самостални 
рад ученика на рачунару 

• Обрада слика на рачунару:  
Практичну реализацију програма 
остварити неким од програма за 
обраду слика на рачунару, 



• подеси димензије слике 
• прилагоди контараст и осветљење различитих делова 

слике 
• користи ефекте(филтере) на слици 
• одабере одговарајући формат за снимање слике. 

• комбиновање позадина и 
исечених делова (фото-
монтажа) 

• Подешавање димензија слике 
• Подешавање контраста и 

осветљења 
• Примена ефеката(филтера) на 

слике 
• Снимање слика у 

одговарајући формат 

Интернет 
презентације 

• Упознавање 
ученика са 
програмима за 
израду интернет 
презентација 

• опише врсте интернет презентација 
• препозна разлику између статичких и динамичких 

презентација 
• нађе најбоље решење за структуру интернет 

презентације у зависности од потребе. 
• користи различите врсте садржаја у креирању 

интернет презентација 
• користи табеле у изради интернет презентација 
• успоставља везе између интерних и екстерних 

старница интернет презентација 
• прегледа презентацију у интернет читачу 
• упешно постави презентацију на сервер  
• ажурира садржај презентације 

• Појам и врсте интернет 
презентација (концепт 
сервер-клијент, статични и 
динамички програмски језици 
који се користе на интернету) 

• Планирање структуре 
презентација 

• Врсте садржаја који могу 
бити приказанаи на 
интернету 

• Креирање презентације 
• Рад са табелама 
• Уношење текста и графике у 

презентацију 
• Уметање и подешавање 

хипервеза 
• Преглед презентације у 

интернет читачу 
• Постављање презентације на 

интернет 
• Ажурирање презентације 

Базе података • Упознавање 
ученика са базама 
података 

• опише функције базе података 
• наведе пример коришћења базе података 
• креира табелу у бази 
• уноси податке у базу путем готових форми или 

директно у табелу 
• креира форму за унос  
• направи упит 
• направи извештај 

• Концепт типови и примена 
база података 

• Пројектовање базе података 
• Креирање табела, форми, 

упита и извештаја 

извођење наставе подразумева 
објашњавање наставника а затим 
самостални рад ученика на 
рачунару 

• Интернет презентације : 
Практичну реализацију програма 
остварити неким од програма за 
израду интернет презентација, 
извођење наставе подразумева 
објашњавање наставника а затим 
самостални рад ученика на 
рачунару 

• Базе података: Користити базе 
података које одговарају подручју 
рада и/или образовном профилу 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
3. тестове практичних вештина 
 
Оквирни број часова по темама 
Табеларни прорачуни 14 часова 
Презентација 10 часова 
Обрада слика на рачунару  10 часова 
Интернет презентацијен  20 часова 
Базе података 10 часова 

  

 

 

 

 



 
 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА  

1. Клем,  Н. Рачунарство и информатика за први разред гимназије 2006 ЗУНС 
2. Клем, Н. Рачунарство и информатика за други разред гимназије 2006 ЗУНС 
3. Чабаркапа, Нешић, Рачунарство и информатика за други разред гимназије Круг, 2006 

 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  

1. Математика 
2. Рачунарство и информатика 

 

 



                            
 На основу члана 93. став 4. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 62/03, 64/03-исправка, 58/04, 62/04- 
исправка, 79/05-др. закон и 101/05-др. закон), а у вези са чланом 24. став 1. 
Закона о средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93-др. закон, 
67/93- др. закон, 48/94-др. закон, 24/96, 23/02, 25/02-исправка, 62/03-др. закон, 
64/03-др. закон и 101/05-др. закон), 
 министар просвете доноси 
 

ПРАВИЛНИК 
О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ОГЛЕДА 

ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕХНИЧАР ПРИМАРНЕ ОБРАДЕ ДРВЕТА 
 

Члан 1. 
 

 Овим правилником утврђује се наставни план и програм огледа за 
образовни профил техничар примарне обраде дрвета, који је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део. 
 

Члан 2.  
 

 Програм огледа из члана 1. овог правилника  остварује се у складу 
са: 
 1. Правилником о плану и програму образовања и васпитања за 
заједничке предмете у стручним и уметничким школама („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 и 12/06), из следећих предмета: 

1) Српски језик и књижевност; 
2) Српски језик као нематерњи језик; 
3) Страни језик; 
4) Други страни језик; 
5) Физичко васпитање; 
6) Грађанско васпитање; 

  
 2. Правилником о наставном плану и програму предмета Верска 
настава за средње школе („Просветни гласник”, бр. 6/03, 23/04 и 9/05). 
  

Члан 3. 
 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Просветном гласнику”, а примењиваће се од школске 2007/2008. године. 
 
 
Број: 110-00-123/07-02 
У Београду, 30. јула 2007. године 
 
       МИНИСТАР 
 
               др Зоран Лончар 



       
 На основу члана 110. став 4. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 62/03, 64/03-исправка, 
58/04, 62/04-исправка, 79/05-др. закон и 101/05-др. закон), 
 министар просвете доноси 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ВРСТИ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА У СТРУЧНИМ ШКОЛАМА 
КОЈЕ ОСТВАРУЈУ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ОГЛЕДА ЗА 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ  ТЕХНИЧАР  ПРИМАРНЕ ОБРАДЕ ДРВЕТА 
 

Члан 1. 
 

 Овим правилником прописује се врста образовања наставника у 
стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни 
профил техничар примарне обраде дрвета. 

 
 

Члан 2.  
 
 Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из опште-

образовних предмета могу да изводе лица чија је врста образовања прописана 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника („Просветни гласник” бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 
3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07 и 4/07).  

 
Члан 3. 

 
 Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних 

предмета за образовни профил техничар примарне обраде дрвета може да 
изводи: 
 1. Дрво као сировина 
 Складиштење и заштита сировине 
 Пилана са брентом 
 Пилана са гатером 
 Природно сушење 
 Производња сеченог фурнира 
 Секундарна обрада грађе 
 Производња паркета и бродског пода 
 Производња љуштеног фурнира 
 Производња плоча иверица 
 Производња фурнирских плоча 
 Производња панел плоча 
 Производња плоча влакнатица 
 Техничко сушење и парење грађе 
 Савремене пилане: 
 - дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета; 
 - дипломирани инжењер шумарства прераде дрвета; 
 - дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију.  



 
 2. Техничко цртање: 
 -дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета; 
 -дипломирани инжењер архитектуре. 
 
 3. Машински елементи и материјали: 
 -дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета; 
 -дипломирани инжењер машинства. 
 
 4. Техничка физика: 
 -професор физике, односно дипломирани физичар; 
 -дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета. 
 
 

Члан 4.  
 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Просветном гласнику”. 

 
 

Број: 110-00-123/07-02 
У Београду, 30. јула 2007. године 
 
       МИНИСТАР 
 
               др Зоран Лончар 
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