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На осно ву чла на 79. став 3. За ко на о осно ва ма си сте ма обра

зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09 и 52/11), 
Ми ни стар про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до но си 
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Члан 1.
У Пра вил ни ку о на став ном пла ну и про гра му за сти ца ње 

обра зо ва ња у тро го ди шњем и че тво ро го ди шњем тра ја њу у струч
ној шко ли за под руч је ра да еко но ми ја, пра во и ад ми ни стра ци
ја – област еко но ми ја („Про свет ни гла сник”, бр. 3/96, 3/97, 14/97, 
12/02, 5/03 и 11/06) деo: „НА СТАВ НИ ПЛАНOВИ И ПРО ГРА
МИ ЗА ПОД РУЧ ЈЕ РА ДА ЕКО НО МИ ЈА, ПРА ВО И АД МИ НИ
СТРА ЦИ ЈА – ОБЛАСТ ЕКО НО МИ ЈА”, поглављe: „НА СТАВ НИ 
ПЛА НО ВИ”, оде љак: „I. ОБА ВЕ ЗНИ НА СТАВ НИ ПРЕД МЕ ТИ, 
под руч је радa: ЕКО НО МИ ЈА, ПРА ВО И АД МИ НИ СТРА ЦИ ЈА, 
област: ЕКО НО МИ ЈА”, под о де љак: „Б. СТРУЧ НИ ПРЕД МЕ ТИ”, 
„II. ОСТА ЛИ ОБА ВЕ ЗНИ ОБ ЛИ ЦИ ОБРА ЗОВ НОВАС ПИТ НОГ 
РА ДА”, „III. ФА КУЛ ТА ТИВ НИ ОБ ЛИ ЦИ ОБРА ЗОВ НОВАС
ПИТ НОГ РА ДА” и „ОСТВА РИ ВА ЊЕ НА СТАВ НОГ ПЛА НА И 
ПРО ГРА МА”, на став ни пла но ви за обра зов не про фи ле у че тво ро
го ди шњем обра зо ва њу: „ЕКО НОМ СКИ ТЕХ НИ ЧАР”, „ФИ НАН
СИЈ СКИ ТЕХ НИ ЧАР” и „ЦА РИН СКИ ТЕХ НИ ЧАР”, за ме њу ју се 
но вим на став ним пла но ви ма, ко ји су од штам па ни уз овај пра вил
ник и чи не ње гов са став ни део.

Текст у под о дељ ку: „2. По де ла оде ље ња на гру пе”, за ме њу је 
се но вим тек стом, ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње
гов са став ни део.

Члан 2.
У одељ ку: „НА СТАВ НИ ПРО ГРА МИ, I. ОБА ВЕ ЗНИ НА

СТАВ НИ ПРЕД МЕ ТИ”, под о де љак: „Б. СТРУЧ НИ ПРЕД МЕ ТИ”, за 
обра зов не про фи ле у че тво ро го ди шњем обра зо ва њу, на став ни про
гра ми пред ме та, за ме њу ју се но вим на став ним про гра ми ма пред ме
та, ко ји су од штам па ни уз овај пра вил ник и чи не ње гов са став ни део.

Члан 3.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи

ва ња у „Про свет ном гла сни ку”, а при ме њи ва ће се од школ ске 
2013/2014. го ди не.

Број 11000181/201203
У Бе о гра ду, 19. мар та 2013. го ди не

Ми ни стар
проф. др ЖаркоОбрадовић,с.р.

НА СТАВ НИ ПЛА НО ВИ И ПРО ГРА МИ 
ЗА ПОД РУЧ ЈЕ РА ДА ЕКО НО МИ ЈА, ПРА ВО  

И АД МИ НИ СТРА ЦИ ЈА – ОБЛАСТ ЕКО НО МИ ЈА

ОБРАЗОВНИПРОФИЛИ

ЗА ЧЕ ТВО РО ГО ДИ ШЊЕ ОБРА ЗО ВА ЊЕ

1) Економски техничар (за ни ма ња: еви ден ти чар утро ша
ка, бла гај ник, ме њач нов ца, опе ра тер плат ног про ме та књи го во ђа, 
опе ра тер основ них бан чи них по сло ва, ра чун ски опе ра тер, ста ти
чар об ра ђи вач, ли кви да тор ште та, та ри фер оси гу ра ња).

2) Финансијски техничар (за ни ма ња: бла гај ник, опе ра тер 
плат ног про ме та, ме њач нов ца, књи го во ђа, бан кар ски опе ра тер).

3) Царински техничар (за ни ма ње: ца ри ник, ца рин ски ин
спек тор).
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ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИКСтрана 4 – Број 4 15. мај – 2013.

Осталиобавезниоблициобразовноваспитноградатокомшколскегодине

 I РАЗ РЕД 
ча со ва

II РАЗ РЕД 
ча со ва

III РАЗ РЕД 
ча со ва

IV РАЗ РЕД 
ча со ва

УКУП НО 
ча со ва

Час оде љен ског ста ре ши не 74 72 72 66 284

До дат ни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120

До пун ски рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120

При прем ни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120

* Ако се ука же по тре ба за овим об ли ци ма ра да

Факултативниоблициобразовноваспитноградатокомшколскегодинепоразредима

 I РАЗ РЕД 
ча со ва

II РАЗ РЕД 
ча со ва

III РАЗ РЕД 
ча со ва

IV РАЗ РЕД 
ча со ва

Екс кур зи ја до 3 да на до 5 да на до 5 на став них да на до 5 на став них да на

Је зик дру гог на ро да или на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре 2 ча са не дељ но

Дру ги стра ни је зик 2 ча са не дељ но

Дру ги пред ме ти * 1 – 2 ча са не дељ но

Ства ра лач ке и сло бод не ак тив но сти уче ни ка (хор, сек ци је и дру го) 30 – 60 ча со ва го ди шње

Дру штве не ак тив но сти – уче нич ки пар ла мент, уче нич ке за дру ге 15 – 30 ча со ва го ди шње

Кул тур на и јав на де лат ност шко ле 2 рад на да на

* По ред на ве де них пред ме та шко ла мо же да ор га ни зу је, у скла ду са опре де ље њи ма уче ни ка, фа кул та тив ну на ста ву из пред ме та ко ји су утвр ђе ни на став ним пла ном дру гих обра
зов них про фи ла истог или дру гог под руч ја ра да, као и у на став ним пла но ви ма гим на зи је, или по про гра ми ма ко ји су прет ход но до не ти.

ОСТВАРИВАЊЕНАСТАВНОГПЛАНАИПРОГРАМА

1.Остваривањепрограмапонедељама

 I РАЗ РЕД II РАЗ РЕД III РАЗ РЕД IV РАЗ РЕД

Раз ред ноча сов на на ста ва 37 36 36 33

На ста ва у бло ку 1 1 1

Оба ве зне ван на став не ак тив но сти 2 2 2 2

Ма тур ски ис пит    3

Укупнораднихнедеља 39 39 39 39
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Осталиобавезниоблициобразовноваспитноградатокомшколскегодине

 I РАЗ РЕД 
ча со ва

II РАЗ РЕД 
ча со ва

III РАЗ РЕД 
ча со ва

IV РАЗ РЕД 
ча со ва

УКУП НО 
ча со ва

Час оде љен ског ста ре ши не 74 74 74 68 290
До дат ни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120
До пун ски рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120
При прем ни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120

* Ако се ука же по тре ба за овим об ли ци ма ра да

Факултативниоблициобразовноваспитноградатокомшколскегодинепоразредима

 I РАЗ РЕД 
ча со ва

II РАЗ РЕД 
ча со ва

III РАЗ РЕД 
ча со ва

IV РАЗ РЕД 
ча со ва

Екс кур зи ја до 3 да на до 5 да на до 5 на став них да на до 5 на став них да на
Је зик дру гог на ро да или на ци о нал не ма њи не са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре 2 ча са не дељ но
Дру ги стра ни је зик 2 ча са не дељ но
Дру ги пред ме ти * 1 – 2 ча са не дељ но
Ства ра лач ке и сло бод не ак тив но сти уче ни ка (хор, сек ци је и дру го) 30 – 60 ча со ва го ди шње
Дру штве не ак тив но сти – уче нич ки пар ла мент, уче нич ке за дру ге 15 – 30 ча со ва го ди шње
Кул тур на и јав на де лат ност шко ле 2 рад на да на

* По ред на ве де них пред ме та шко ла мо же да орга ни зу је, у скла ду са опре де ље њи ма уче ни ка, фа кул та тив ну на ста ву из пред ме та ко ји су утвр ђе ни на став ним пла ном дру гих обра
зов них пр о фи ла истог или дру гог под руч ја ра да, као и у на став ним пла но ви ма гим на зи је, или по пр о гра ми ма ко ји су прет ход но до не ти.

ОСТВАРИВАЊЕНАСТАВНОГПЛАНАИПРОГРАМА

1.Остваривањепрограмапонедељама

 I РАЗ РЕД II РАЗ РЕД III РАЗ РЕД IV РАЗ РЕД
Раз ред ноча сов на на ста ва 37 37 36 33
На ста ва у бло ку 1 1
Оба ве зне ван на став не ак тив но сти 2 2 2 2
Ма тур ски ис пит    3
Укупнораднихнедеља 39 39 39 39

2.Поделаодељењанагрупе

1. При ре а ли за ци ји ча со ва ве жби и на ста ве у бло ку, оде ље ње 
се де ли на две гру пе из сле де ћих пред ме та: ра чу но вод ство, по слов
на ин фор ма ти ка, са вре ме на по слов на ко ре спо ден ци ја, фи нан сиј
ски по сло ва ње.

2. Час те о риј ске на ста ве и ве жби тра је 45 ми ну та, а час на ста
ве у бло ку тра је 45 ми ну та ако се оства ру је у шко ли и 60 ми ну та 
ако се оства ру је у пред у зе ћу, од но сно уста но ви.

НАСТАВНИПРОГРАМИ

I.ОБАВЕЗНИНАСТАВНИПРЕДМЕТИ

Б. СТРУЧ НИ ПРЕД МЕ ТИ 
За обра зов не пр о фи ле у че тво ро го ди шњем обра зо ва њу

Обра зов ни пр о фил: ЕКОНОМСКИТЕХНИЧАР

ОСНОВИЕКОНОМИЈЕ

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ 

Циљна ста ве пред ме та осно ви еко но ми је је сти ца ње зна ња о 
основ ним еко ном ским прин ци пи ма и за ко ни ма, фор ми ра ње ста во
ва и овла да ва ње ве шти на ма ко је до при не се раз во ју еко ном ског на
чи на раз ми шља ња као и по др шка сти ца њу ком пе тен ци ја зна чај них 
за сва ко днев ни жи вот и да љи пр о фе си о нал ни раз вој уз при ме ну 
кон цеп та одр жи вог раз во ја.

Задацина ста ве осно ва еко но ми је су да уче ни ци:
– уна пре де са рад њу са дру ги ма, као и спoсобност и за тим ски рад; 
– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не при до но ше њу од лу ка 

и ре ша ва њу пр о бле ма из сва ко днев ног жи во та; 

– уна пре де спо соб но сти за при ку пља ње, ана ли зу, орга ни за ци
ју, кри тич ку пр о це ну, при ме ну и пре но ше ње ин фор ма ци ја ре ле ват
них за жи вот чо ве ка;

– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју са
мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу то
ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва и 
кри тич ког ми шље ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост и ства ра лач ко ми шље ње; 
– раз у ме ју кон цепт одр жи вог раз во ја и зна чај при вред них ре

сур са, усво је еко ном ске прин ци пе и при ме њу ју их у сва ко днев ном 
жи во ту; 

– раз ви ју ста во ве и вред но сти зна чај не за жи вот у са вре ме ном 
мул ти кул ту рал ном и де мо крат ски уре ђе ном дру штву за сно ва не на 
по што ва њу људ ских пра ва, то ле ран ци ји, со ли дар но сти, ува жа ва њу 
раз ли чи то сти и род не рав но прав но сти. 

СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

НА СТА НАК И РАЗ ВОЈ ЕКО НОМ СКИХ НА У КА (6)

Основ ни пој мо ви и схва та ња при вред ног жи во та у вре ме на
ста ја ња еко ном ских на у ка.

Ка рак те ри сти ке по је ди них еко ном ских на у ка у об ја шња ва њу 
по ја ва у при вред ном жи во ту.

На ста ја ње и раз вој по ли тич ке еко но ми је као на у ке.

ПР О ЦЕС ДРУ ШТВЕ НЕ ПР О ИЗ ВОД ЊЕ КАО ПРЕД МЕТ  
ИЗ У ЧА ВА ЊА ПО ЛИ ТИЧ КЕ ЕКО НО МИ ЈЕ (12)

По јам пр о из вод ње (по јам ма те ри јал не пр о из вод ње и по јам 
дру штве ног пр о це са пр о из вод ње) 



ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК15. мај – 2013. Број 4 – Страна 7

Основ ни фак то ри пр о из вод ње 
Тех нич ка и дру штве на стра на пр о це са пр о из вод ње 
Пр о из вод не сна ге и пр о из вод ни од но си 
Пој мо ви и из ра зи ко ји ма се ко ри сти по ли тич ка еко но ми ја 
По јам на чи на пр о из вод ње и дру штве ноеко ном ска фор ма ци ја 
Основ на обе леж ја пра вил но сти и прин ци па при вред ног жи во та

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ О ДРУ ШТВЕ НОЈ ПР О ИЗ ВОД ЊИ (20) 

Ну жност пр о из вод ње
Пр о из вод ња и људ ске по тре бе (по јам и основ на кла си фи ка

ци ја људ ских по тре ба)
Ка рак те ри сти ке пр о из вод ње у са вре ме ним усло ви ма. По де ла 

ра да, ње ни об ли ци и зна чај за дру штве ноеко ном ски раз вој
По јам и основ не ка рак те ри сти ке дру штве не и тех нич ке по де

ле ра да
Основ не ка рак те ри сти ке по де ле ра да у са вре ме ним усло ви ма 
Сра зме ран рас по ред дру штве ног фон да ра да на раз ли чи те де

лат но сти
По јам укуп ног дру штве ног фон да ра да и ње гов рас по ред 
Дру штве ни бру то пр о из вод, дру штве ни пр о из вод и на ци о нал

ни до хо дак
Дру штве ни бру то пр о из вод и дру штве ни пр о из вод
Фак то ри ко ји од ре ђу ју обим дру штве ног бру то пр о из во да
По јам пр о дук тив но сти ра да и фак то ри ко ји је од ре ђу ју
По јам ин тен зив но сти ра да и фак то ри ко ји је од ре ђу ју
По јам на ци о нал ног до хот ка и ње го ва рас по де ла 
Струк ту ра дру штве ног бру то пр о из во да и ње го ва рас по де ла
Ма те ри јал на струк ту ра дру штве ног бру то пр о из во да
Вред но сна струк ту ра дру штве ног бру то пр о из во да
На мен ска рас по де ла дру штве ног бру то пр о из во да 
По тре бан пр о из вод, по тре бан рад и по треб но рад но вре ме 
Ви шак пр о из во да, ви шак ра да и ви шак рад ног вре ме на 
Дру штве на ре про дук ци ја и ње ни об ли ци
По јам и об ли ци дру штве не ре про дук ци је

РОБ НА ПР О ИЗ ВОД ЊА И ЊЕ НЕ ЗА КО НИ ТО СТИ (32)

Основ ни об ли ци орга ни зо ва ња дру штве не пр о из вод ње
По јам и основ не ка рак те ри сти ке на ту рал не и роб не пр о из вод ње
Усло ви на стан ка роб не пр о из вод ње и ње не оп ште ка рак те ри

сти ке
Ро ба и ње на основ на свој ства
По јам и ка рак те ри сти ке упо треб не вред но сти ро бе
По јам и ка рак те ри сти ке вред но сти ро бе
По јам и пр о мет не вред но сти ро бе 
Ту ма че ње вред но сти ро бе
Рад као су шти на вред но сти ро бе
Су бјек тив на оце на ко ри сно сти ро бе као ње на вред ност
Дво ја ки ка рак тер ра да са др жан у ро би (ин ди ви ду ал ни и дру

штве ни рад; кон кре тан и ап страк тан рад)
Од ре ђи ва ње ве ли чи не вред но сти ро бе
По јам, зна чај и фак то ри дру штве но по треб ног рад ног вре ме на 
Из ра жа ва ње ве ли чи не вред но сти ро бе
По јам, основ не ка рак те ри сти ке и фак то ри ко ји од ре ђу ју пр о

мет ну вред ност ро бе
Раз вој об ли ка из ра жа ва ња вред но сти ро бе
Су шти на и основ не ка рак те ри сти ке пр о мет не вред но сти
Фак то ри ко ји од ре ђу ју пр о мет ну вред ност ро бе
Пр ост, јед но ста ван или слу ча јан об лик вред но сти
Раз ви је ни или пот пу ни об лик вред но сти
Об лик оп штег екви ва лен та
Нов ча ни об лик вред но сти
На ста нак нов ца и ње го ве основ не функ ци је 
Ме тал ни, па пир ни и кре дит ни но вац
По јам и фак то ри ко ли чи не нов ца по треб ног у роб ном пр о ме ту 
По јам и основ не ка рак те ри сти ке ин фла ци је и де фла ци је 
По јам и на чин утвр ђи ва ња па ри те та и по јам де ви зног кур са 
По јам и основ не ка рак те ри сти ке де вал ва ци је и ре вал ва ци је 
По јам за ко на вред но сти као основ не пра вил но сти си сте ма 

роб не пр о из вод ње и ње го ве оп ште ка рак те ри сти ке

По јам тр жи шне вред но сти и фак то ри ко ји је од ре ђу ју 
По јам тр жи шне це не и ме ха ни зам ње ног фор ми ра ња 
Тр жи ште и ме ха ни зам ис по ља ва ња за ко на вред но сти

IIРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

РОБ НИ ПР О ИЗ ВО ЂАЧ И ЊЕ ГО ВА РЕ ПРО ДУК ЦИ ЈА (20)

По јам роб ног пр о из во ђа ча
Ка рак тер фак то ра пр о из вод ње у роб ној при вре ди
Рад на сна га као ро ба
По јам ка пи та ла
Ком би но ва ње чи ни ла ца пр о из вод ње у са вре ме ном дру штву 

(пр о из вод на функ ци ја)
Пр о из вод ња вред но сти и ње не ка рак те ри сти ке у роб ној при

вре ди
Тај на на ста ја ња ви шка вред но сти и ње го ва су шти на
По јам и ну жност аку му ла ци је у роб ној при вре ди
По јам аку му ла ци је ка пи та ла
Аку му ла ци ја ка пи та ла и орган ски cacтав ка пи та ла
Об ли ци аку му ла ци је ка пи та ла
По јам обр та и кру жног кре та ња фак то ра пр о из вод ње (ка пи та

ла) у роб ној при вре ди
Тр о шко ви пр о из вод ње и це на ко шта ња роб ног пр о из во ђа ча
Раз ли чи ти мо ти ви по сло ва ња роб ног пр о из во ђа ча (пр о фит, 

до бит, до хо дак)
По ка за те љи по слов ног успе ха роб ног пр о из во ђа ча
По јам и су шти на пр о фи та и пр о фит не сто пе
По ка за те љи по слов ног успе ха у усло ви ма са вре ме не при вре де

НА ЦИ О НАЛ НИ ДО ХО ДАК КАО МА ТЕ РИ ЈАЛ НА ОСНО ВА 
РАС ПО ДЕ ЛЕ У СА ВРЕ МЕ НОЈ ПРИ ВРЕ ДИ (30)

Раз ли чи ти сво јин ски об ли ци и до хо ци у са вре ме ној роб ној 
при вре ди

На јам ни на као об лик до хот ка рад нич ке кла се
Су шти на на јам ни не и об ли ци пла ћа ња рад не сна ге
Ути цај др жа ве и ко лек тив них уго во ра на кре та ње на јам ни не 
Раз ли чи ти об ли ци пла сма на ка пи та ла и њи хо ви до хо ци 
Ин ду стриј ски ка пи тал и ин ду стриј ски пр о фит
При сва ја ње пр о фи та од стра не ин ду стриј ских ка пи та ли ста
Пр о се чан пр о фит као уну тра шња пра вил ност при сва ја ња пр

о фи та 
Екс тра пр о фит – при сва ја ње пр о фи та од по је ди нач ног пр о

из во ђа ча 
Тр го вач ки ка пи тал и тр го вач ки пр о фит
По јам, зна чај и функ ци ја тр го вач ког ка пи та ла
Ка рак тер тр го вач ког пр о фи та и на чин ње го вог при сва ја ња
Тр о шко ви пр о ме та, њи хов ка рак тер и на чин на док на ђи ва ња 
Зај мов ни ка пи тал и ка ма те
По јам и основ не функ ци је зај мов ног ка пи та ла
Ка ма та као до хо дак од зај мов ног ка пи та ла
Бан кар ски ка пи тал и бан кар ска до бит 
Ак циј ски ка пи тал и ди ви ден да
По јам и основ не функ ци је ак циј ског ка пи та ла
Ди ви ден да као до хо дак од ак циј ског ка пи та ла
Вр сте и зна чај хар ти ја од вред но сти
Пр о мет хар ти ја од вред но сти 
Зе мљи шни ка пи тал и зе мљи шна рен та
По јам и основ не ка рак те ри сти ке зе мљи шног ка пи та ла
По јам и су шти на зе мљи шне рен те
Основ ни об ли ци рен те у са вре ме ном дру штву

ОСНОВ НЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ПР О ЦЕ СА РЕ ПРО ДУК ЦИ ЈЕ  
У СА ВРЕ МЕ НОМ ДРУ ШТВУ (20)

Основ на обе леж ја раз во ја са вре ме ног дру штва у усло ви ма 
тех нич котех но ло шке ре во лу ци је

На ста ја ње но ве по де ле ра да
Основ не ка рак те ри сти ке пр о из вод не и тр жи шне струк ту ре 

са вре ме не роб не тр жи шне при вре де 
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Кон цен тра ци ја и цен тра ли за ци ја ка пи та ла и пр о из вод ње
По јам и основ не ка рак те ри сти ке др жав ног мо но по ли стич ког 

ка пи та ли зма
По јам и основ не ка рак те ри сти ке при вре де пре ла зног пе ри о да 
Основ не ка рак те ри сти ке и зах те ви ви со ко ра зви је не тех ни ке и 

тех но ло ги је са вре ме ног дру штва
Основ не ка рак те ри сти ке и зах те ви круп не ка пи та ли стич ке 

роб не при вре де
Ка рак те ри сти ке пр о це са по друштвља ва ња
По јам и основ не спе ци фич но сти пре ла зног тран зи ци о ног пе

ри о да
Пр о ме не у еко ном ској струк ту ри са вре ме ног дру штва и на

ста ја ње ме шо ви те при вре де
Ка рак те ри сти ке и пра вил но сти од ви ја ња пр о це са дру штве не 

ре про дук ци је у при вре ди пре ла зног (тран зи ци о ног) пе ри о да

IIIРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

ПРЕД МЕТ ИЗ У ЧА ВА ЊА НА ЦИ О НАЛ НЕ ЕКО НО МИ ЈЕ (3)

Пред мет из у ча ва ња на ци о нал не (на род не) еко но ми је 
Од нос из ме ђу ма кро и ми кро еко ном ских ди сци пли на

ПРИ ВРЕД НИ РАЗ ВОЈ (4)

По јам при вред ног раз во ја
Чи ни о ци при вред ног раз во ја
Сте пен при вред ног раз во ја
Дру штве ни пр о из вод и на ци о нал ни до хо дак
Фак то ри ра ста дру штве ног пр о из во да; не по сред ни и по сред ни

ПРИ ВРЕД НИ РАЗ ВОЈ СФРЈ (4)

Ди на ми ка при вред ног раз во ја бив ше Ју го сла ви је
Пр о ме не у струк ту ри дру штве ног пр о из во да

РАЗ ВОЈ ПО ЈЕ ДИ НИХ ДЕ ЛАТ НО СТИ ЈУ ГО СЛО ВЕН СКЕ  
ПРИ ВРЕ ДЕ (11)

Основ не ка рак те ри сти ке ин ду стриј ског раз во ја
Ин ду стри ја ли за ци ја као основ ни ме тод при вред ног раз во ја
Гран ски и ре ги о нал ни раз ме штај ин ду стри је
Основ не ка рак те ри сти ке раз во ја по љо при вре де
По јам и спе ци фич но сти по љо при вре де
Ме ре аграр не по ли ти ке
Основ не ка рак те ри сти ке раз во ја са о бра ћа ја
Раз вој тр го ви не
Раз вој оста лих сек то ра при вре де
Ре ги о нал ни раз вој Ју го сла ви је

РАЗ ВОЈ НА ПО ЛИ ТИ КА И ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ (10)

По јам, вр сте и функ ци је ин ве сти ци ја
Еко ном ска ефи ка сност ин ве сти ци ја
Основ на обе леж ја ин ве сти ци о не по ли ти ке
Струк ту ра ин ве сти ци ја

ПРИ ВРЕД НИ СИ СТЕМ (10)

Раз вој при вред ног си сте ма Ср би је
Под руч ја при вред ног си сте ма
Си стем рас по де ле
Кре дит номо не тар ни си стем
Фи скал ни си стем
Си стем еко ном ских од но са са ино стран ством

ПРЕТ ПО СТАВ КЕ РАЗ ВО ЈА CPБИЈЕ (14)

Ве ли чи на и раз вој не прет по став ке Cрбије
Ста нов ни штво и рад на сна га као фак тор при вред ног раз во ја
Струк ту ра ста нов ни штва
При вред ни ре сур си и усло ви
Енер гет ски из во ри и ми не рал на бо гат ства

Ка пи тал и тр жи ште ка пи та ла
Пр о из вод ни фон до ви при вре де
Ин сти ту ци о нал не прет по став ке раз во ја Cрбије

ЕКО НОМ СКА ПО ЛИ ТИ КА (10)

По јам еко ном ске по ли ти ке
Еле мен ти еко ном ске по ли ти ке
Вр сте еко ном ске по ли ти ке
Крат ко роч на и ду го роч на еко ном ска по ли ти ка
Си стем и по ли ти ка це на
Ин стру мен ти и уло га по ли ти ке це на
Фи скал на и мо не тар нокре дит на по ли ти ка
Спољ но тр го вин ска по ли ти ка

СО ЦИ ЈАЛ НИ РАЗ ВОЈ И ПО ЛИ ТИ КА (4)

По јам и зна чај жи вот ног стан дар да
По ка за те љи жи вот ног стан дар да
Ме ре со ци јал не по ли ти ке

АК ТУ ЕЛ НИ ПР О БЛЕ МИ И ПРИ О РИ ТЕ ТИ ПРИ ВРЕД НОГ  
РАЗ ВО ЈА (6)

Тран зи ци ја при вре де
Пр о ме на при вред не струк ту ре
Пр о ме на при вред ног си сте ма

IVРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 66 ча со ва го ди шње)

ТЕ О РИ ЈА МЕ ЂУ НА РОД НЕ ТР ГО ВИ НЕ (15)

Уло га спољ ног фак то ра у на ци о нал ној при вре ди
Мер кан ти ли стич ки ста во ви о тр го ви ни
Про тек ци о ни стич ке кон цеп ци је ме ђу на род не тр го ви не
Те о ри ја ап со лут них вред но сти Ада ма Сми та
Те о ри ја ком па ра тив них пред но сти Деј ви да Ри кар да (по јам и 

из во ри ком па ра тив них пред но сти, обим и ко ри сти од тр го ви не)
Хек шерОлинСе мју ел со нов мо дел ком па ра тив них пред но

сти (основ ни еле мен ти мо де ла, прав ци и струк ту ра тр го ви не и 
из јед на ча ва ње це на ро бе и фак то ра пр о из вод ње на ме ђу на род ном 
тр жи шту)

Мо дер не те о ри је ме ђу на род не тр го ви не
Ин траин ду стриј ска тр го ви на (по јам, об ли ци и пр о бле ми ме

ре ња)

ТР ГО ВИН СКА ПО ЛИ ТИ КА (7)

Об ли ци за шти те до ма ћег тр жи шта
Аргу мен ти за за шти ту до ма ћег тр жи шта
Ван ца рин ска за шти та и нео пре тек ци о ни зам
Под сти ца ње из во за

ПЛАТ НИ БИ ЛАНС (10)

По јам и кон цеп ти плат ног би лан са
Вр сте тран сак ци ја ко је се ре ги стру ју у плат ном би лан су
Де фи ни ци је не рав но те же плат ног би лан са
Пре се ца ње плат ног би лан са
Фи нан си ра ње или при ла го ђа ва ње плат ног би лан са
По ли ти ка при ла го ђа ва ња плат ног би лан са

ДЕ ВИ ЗНИ КУР СЕ ВИ (7)

Де фи ни ци ја и вр сте де ви зних кур се ва 
Де тер ми нан те де ви зних кур се ва
Де ви зно тр жи ште

МЕ ЂУ НА РОД НО КРЕ ТА ЊЕ КА ПИ ТА ЛА (11)

Об ли ци ме ђу на род ног кре та ња ка пи та ла
Ме ђу на род но тр жи ште ка пи та ла
Ме ђу на род ни мо не тар ни си стем
Ме ђу на род не фи нан сиј ске орга ни за ци је
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ИН СТИ ТУ ЦИ О НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА СВЕТ СКЕ ПРИ ВРЕ ДЕ (7)

Ди на ми ка и струк ту ра ме ђу на род не раз ме не
Еко ном ске орга ни за ци је Ује ди ње них на ци ја
Свет ска тр го вин ска орга ни за ци ја
Оста ли об ли ци ин сти ту ци о на ли за ци је ме ђу на род не тр го ви не

ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА СВЕТ СКЕ ПРИ ВРЕ ДЕ (7)

Европ ска уни ја
Дру ге ин те гра ци је
Тран сна ци о нал не ком па ни је у свет ској при вре ди 

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји су орга ни зо ва ни у те мат ске це ли не за 
ко је је на ве ден оквир ни бр ој ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ни ци
ма је да та мо гућ ност да мо гу ме ња ти бр ој ча со ва по је ди них те ма 
(до 20%). 

Пр о грам пред ме та осно ви еко но ми је сво јим са др жа јем об у
хва та основ не еко ном ске ка те го ри је са вре ме не роб не при вре де, 
основ не еко ном ске за ко не и ме ха ни зам роб не пр о из вод ње, као и 
еко ном ску струк ту ру са вре ме ног дру штва.

Пр о грам пред ме та кон ци пи ран је пре ма по тре би су ми ра ња 
и са гле да ва ња ква ли та тив но но вих са др жа ја еко ном ске ствар но
сти на ше зе мље. У то ку оства ри ва ња пр о грам ских са др жа ја тре ба 
об у хва ти ти и све ва жне пр о ме не у еко ном ској ствар но сти на ше зе
мље да би на ста ва до би ја ла што ви ше у ак ту ел но сти и да се уче
ни ци за ин те ре су ју за ис тра жи ва ње еко ном ског ам би јен та у ко ме 
жи ве, али и за свет ску при вре ду пр о у ча ва ју ћи пра ви ла и об ли ке, 
као и на чин функ ци о ни са ња ме ђу на род них еко ном ских од но са. 
Пи та њи ма де ви зног кур са и ме ђу на род них фи нан си ја тре ба по
све ти ти јед на ко ду жну па жњу, тим пре што су у да на шње вре ме 
ме ђу на род на фи нан сиј ска кре та ња ви ше стру ко обим ни ја од раз
ме не ро бе.

На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте
пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не 
на ру ши це ли на на став ног пр о гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је 
аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме
та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра ње ста во ва 
и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља кон ти ну
и ра ни пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп них ак
тив но сти на ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче ни ка, 
раз ли чи та ме тод ска ре ше ња и раз ли чи те из во ре ин фор ма ци ја, као 
и мно го број не при ме ре из прак се, ко ји ма се илу стру је да та пр о
бле ма ти ка. 

Са др жај пред ме та Осно ви еко но ми је има при род ну ве зу са 
са др жа ји ма дру гих пред ме ти ма као што су срп ски је зик, исто ри ја, 
ма те ма ти ка, по слов на еко но ми ја. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи
ва ти на ту ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма орга ни
зо ва ти те мат ске ча со ве. Осим то га, уче ни ци ма тре ба ука зи ва ти и 
на ве зу са пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као што су еко ном ска 
ге о гра фи ја, мо не тар на еко но ми ја и бан кар ство, ста ти сти ка. На тај 
на чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не сте че не у окви ру на
ста ве осно ва еко но ми је до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства
ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних 
ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со
ци јал ног раз во ја уче ни ка. 

Са др жа је пр о гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке пр о грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но пр о на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци), ви зу ел
но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих 
са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним 
ис ку ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; пре
зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них пр о је ка та и ефи ка сну ви зу ел ну, 
вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 

Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен
та ци ју. 

При ли ком оце њи ва ња пр о це њу ју се: ве шти не из ра жа ва ња и 
са оп шта ва ња; раз у ме ва ње, при ме на и вред но ва ње на у че них по сту
па ка и пр о це ду ра; рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма 
тек сто ва.

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа и 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа у скла ду са пр о гра мом на став ног 
пред ме та. Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко
вих пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња, уче шћа 
у де ба ти и ди ску си ји, пи са ња есе ја, до ма ћих за да та ка, уче шћа у 
раз ли чим об ли ци ма груп ног ра да, ра да на пр о јек ти ма. 

ПОСЛОВНАЕКОНОМИЈА

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ на ста ве по слов на еко но ми ја је раз виј ње зна ња и ве
шти на, из град ња вред но сних ста во ва ко ји оспо со бља ва ју уче ни
ке да успе шно при ме њу ју еко ном ске прин ци пе и за ко ни то сти по
сло ва ња пред у зе ћа у сва ко днев ном жи во ту и пр о фе си о нал но се 
раз ви ја ју у скла ду са соп стве ним по тре ба ма и ин те ре си ма, раз
ви ја ју сво ју лич ност и по тен ци ја ле у од го вор ну, зре лу и ко му ни
ка тив ну лич ност, ак тив ну у еко ном ском и сва ком дру гом раз во ју 
дру штва.

Задацина ста ве су да уче ни ци:
– раз ви ју функ ци о нал ну еко ном ску пи сме ност;
– раз у ме ју зна чај, функ ци је и ци ље ве пред у зе ћа као основ не 

ин сти ту ци је тр жи шне при вре де;
– усво је еко ном ске прин ци пе и при ме њу ју их у сва ко днев ном 

жи во ту;
– да ко ри сте ме то де и тех ни ке ана ли зе ре ле вант них еко ном

ских пр о бле ма;
– уна пре де са рад њу са дру ги ма, као и спoсобност и за тим ски рад;
– стек ну на ви ке и уме шност у ко ри шће њу ра зно вр сних из во

ра зна ња;
– упра вља ју соп стве ним ре сур си ма вре ме на, зна ња и до но се 

ис прав не од лу ке на осно ву аргу ме на та;
– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не при до но ше њу од лу ка 

и ре ша ва њу пр о бле ма из сва ко днев ног жи во та у но вим и не по зна
тим усло ви ма; 

– уна пре де спо соб но сти за при ку пља ње по да та ка, њи хо ву 
ана ли зу и кри тич ку пр о це ну, орга ни за ци ју, при ме ну и да ље пре но
ше ње ин фор ма ци ја бит них за жи вот и рад;

– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 
са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва и 
кри тич ког ми шље ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост и ства ра лач ко ми шље ње; 
– раз ви ју ста во ве и вред но сти зна чај не за жи вот у са вре ме

ном дру штву; 
– раз ви ју свест о соп стве ним зна њи ма и спо соб но сти ма и да

љој пр о фе си о нал ној ори јен та ци ји.

СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

ОСНО ВИ ЕКО НО МИ ЈЕ ПРЕД У ЗЕ ЋА 
УВОД У ПО СЛОВ НУ ЕКО НО МИ ЈУ (1)

По јам еко но ми је пред у зе ћа 
Де фи ни са ње по слов не еко но ми је 
Пред мет из у ча ва ња по слов не еко но ми је 
Ци ље ви из у ча ва ња по слов не еко но ми је 
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НО СИ О ЦИ ПРИ ВРЕ ЂИ ВА ЊА (1)

Пред у зе ће као но си лац при вре ђи ва ња 
Оста ли но си о ци при вре ђи ва ња

ПРЕД У ЗЕ ЋЕ (20)

По јам и ка рак те ри сти ке пред у зе ћа 
За да ци пред у зе ћа 
Еле мен ти пред у зе ћа 
Вр сте пред у зе ћа
Орга ни за ци о ни об ли ци пред у зе ћа 
Пред у зе ће као си стем 
Струк ту ра пред у зе ћа као си сте ма 
Осни ва ње и пре ста нак ра да пред у зе ћа

ФУНК ЦИ ЈЕ ПРЕД У ЗЕ ЋА (1)

Упра вља ње 
Ру ко во ђе ње 
Из вр ше ње

СРЕД СТВА И ИЗ ВО РИ СРЕД СТА ВА ПРЕД У ЗЕ ЋА (12)

Сред ства пред у зе ћа 
Из во ри сред ста ва пред у зе ћа 
Кон тро ла ко ри шће ња сред ста ва

ТР О ШКО ВИ ПО СЛО ВА ЊА ПРЕД У ЗЕ ЋА (10)

По јам тр о шко ва и утро ша ка
Утро шци еле ме на та пр о из вод ње
По де ла тр о шко ва
Кал ку ла ци је тр о шко ва
Кре та ње укуп них тр о шко ва пред у зе ћа
Кон тро ла тр о шко ва пред у зе ћа

ТО КО ВИ ВРЕД НО СТИ У ПРЕД У ЗЕ ЋУ (12)

По јам и ци ље ви ан га жо ва ња сред ста ва 
Еле мен ти ан га жо ва ња сред ста ва 
Об ли ци ан га жо ва ња сред ста ва 
Ци клус ан га жо ва ња сред ста ва 
Ко е фи ци је нт ан га жо ва ња сред ста ва 
Кон тро ла ан га жо ва ња сред ста ва

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПО СЛО ВА ЊА ПРЕД У ЗЕ ЋА (6) 

По јав ни об ли ци ре зул та та
Пра ће ње и упо ре ђи ва ње ре зул та та
Рас по де ла ре зул та та

ПРИН ЦИ ПИ И ОЦЕ НЕ ПО СЛО ВА ЊА ПРЕД У ЗЕ ЋА (6)

Пр о дук тив ност 
Еко но мич ност 
Рен та бил ност
По ве за ност еко ном ских прин ци па по сло ва ња

ЛЕК СИ КОН ОСНОВ НИХ ПОЈ МО ВА ЕКО НО МИ ЈЕ  
ПРЕД У ЗЕ ЋА (1) 
ПРИ МЕ РИ ЗА ИЛУ СТРА ЦИ ЈЕ, ГРА ФИЧ КО ПРИ КА ЗИ ВА ЊЕ  
И ШЕ МАТ СКЕ ПРИ КА ЗЕ 
ПРИ МЕ РИ ИЗ ПРАК СЕ

IIРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

ПО СЛОВ НЕ ФУНК ЦИ ЈЕ ПРЕД У ЗЕ ЋА 
ДЕ ФИ НИ СА ЊЕ ПОЈ МА ФУНК ЦИ ЈА (1)

ДИ ФЕ РЕН ЦИ РА ЊЕ ФУНК ЦИ ЈА У ПРЕД У ЗЕ ЋУ (1)

ФУНК ЦИ ЈА ПЛА НИ РА ЊА (1)

ПР О ИЗ ВОД НА ФУНК ЦИ ЈА (10)

По јам и зна чај пр о из вод не функ ци је
Ти по ви пр о из вод ње
Пла ни ра ње пр о из вод ње
При пре ма пр о из вод ње
Кон тро ла пр о из вод ње
До ку мен та ци ја и еви ден ци је у пр о из вод њи
Са рад ња пр о из вод ње са оста лим функ ци ја ма у пред у зе ћу
Ана ли за пр о из вод не функ ци је

НА БАВ НА ФУНК ЦИ ЈА (10)

По јам и зна чај на бав ке
За да ци на бав ке
Орга ни за ци ја на бав ке
На бав на по ли ти ка
Ис тра жи ва ње тр жи шта на бав ке
Роб не за ли хе
Пла ни ра ње на бав ке
Кал ку ла ци ја на бав них це на
До ку мен та ци ја и еви ден ци је у на бав ци
Са рад ња на бав не са оста лим функ ци ја ма у пред у зе ћу
Ана ли за на бав не функ ци је

ПР О ДАЈ НА ФУНК ЦИ ЈА (12)

По јам и зна чај пр о дај не функ ци је
За да ци пр о да је
Орга ни за ци ја пр о да је
По ли ти ка пр о да је
Ис тра жи ва ње тр жи шта пр о да је
Пла ни ра ње пр о да је
Ди рект на и ин ди рект на пр о да ја
Кал ку ла ци ја пр о дај них це на
Пре го ва ра ње и за кљу че ње ку по про да је
До ку мен та ци ја и еви ден ци је у пр о да ји
Са рад ња пр о дај не са оста лим функ ци ја ма у пред у зе ћу
Ана ли за пр о дај не функ ци је

СКЛА ДИ ШНА ФУНК ЦИ ЈА (5)

По јам и зна чај скла ди шне функ ци је
За да ци и прин ци пи скла ди шта
Вр сте скла ди шта
Орга ни за ци ја скла ди шта
При јем у скла ди ште
Из да ва ње из скла ди шта
Ам ба ла жа и па ко ва ње ро бе
Скла ди шна до ку мен та ци ја и еви ден ци ја
Са рад ња скла ди шне са оста лим функ ци ја ма у пред у зе ћу
Ана ли за скла ди шне функ ци је

ТРАН СПОРТ НА ФУНК ЦИ ЈА (5)

По јам и зна чај тран спор та 
За да ци тран спор та 
Пла ни ра ње ра да тран спор та 
Ко ри шће ње сред ста ва тран спор та
Тран спорт но оси гу ра ње
До ку мен та ци ја и еви ден ци ја у тран спор ту
Са рад ња тран спорт не са оста лим функ ци ја ма у пред у зе ћу
Ана ли за тран спорт не функ ци је

ФИ НАН СИЈ СКОРА ЧУ НО ВОД СТВЕ НА ФУНК ЦИ ЈА (5)

По јам и зна чај фи нан сиј скора чу но вод стве не функ ци је 
За да ци фи нан сиј скора чу но вод стве не функ ци је 
По сло ви фи нан сиј скора чу но вод стве не функ ци је 
Орга ни за ци ја фи нан сиј скора чу но вод стве не функ ци је 
Фи нан сиј скора чу но вод стве на до ку мен та ци ја и еви ден ци је 
Са рад ња фи нан сиј скора чу но вод стве не са оста лим функ ци ја

ма у пред у зе ћу
Ана ли за фи нан сиј скора чу но вод стве не функ ци је
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КА ДРОВ СКА ФУНК ЦИ ЈА (5)

По јам и зна чај ка дров ске функ ци је
За да ци ка дров ске функ ци је
По сло ви ка дров ске функ ци је
Орга ни за ци ја ка дров ске функ ци је
Ка дров ска до ку мен та ци ја и еви ден ци је
Са рад ња ка дров ске са оста лим функ ци ја ма у пред у зе ћу
Ана ли за ка дров ске функ ци је

ФУНК ЦИ ЈА КОН ТРО ЛЕ (5)

По јам и зна чај функ ци је кон тро ле 
За да ци функ ци је кон тро ле 
По сло ви функ ци је кон тро ле 
Орга ни за ци ја функ ци је кон тро ле
Са рад ња функ ци је кон тро ле са оста лим функ ци ја ма у пред

у зе ћу 
Ана ли за функ ци је кон тро ле

ИС ТРА ЖИ ВАЧ КОРАЗ ВОЈ НА ФУНК ЦИ ЈА (5)

По јам и зна чај ис тра жи вач кораз вој не функ ци је 
За да ци ис тра жи вач кораз вој не функ ци је 
По сло ви ис тра жи вач кораз вој не функ ци је 
Орга ни за ци ја ис тра жи вач кораз вој не функ ци је 
Са рад ња ис тра жи вач кораз вој не са оста лим функ ци ја ма у 

пред у зе ћу
Ана ли за ис тра жи вач кораз вој не функ ци је

ОП ШТИ ПО СЛО ВИ У ПРЕД У ЗЕ ЋУ (3)

ПРЕД У ЗЕ ЋЕ У ПО СЕБ НИМ УСЛО ВИ МА (1)

ЛЕК СИ КОН ОСНОВ НИХ ПОЈ МО ВА О ФУНК ЦИ ЈА МА  
ПРЕД У ЗЕ ЋА (1) 
ПРИ МЕ РИ ЗА ИЛУ СТРА ЦИ ЈЕ, ГРА ФИЧ КО ПРИ КА ЗИ ВА ЊЕ  
И ШЕ МАТ СКЕ ПРИ КА ЗЕ 
ПРИ МЕ РИ ИЗ ПРАК СЕ

IIIРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

УПРА ВЉА ЊЕ ПРЕД У ЗЕ ЋЕМ 
ДЕ ФИ НИ СА ЊЕ УПРА ВЉА ЊА (1)

ТЕ О РИ ЈЕ И КОН ЦЕП ТИ УПРА ВЉА ЊА (2)

АК ТИВ НО СТИ УПРА ВЉА ЊА (2)

ПЛА НИ РА ЊЕ ПО СЛО ВА ЊА И РАЗ ВО ЈА ПРЕД У ЗЕ ЋА (15)

Ди мен зи је пла ни ра ња пред у зе ћа
План ске од лу ке у пред у зе ћу
По слов но пла ни ра ње у пред у зе ћу 
Раз вој пред у зе ћа

ОРГА НИ ЗО ВА ЊЕ ПРЕД У ЗЕ ЋА (15)

Де фи ни са ње и ди фе рен ци ра ње пој мо ва: орга ни зо ва ње, орга
ни за ци о на струк ту ра, орга ни за ци о ни об лик

Ак тив но сти орга ни за ци о ног струк ту ри ра ња 
Са вре ме ни при ступ орга ни за ци о ног струк ту ри ра ња
Фак то ри орга ни за ци о не струк ту ре пред у зе ћа 
Мо де ли орга ни за ци о них струк ту ра пред у зе ћа

ВО ЂЕ ЊЕ ПРЕД У ЗЕ ЋА (РУ КО ВО ЂЕ ЊЕ) (8) 

Де фи ни са ње пој ма во ђе ње 
Ак тив но сти во ђе ња пред у зе ћа 

Фак то ри во ђе ња пред у зе ћа 
Сти ло ви во ђе ња пред у зе ћа

ОРГА НИ ЗА ЦИ О НО ПО НА ША ЊЕ И КУЛ ТУ РА ПРЕД У ЗЕ ЋА (10)

Де фи ни са ње пој мо ва орга ни за ци о но по на ша ње и кул ту ра 
пред у зе ћа

Ка дров ско по пу ња ва ње и пр о цес со ци ја ли за ци је 
Ди мен зи је орга ни за ци о ног по на ша ња 
Фак то ри орга ни за ци о ног по на ша ња 
Кул ту ра пред у зе ћа

КОН ТРО ЛА ПО СЛО ВА ЊА ПРЕД У ЗЕ ЋА (6)

По јам и зна чај кон тро ле по сло ва ња пред у зе ћа 
Вр сте кон тро ле 
Пр о цес кон тро ле 
Орга ни за ци ја кон тро ле

НО СИ О ЦИ АК ТИВ НО СТИ УПРА ВЉА ЊА (10)

Ме на џер – но си лац ак тив но сти упра вља ња 
Ди фе рен ци ра ње пој мо ва: пред у зет ник, ме на џер и ли дер 
Спо соб но сти и зна ње ме на џе ра 
На гра ђи ва ње ме на џе ра 
Обра зо ва ње, обу ка и раз вој ме на џе ра

ЛЕК СИ КОН ОСНОВ НИХ ПОЈ МО ВА О УПРА ВЉА ЊУ  
ПРЕД У ЗЕ ЋЕМ (1) 
ПРИ МЕ РИ ЗА ИЛУ СТРА ЦИ ЈЕ, ГРА ФИЧ КО ПРИ КА ЗИ ВА ЊЕ  
И ШЕ МАТ СКЕ ПРИ КА ЗЕ 
ПРИ МЕ РИ ИЗ ПРАК СЕ

IVРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 66 ча со ва го ди шње)

УПРА ВЉА ЊЕ ПО СЛОВ НИМ ПОД РУЧ ЈИ МА ПРЕД У ЗЕ ЋА 
ДИ ВЕР СИ ФИ КА ЦИ ЈА УПРА ВЉА ЊА (3)

Стра те гиј ско упра вља ње 
Опе ра тив но упра вља ње 
Упра вља ње по слов ним под руч ји ма

ПР О ИЗ ВОД НИ МЕ НАЏ МЕНТ (УПРА ВЉА ЊЕ  
ПР О ИЗ ВОД ЊОМ) (5)

По јам и зна чај пр о из вод ног ме наџ мен та 
За да ци пр о из вод ног ме наџ мен та 
Са др жи на пр о из вод ног ме наџ мен та

МЕ НАЏ МЕНТ МАР КЕ ТИН ГА (УПРА ВЉА ЊЕ  
МАР КЕ ТИН ГОМ) (4)

По јам и зна чај ме наџ мен та мар ке тин га 
За да ци ме наџ мен та мар ке тин га 
Са др жи на ме наџ мен та мар ке тин га

ФИ НАН СИЈ СКИ МЕ НАЏ МЕНТ (УПРА ВЉА ЊЕ  
ФИ НАН СИ ЈА МА) (15)

По јам и зна чај фи нан сиј ског ме наџ мен та
За да ци фи нан сиј ског ме наџ мен та
Са др жи на фи нан сиј ског ме наџ мен та
Прин ци пи фи нан сиј ског ме наџ мен та 
Ин стру мен ти фи нан сиј ског ме наџ мен та 
Тех ни ка фи нан сиј ског ме наџ мен та 
Кон тро ла фи нан сиј ског ме наџ мен та

ТР ГО ВИН СКИ МЕ НАЏ МЕНТ (УПРА ВЉА ЊЕ ТР ГО ВИ НОМ) (15)

По јам и зна чај тр го вин ског ме наџ мен та 
За да ци тр го вин ског ме наџ мен та
Са др жи на тр го вин ског ме наџ мен та 
Прин ци пи тр го вин ског ме наџ мен та 
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Ин стру мен ти тр го вин ског ме наџ мен та 
Тех ни ка тр го вин ског ме наџ мен та 
Кон тро ла тр го вин ског ме наџ мен та

ПР О ЈЕКТ НИ МЕ НАЏ МЕНТ (УПРА ВЉА ЊЕ ПР О ЈЕК ТИ МА) (6)

По јам и зна чај пр о јект ног ме наџ мен та 
За да ци пр о јект ног ме наџ мен та 
Са др жи на пр о јект ног ме наџ мен та

МЕ НАЏ МЕНТ ЉУД СКИХ РЕ СУР СА (УПРА ВЉА ЊЕ  
ЉУД СКИМ РЕ СУР СИ МА) (10)

Пр о цес упра вља ња људ ским ре сур си ма
Мо ти ва ци ја
Гру пе и груп но од лу чи ва ње
Кон флик ти
Вођ ство
Орга ни за ци ја, кул ту ра и кли ма

УПРА ВЉА ЊЕ ИН ФОР МА ЦИ О НИМ СИ СТЕ МИ МА (5) 

По јам и зна чај упра вља ња ин фор ма ци о ним си сте ми ма 
За да ци упра вља ња ин фор ма ци о ним си сте ми ма 
Са др жи на упра вља ња ин фор ма ци о ним си сте ми ма

ЛЕК СИ КОН ОСНОВ НИХ ПОЈ МО ВА О УПРА ВЉА ЊУ  
ПО СЛОВ НИМ ПОД РУЧ ЈИ МА ПРЕД У ЗЕ ЋА (1) 
ПРИ МЕ РИ ЗА ИЛУ СТРА ЦИ ЈЕ, ГРА ФИЧ КО ПРИ КА ЗИ ВА ЊЕ  
И ШЕ МАТ СКЕ ПРИ КА ЗЕ 
ПРИ МЕ РИ ИЗ ПРАК СЕ

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји су орга ни зо ва ни у те мат ске це ли не за 
ко је је на ве ден оквир ни бр ој ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ни ци ма 
је да та мо гућ ност да мо гу ме ња ти бр ој ча со ва по је ди них те ма (до 
20%). 

Пр о грам пред ме та по слов на еко но ми ја сво јим са др жа јем об
у хва та об ја шње ње су шти не по сло ва ња пред у зе ћа, за ко ни то сти 
ње го вог функ ци о ни са ња, као и ве шти не упра вља ња пред у зе ћем. 
Пр о грам је кон ци пи ран та ко да омо гу ћа ва уче ни ци ма су ми ра ње 
прет ход но сте че них зна ња као и ко ри шће ње зна ња за објек тив но 
са гле да ва ње еко ном ске ствар но сти.

На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте
пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да сва ка 
те ма до би је аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да
ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра
ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља 
кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп
них ак тив но сти на ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче
ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња и раз ли чи те из во ре ин фор ма ци
ја, као и мно го број не при ме ре из прак се, ко ји ма се илу стру је да та 
пр о бле ма ти ка. 

Са др жај пред ме та по слов на еко но ми ја је у ко ре ла ци ји са са
др жа ји ма дру гих пред ме та као што су срп ски је зик, исто ри ја, ма
те ма ти ка, осно ви еко но ми је. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на 
ту ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма орга ни зо ва ти 
те мат ске ча со ве, ра ди о ни це. Осим то га, уче ни ци ма тре ба ука зи ва
ти и на ве зу са пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као што су еко
ном ска ге о гра фи ја, мо не тар на еко но ми ја и бан кар ство, ста ти сти ка. 
На тај на чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не сте че не у окви
ру на ста ве по слов не еко но ми је до би ја ју ши ри сми сао и до при но
се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но 
оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног 
и со ци јал ног раз во ја уче ни ка. 

Са др жа је пр о гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке пр о грам ске 

це ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но пр о на ла же
ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих 
из во ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци), ви
зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи
тих са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним 
ис ку ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; пре
зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них пр о је ка та и ефи ка сну ви зу ел ну, 
вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен
та ци ју. 

При ли ком оце њи ва ња пр о це њу ју се: ве шти не из ра жа ва ња и 
са оп шта ва ња; раз у ме ва ње, при ме на и вред но ва ње на у че них по сту
па ка и пр о це ду ра; рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма 
тек сто ва.

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа и 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа у скла ду са пр о гра мом на став ног 
пред ме та. Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко
вих пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња, уче шћа 
у де ба ти и ди ску си ји, пи са ња есе ја, до ма ћих за да та ка, уче шћа у 
раз ли чим об ли ци ма груп ног ра да, ра да на пр о јек ти ма. 

РАЧУНОВОДСТВО

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ра чу но вод ство је раз ви ја ње функ
ци о нал не ра чу но вод стве не пи сме но сти, сти ца ње зна ња, овла
да ва ње ве шти на ма, из град ња вред но сних ста во ва ко ји оспо со
бља ва ју уче ни ке да ко ри сте ра чу но вод стве на зна ња и уме ња у 
сва ко днев ном жи во ту, да за ин те ре су је уче ни ке за да љи пр о фе си
о нал ни раз вој у скла ду са соп стве ним по тре ба ма и ин те ре си ма, 
да раз ви ја ју сво ју лич ност и по тен ци ја ле у од го вор ну, ана ли тич
ну, си сте ма тич ну, пре ци зну, ко му ни ка тив ну, пр о фе си о нал но ак
тив ну лич ност. 

Задацина ста ве су да уче ни ци:
– раз ви ју функ ци о нал ну ра чу но вод стве ну пи сме ност и ко му

ни ци ра ју ко ри шће њем ра чу но вод стве них тер ми на;
– раз ви ју спо соб но сти и уме ћа тач но сти, уред но сти, пра во

вре ме но сти, пре ци зно сти, ја сно сти, си сте ма тич но сти, упор но сти, 
по ступ но сти;

– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не ту ма че ња еко ном ских 
пр о ме на у пред у зе ћу;

– уна пре де са рад њу са дру ги ма, као и спoсобност и за тим ски 
рад;

– стек ну на ви ке и уме шност при ку пља ња и ко ри шће ња ре ле
вант них ин фор ма ци ја у раз ли чи тим из во ри ма зна ња (струч на ли
те ра ту ра, In ter net, уџ бе ник); 

– уна пре де спо соб но сти за об ра ду по да та ка, њи хо ву ана ли зу, 
кри тич ку пр о це ну и при ме ну и да ље пре но ше ње и пру жа ње ин
фор ма ци ја ко ри сни ци ма;

– упра вља ју соп стве ним ре сур си ма вре ме на, зна ња и до но се 
ис прав не од лу ке на осно ву аргу ме на та;

– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не при до но ше њу од лу ка 
и ре ша ва њу пр о бле ма из сва ко днев ног жи во та у но вим и не по зна
тим усло ви ма; 

– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 
са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва, 
ло гич ког, ап стракт ног и кри тич ког ми шље ња и за кљу чи ва ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост и ства ра лач ко ми шље ње; 
– раз ви ју свест о соп стве ним зна њи ма и спо соб но сти ма и да

љој пр о фе си о нал ној ори јен та ци ји.
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СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IРАЗРЕД
(1+2 ча са не дељ но, 37+74 ча са го ди шње)

УВОД (2)

При вред но дру штво, ње гов циљ и за да ци 
Ра чу но вод ство, по јам, де ло ви и за да ци 
Књи го вод ство као основ ни део ра чу но вод ства

СРЕД СТВА И ИЗ ВО РИ СРЕД СТА ВА (2+4)

По јам и вр сте сред ста ва
По јам и вр сте из во ра сред ста ва

ИН ВЕН ТА РИ СА ЊЕ (3+6)

По јам, циљ и вр сте ин вен та ри са ња
Орга ни за ци ја ин вен та ри са ња
Са ста вља ње по чет ног ин вен та ра
При ме ри са ста вља ња ин вен та ра

ПО ЧЕТ НИ БИ ЛАНС СТА ЊА (3+6)

По јам и вр сте би лан са 
На че ло би лан сне рав но те же
При ме ри са ста вља ња по чет ног би лан са на осно ву по чет ног 

ин вен та ра
Пр ви пи сме ни за да так 
Ис пра вак пр вог пи сме ног за дат ка

ПО СЛОВ НЕ ПР О МЕ НЕ (ДО ГА ЂА ЈИ) И КЊИ ГО ВОД СТВЕ НА 
ДО КУ МЕН ТА (2+4)

По јам по слов ног до га ђа ја (пр о ме на)
По јам, по де ла и еле мен ти књи го вод стве них до ку ме на та 
Кон тро ла и чу ва ње књи го вод стве них до ку ме на та 
По пу ња ва ње књи го вод стве них до ку ме на та 

КЊИ ГО ВОД СТВЕ НИ РА ЧУ НИ – КОН ТА (2+4)

По јам, об ли ци и вр сте кон та
Пра ви ла књи же ња на кон ти ма ста ња
При ме ри са ста вља ња кон та на осно ву по чет ног би лан са

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА НОВ ЧА НИХ СРЕД СТА ВА (6+12) 

Бла гај на, по јам и вр сте
До ку мен та ци ја бла гај не
Еви ден ци ја бла гај нич ког по сло ва ња 
Те ку ћи ра чун – по јам и отва ра ње
Ин стру мен ти плат ног пр о ме та
Еви ден ци ја пре ко те ку ћег ра чу на
По пу ња ва ње до ку мен та ци је и при ме ри еви ден ци је нов ча них 

сред ста ва
Дру ги пи сме ни за да так 
Ис пра вак дру гог пи сме ног за дат ка

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА МА ТЕ РИ ЈА ЛА (4+8) 

По јам, вр сте и це не ма те ри ја ла
До ку мен та ци ја ве за на за на бав ку и тр о ше ње ма те ри ја ла 
Еви ден ци ја ма те ри ја ла (ана ли тич ка и син те тич ка са уса гла

ша ва њем) 
По пу ња ва ње до ку мен та ци је, при ме ри за књи же ње

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА ОБА ВЕ ЗА ПРЕ МА ДО БА ВЉА ЧИ МА (4+8)

По јам по ве ри ла ца – до ба вља ча 
До ку мен та ци ја ве за на за до ба вља че
Еви ден ци ја до ба вља ча (ана ли тич ка и син те тич ка са уса гла

ша ва њем) 
По пу ња ва ње до ку мен та ци је и при ме ри за књи же ње

Тре ћи пи сме ни за да так 
Ис пра вак тре ћег пи сме ног за дат ка

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА ГО ТО ВИХ ПР О ИЗ ВО ДА (2+4)

Го то ви пр о из во ди – по јам, це не и до ку мен та ци ја
Еви ден ци ја го то вих пр о из во да (ана ли тич ка и син те тич ка са 

уса гла ша ва њем)
По пу ња ва ње до ку мен та ци је и при ме ри за књи же ње

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА ПО ТРА ЖИ ВА ЊА ОД КУ ПА ЦА (2+4)

По јам ду жни ка – куп ца и до ку мен та ци ја
Еви ден ци ја ку па ца (ана ли тич ка и син те тич ка са уса гла ша ва њем)
По пу ња ва ње до ку мен та ци је и при ме ри за књи же ње

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА РО БЕ (4+8) 

Ро ба – по јам и це не
До ку мен та ци ја 
Еви ден ци ја ро бе (ана ли тич ка и син те тич ка са уса гла ша ва њем)
Еви ден ци ја ро бе у пр о дав ни ци
По пу ња ва ње до ку мен та ци је и при ме ри за књи же ње
Че твр ти пи сме ни за да так
Ис пра вак дру гог пи сме ног за дат ка

ПР О СТО КЊИ ГО ВОД СТВО (2+4)

По јам и ка рак те ри сти ке пр о стог књи го вод ства
Основ не еви ден ци је пр о стог књи го вод ства
Утвр ђи ва ње имо ви не и ре зул та та у пр о стом књи го вод ству

IIРАЗРЕД
(1+2 ча са не дељ но, 36+72 ча са го ди шње, 30 ча со ва у бло ку)

УТИ ЦАЈ ПО СЛОВ НИХ ПР О МЕ НА НА БИ ЛАНС СТА ЊА (2+4)

Ути цај по слов них пр о ме на на би ланс ста ња
Че ти ри основ не гру пе би лан сних пр о ме на 
По јам и са ста вља ње сук це сив них би лан са
При ме ри за књи же ње са ана ли зом ути ца ја на би ланс ста ња

ДВОЈ НО КЊИ ГО ВОД СТВО И ПО СЛОВ НЕ КЊИ ГЕ ДВОЈ НОГ 
КЊИ ГО ВОД СТВА (5+10)

Днев ник – хр о но ло шка еви ден ци ја 
Глав на књи га – си сте мат ска еви ден ци ја 
По моћ не књи ге
Пр об ни би ланс
При ме ри књи же ња кр оз по слов не књи ге двој ног књи го вод

ства, са ста вља ње пр об ног би лан са, крај њег би лан са и за кљу чак 
по слов них књи га

Пр ви пи сме ни за да так 
Ис пра вак пр вог пи сме ног за дат ка

РАС ХО ДИ И ПРИ ХО ДИ (3+6)

По јам и вр сте рас хо да и при хо да 
Деј ство рас хо да и при хо да на би ланс ста ња 
Би ланс успе ха (пре гле да рас хо да и при хо да) 
При ме ри књи же ња рас хо да и при хо да и са ста вља ње би лан са 

успе ха 

ВРЕ МЕН СКА РАЗ ГРА НИ ЧЕ ЊА РАС ХО ДА И ПРИ ХО ДА (2+4)

По јам кон та вре мен ских раз гра ни че ња 
Еви ден ци ја на кон ти ма вре мен ских раз гра ни че ња 
Би ланс ста ња и вре мен ска раз гра ни че ња

УТВР ЂИ ВА ЊЕ РЕ ЗУЛ ТА ТА ПО СЛО ВА ЊА УСЛУ ЖНОГ  
ПРИ ВРЕД НОГ ДРУ ШТВА (6+12)

По јам и утвр ђи ва ње по слов ног ре зул та та
За кључ ни лист
Би ланс успе ха
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При ка зи ва ње ре зул та та по сло ва ња у би лан су ста ња
За кљу чи ва ње по слов них књи га
При ме ри еви ден ци је по сло ва ња услу жног при вред ног дру

штва (кр оз по слов не књи ге, са ста вља ње за кључ ног ли ста, утвр ђи
ва ње и књи же ње ре зул та та по сло ва ња и за кљу чи ва ње по слов них 
књи га)

Дру ги пи сме ни за да так 
Ис пра вак дру гог пи сме ног за дат ка

ЈЕД НО О БРА ЗОВ НО КЊИ ГО ВОД СТВО, КОНТ НИ ОКВИР  
И МРС (3+6)

По јам и по тре ба јед но о бра зно сти у књи го вод ству
Конт ни оквир – по јам, вр сте и прин ци пи
Са др жај кла са и гру па 
Из ра да ше ма и упо тре ба конт ног окви ра

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА ОСНОВ НИХ СРЕД СТА ВА (13+26)

По јам и ка рак те ри сти ке основ них сред ста ва
Вред но сти основ них сред ста ва
По слов не књи ге основ них сред ста ва
Амор ти за ци ја
При ба вља ње основ них сред ста ва и из во ри фи нан си ра ња
ПДВ – по јам, сто пе и об ра чун
При јем основ них сред ста ва без на кна де
Ку по ви на основ них сред ста ва
Из град ња основ них сред ста ва
Тре ћи пи сме ни за да так 
Ис пра вак тре ћег пи сме ног за дат ка
Оту ђи ва ње основ них сред ста ва 
Усту па ње основ них сред ста ва без на кна де 
Пр о да ја основ них сред ста ва 
Рас хо до ва ње основ них сред ста ва
Алат и ин вен тар са кал ку ла тив ним от пи сом
Из ра да ше ма и при ме ри књи же ња при ба вља ња и оту ђи ва ња 

основ них сред ста ва са до ку мен та ци јом
Че твр ти пи сме ни за да так 
Ис пра вак че твр тог пи сме ног за дат ка

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА ДУ ГО РОЧ НИХ ФИ НАН СИЈ СКИХ  
ПЛА СМА НА (2+4)

Уче шћа у ка пи та лу
Ула га ње сред ста ва у бан ке
При ме ри еви ден ци је ду го роч них фи нан сиј ских пла сма на

НА СТА ВА У БЛО КУ 

Орга ни за ци ја ра чу но вод стве не функ ци је у при вред ном дру
штву

Ана ли тич ка и син те тич ка еви ден ци ја: нов ча них сред ста ва, 
по тра жи ва ња, оба ве за

Рас хо ди и при хо ди са до ку мен та ци јом
Утвр ђи ва ње ре зул та та по сло ва ња при вред ног дру штва

IIIРАЗРЕД
(2+2 ча са не дељ но, 72+72 ча са го ди шње, 30 ча со ва у бло ку)

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА ЗА ЛИ ХА ПР О ИЗ ВОД НОГ ПРИ ВРЕД НОГ  
ДРУ ШТВА (10+10)

На бав ка ма те ри ја ла по ствар ним и план ским це на ма 
Утро шак ма те ри ја ла (све ме то де тр о ше ња)
Об ра чун и књи же ње од сту па ња од план ских це на 
На бав ка и утро шак сит ног ин вен та ра и ам ба ла же
При ме ри књи же ња на бав ке и тр о ше ња ма те ри ја ла

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА НОВ ЧА НИХ СРЕД СТА ВА (6+6)

Нов ча на сред ства на те ку ћем ра чу ну 
Нов ча на сред ства у бла гај ни
Де ви зни ра чун 

Хар ти је од вред но сти 
Пр ви пи сме ни за да так 
Ис пра вак пр вог пи сме ног за дат ка

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА ПО ТРА ЖИ ВА ЊА (6+6)

По тра жи ва ња по осно ву пр о да је 
Обез вре ђе на по тра жи ва ња 
Дру га по тра жи ва ња 
При ме ри књи же ња по тра жи ва ња

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА ОБА ВЕ ЗА (6+6)

Ду го роч не оба ве зе
Крат ко роч не фи нан сиј ске оба ве зе
Оба ве зе из по сло ва ња 
При ме ри еви ден ци је оба ве за 

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА КА ПИ ТА ЛА (6+6)

Ка рак те ри сти ке и струк ту ра ка пи та ла
Књи го вод стве на еви ден ци ја ка пи та ла
При ме ри еви ден ци је ка пи та ла
Дру ги пи сме ни за да так 
Ис пра вак дру гог пи сме ног за дат ка

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА РАС ХО ДА (8+8) 

Ма те ри јал ни тр о шко ви
Тр о шко ви пр о из вод них услу га 
Не ма те ри јал ни тр о шко ви
Тр о шко ви за рад и на кна да за ра да
Тр о шко ви амор ти за ци је
Вре мен ска раз гра ни че ња тр о шко ва
При ме ри еви ден ци је тр о шко ва
Фи нан сиј ски рас хо ди
Оста ли рас хо ди

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА ПРИ ХО ДА (6+6)

Еви ден ци ја по слов них при хо да
Еви ден ци ја фи нан сиј ских при хо да
Еви ден ци ја оста лих при хо да
Вре мен ска раз гра ни че ња при хо да
При ме ри еви ден ци је при хо да
Тре ћи пи сме ни за да так 
Ис пра вак тре ћег пи сме ног за дат ка

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА ПР О ИЗ ВОД ЊЕ – ИН ТЕР НИ ОБ РА ЧУН (16+16)

Упра вљач ко ра чу но вод ство – ка рак те ри сти ке
Ви до ви пр о из вод ње
Кла си фи ка ци ја тр о шко ва у окви ру упра вљач ког ра чу но вод

ства
Кал ку ла ци ја – по јам, вр сте, ме то де
Об ра чун тр о шко ва пр о из вод ње и за вр ше них учи на ка, из ра да 

кал ку ла ци је, књи же ње ма сов не и се риј ске пр о из вод ње у по гон
ском књи го вод ству

Књи же ње за вр ше не пр о из вод ње по ствар ним и план ским це
на ма ко шта ња уз об ра чун од сту па ња

Еви ден ци ја пр о да је го то вих пр о из во да – об ра чун и књи же ње 
од сту па ња

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА НЕ ДО ВР ШЕ НЕ ПР О ИЗ ВОД ЊЕ И ГО ТО ВИХ 
ПР О ИЗ ВО ДА (2+2) 

Еви ден ци ја пр о да је го то вих пр о из во да
Пр о ме на вред но сти за ли ха
При ме ри књи же ња

УТВР ЂИ ВА ЊЕ И РАС ПО РЕ ЂИ ВА ЊЕ РЕ ЗУЛ ТА ТА  
ПО СЛО ВА ЊА (6+6)

Струк ту ра би лан са успе ха
Об ра чун и књи же ње ре зул та та по сло ва ња
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За кљу чак кон та ста ња
Ра чу но вод стве ни из ве шта ји при вред ног дру штва
При ме ри утвр ђи ва ња и рас по ре ђи ва ња ре зул та та по сло ва ња 

и из ра да ра чу но вод стве них из ве шта ја
Че твр ти пи сме ни за да так 
Ис пра вак че твр тог пи сме ног за дат ка

НА СТА ВА У БЛО КУ 

Еви ден ци ја по сло ва ња пр о из вод ног при вред ног дру штва
Сред ства и из во ри сред ста ва 
Рас хо ди и при хо ди 
Ре зул тат по сло ва ња
Ра чу но вод стве но из ве шта ва ње у скла ду са МРС

IVРАЗРЕД
(2+2 не дељ но, 66+66 го ди шње, 30 ча со ва на ста ве у бло ку)

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА ПО СЛО ВА ЊА ТР ГО ВИН СКИХ ПРИ ВРЕД НИХ 
ДРУ ШТА ВА (46+46)

1. ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА НА БАВ КЕ РО БЕ (12+12)

Кал ку ла ци ја це на тр го вин ске ро бе 
До ку мен та ци ја ве за на за на бав ку ро бе
Еви ден ци ја на бав ке ро бе по на бав ној це ни и по пр о дај ној це ни
Еви ден ци ја не фак ту ри са не ро бе
Ро ба на пу ту
Ин тер но кре та ње ро бе
По ве ћа ње и сни же ње пр о дај не це не ро бе
Ви шко ви и мањ ко ви ро бе
ПДВ
Пр ви пи сме ни за да так 
Ис пра вак пр вог пи сме ног за дат ка

2. ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ РО БЕ (8+8)

До ку мен та ци ја ко ја је ве за на за пр о да ју ро бе
Еви ден ци ја ре а ли за ци је ка да се за ли хе еви ден ти ра ју по:
на бав ној це ни;
пр о дај ној це ни без ПДВа;
пр о дај ној це ни са ПДВом. 

3. ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА УВО ЗА И ИЗ ВО ЗА РО БЕ (8+8)

По јам и зна чај спољ но тр го вин ског пр о ме та
Кал ку ла ци је уво за и из во за
До ку мен та ци ја 
Еви ден ци ја уво за ро бе 
Еви ден ци ја из во за ро бе
Дру ги пи сме ни за да так 
Ис пра вак дру гог пи сме ног за дат ка

4. ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА КО МИ СИ О НИХ И КОН СИГ НА ЦИ О НИХ ПО
СЛО ВА (4+4)

Основ не ка рак те ри сти ке ко ми си о не и кон сиг на ци о не тр го ви не
До ку мен та ци ја 
Еви ден ци ја ко ми си о них по сло ва 
Еви ден ци ја кон сиг на ци о них по сло ва

5. ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА ТР О ШКО ВА ТР ГО ВИ НЕ (4+4)

Тр о шко ви тр го ви не – по јам, вр сте, еви ден ци ја
Пре нос тр о шко ва на кла су 7

6. УТВР ЂИ ВА ЊЕ РЕ ЗУЛ ТА ТА ТР ГО ВИН СКОГ ПРИ ВРЕД НОГ 
ДРУ ШТВА (8+8)

Струк ту ра би лан са успе ха
Укуп ни при хо ди, укуп ни рас хо ди, об ра чун ре зул та та 
Рас по ред до би ти 
По кри ће гу бит ка

Тре ћи пи сме ни за да так 
Ис пра вак тре ћег пи сме ног за дат ка

7. ИЗ ВЕ ШТА ВА ЊЕ ПО МРС (2+2) 
СПЕ ЦИ ФИЧ НО СТИ КЊИ ГО ВОД СТВА БА НА КА (14+14)

Струк ту ра би лан са ста ња и би лан са успе ха бан ке
Конт ни оквир бан ке – по јам, функ ци је, са др жај кон та
Еви ден ци ја го то ви не и го то вин ских екви ва ле на та 
Еви ден ци ја пла сма на и из во ра сред ста ва бан ке
Еви ден ци ја хар ти ја од вред но сти, не ма те ри јал них ула га ња, 

основ них и дру гих сред ста ва бан ке
Еви ден ци ја оба ве за из по сло ва ња, ка пи та ла и ре зер ви
Еви ден ци ја рас хо да, при хо да и ре зул та та бан ке 
Че твр ти пи сме ни за да так 
Ис пра вак че твр тог пи сме ног за дат ка

ОСНО ВЕ РА ЧУ НО ВОД СТВЕ НОГ ПЛА НИ РА ЊА,  
КОН ТРО ЛЕ – РЕ ВИ ЗИ ЈЕ И АНА ЛИ ЗЕ (6+6)

НА СТА ВА У БЛО КУ 

Еви ден ци ја по сло ва ња тр го вин ског при вред ног дру штва или 
бан ке

Сред ства и из во ри сред ста ва 
Рас хо ди и при хо ди 
Ре зул тат по сло ва ња
Ра чу но вод стве но из ве шта ва ње у скла ду са МРС

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји ра чу но вод ства да ти су у ви ду на став
них це ли на – те ма. За на став не це ли не дат је оквир ни бр ој ча со ва, 
ко ји на став ни ку тре ба да су ге ри шу обим, ду би ну и на чин ин тер
пре та ци је сва ке це ли не. Тај фонд ча со ва има ори јен та ци о ни ка рак
тер и тре ба га ускла ђи ва ти са кон крет ном си ту а ци јом у раз ре ду и 
од ре ђе ном на став ном це ли ном. Струк ту ру те о ри је и ве жбе тре ба 
по сма тра ти у ду жем вре мен ском пе ри о ду и укло пи ти је у укуп ну 
струк ту ру ча со ва.

Пр о грам пред ме та ра чу но вод ство сво јим са др жа јем об у хва та 
основ на пра ви ла, прин ци пе, за ко ни то сти књи го вод ства и ра чу но
вод ства, као и еви ден ци ју по сло ва ња пр о из вод них и тр го вин ских 
при вред них су бје ка та и ба на ка. На ве де ни са др жа ји по ред основ
ног те о риј ског при сту па по се ду ју и ак ти ван при ступ усме рен ка 
овла да ва њу прак тич них ве шти на ра чу но вод стве ног еви ден ти ра ња 
по сло ва ња. Ова ко кон ци пи ран пр о грам да је ве ли ку кре а тив ну сло
бо ду на став ни ци ма и уче ни ци ма да га, у скла ду са мо гућ но сти ма, 
ре а ли зу ју.

На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте
пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да сва ка 
те ма до би је аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да
ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра
ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља 
кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп
них ак тив но сти на ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче
ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња и раз ли чи те из во ре ин фор ма ци
ја, као и мно го број не при ме ре из прак се, ко ји ма се илу стру је да та 
пр о бле ма ти ка. 

Са др жај пред ме та ра чу но вод ство је у ко ре ла ци ји са са др жа
ји ма дру гих пред ме та као што су срп ски је зик, исто ри ја, ма те ма
ти ка, на ро чи то по слов на еко но ми ја. Осим то га, уче ни ци ма тре ба 
ука зи ва ти и на ве зу са пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као што 
су мо не тар на еко но ми ја и бан кар ство, ста ти сти ка. На тај на чин 
зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не сте че не у окви ру на ста ве ра
чу но вод ства до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп
штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се од
но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног 
раз во ја уче ни ка. 
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На став ник, уз при ме ну ин тер ак тив не на ста ве, раз ви ја за ин
те ре со ва ност за пред мет не са др жа је и усме ра ва уче ни ке на са
мо стал ност у орга ни за ци ји ак тив но сти и из ра ди пр о је ка та. Ре а
ли за ци ја са др жа ја пр о гра ма пру жа мо гућ ност за при ме ну бр ој них 
са вре ме них на став них ме то да и упо тре бу ин фор ма ци о них тех но
ло ги ја. Из бор на став них ме то да за ви си од ци ља и за дат ка на став
ног ча са, спо соб но сти уче ни ка, рас по ло жи вих на став них сред
ста ва и учи ла. У окви ру сва ке пр о грам ске це ли не, уче ни ке тре ба 
оспо со бља ва ти за: са мо стал но пр о на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и 
ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту
ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци), ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње 
и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја (нпр. по ве зи
ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку ством, са др жа ји ма 
дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; пре зен та ци ју сво јих ра до ва 
и груп них пр о је ка та и ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко
му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен
та ци ју. 

При ли ком оце њи ва ња пр о це њу ју се: ве шти не из ра жа ва ња и 
са оп шта ва ња; раз у ме ва ње, при ме на и вред но ва ње на у че них по сту
па ка и пр о це ду ра; рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма 
тек сто ва.

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа и 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа у скла ду са пр о гра мом на став ног 
пред ме та. Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко
вих пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња, уче шћа 
у де ба ти и ди ску си ји, пи са ња есе ја, до ма ћих за да та ка, уче шћа у 
раз ли чим об ли ци ма груп ног ра да, ра да на пр о јек ти ма.  

НА ПО МЕ НА: На ча со ви ма ве жби и блок на ста ве ра чу но вод
ства оде ље ње се де ли 

на две гру пе. На ста ва у бло ку мо же да се орга ни зу је у пред у
зе ћу или у шко ли.

САВРЕМЕНАПОСЛОВНАКОРЕСПОНДЕНЦИЈА

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљна ста ве пред ме та са вре ме на по слов на ко ре спон ден ци ја 
је да уче ни ци раз ви ју оп шту jeзичку и функ ци о нал ну пи сме ност, 
сти ца њем обра зо ва ња и вас пи та ња као сло бод не, кре а тив не и кул
тур не лич но сти, кри тич ког ума и опле ме ње ног је зи ка и уку са, спо
соб но сти, ве шти на и ста во ва ко ри сних у сва ко днев ном жи во ту; да 
раз ви ју мо ти ва ци ју за уче ње и ин те ре со ва ња за основ не об ли ке 
ко му ни цир ња са љу ди ма, ко ле га ма, ру ко во ди о ци ма, стран ка ма, уз 
при ме ну кон цеп та одр жи вог раз во ја, етич но сти и рав но прав но сти; 
овла да ју ве шти на ма и фор ми ра ју вред но сне ста во ве ко ји до при но
се раз во ју ин фор ма тич ке пи сме но сти нео п ход не за да ље шко ло ва
ње, жи вот и рад у са вре ме ном дру штву; као и оспо со бља ва ње уче
ни ка да ефи кан со и ра ци о нал но ко ри сте ра чу на ре на на чин ко ји не 
угро жа ва њи хо во фи зич ко и мен тал но здра вље.

Задацина ста ве пред ме та са вре ме на по слов на ко ре спон ден
ци ја је да уче ни ци:

– раз у ме ју пси хо ло шке осно ве ме ђу људ ских од но са, уна пре
де све об ли ке ко му ни ка циј ске ве шти не са стран ка ма, за по сле ни ма;

– уна пре де са рад њу са дру ги ма, као и спoсобност и за тим ски 
рад и не го ва ње со ци јал них и емо ци о нал них од но са; 

– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не при до но ше њу од лу ка 
и ре ша ва њу пр о бле ма из сва ко днев ног жи во та; 

– уна пре де спо соб но сти за при ку пља ње, ана ли зу, орга ни за
ци ју, кри тич ку пр о це ну, при ме ну и пре но ше ње ин фор ма ци ја; 

– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 
са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва и 
кри тич ког ми шље ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост, мо рал но ра су ђи ва ње и 
ства ра лач ко ми шље ње; 

– раз у ме ју кон цепт мен тал ног здра вља и зна чај пре вен ци је, 
уна пре де здра ве жи вот не сти ло ве и при ме њу ју их сва ко днев ном 
жи во ту; 

– раз ви ју ста во ве и вред но сти зна чај не за жи вот у са вре ме
ном мул ти кул ту рал ном и де мо крат ски уре ђе ном дру штву за сно ва
не на по што ва њу људ ских пра ва, то ле ран ци ји, со ли дар но сти, рав
но прав но сти и ува жа ва њу раз ли чи то сти. 

СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IРАЗРЕД
(1+2 ча са не дељ но, 37+74 ча са го ди шње)

УВОД (5+0)

Са вре ме на кан це ла ри ја
Циљ и за да ци пред ме та
По јам и раз вој сред ста ва за пи са ње
Ко ре спон ден ци ја, по јам и функ ци ја

ТЕХ НИ КА КУ ЦА ЊА (9+21)

Ко ри шће ње ра чу на ра у ко ре спон ден ци ји
Вр сте пр о гра ма за об ра ду тек ста
Вр сте и об ли ци та ста ту ра
Та ста ту ра – основ на сло ва, бр о је ви озна ке
Тех ни ка сле пог ку ца ња
Пра ви ла си сте ма сле пог ку ца ња
Об ра да сло ва (сло ва I, II, III и IV ре да)
Об ра да бр о је ва
Зна ци ин тер пунк ци ја

СА МО СТАЛ НО ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ТЕК СТО ВА (8+20)

Пи са ње на сло ва и под на сло ва
Пре пис об ли ко ва них тек сто ва – фор ме об ли ко ва ња
Са мо стал но об ли ко ва ње тек сто ва 
Из ра да тек сто ва из ру ко пи са
Об ли ко ва ње тек сто ва на стра ном је зи ку
Кон тро ла тач но сти ку ца ња
Кон тро ла је зич ке ис прав но сти
Естет ско об ли ко ва ње тек ста

КО РЕ СПОН ДЕН ЦИ ЈА (7+15)

Зна чај и вр сте ко ре спон ден ци је
Ко мер ци јал ни зна чај ко ре спон ден ци је у си сте му са вре ме них 

по слов них ве за
По слов на пи сма – пре пи си 
Струк ту ра по слов ног пи сма – оба ве зни и нео ба ве зни де ло ви
По слов на пи сма у роб ном пр о ме ту
По слов на ко ре спон ден ци ја у пред у зе ћи ма, бан ка ма и оста

лим орга ни за ци ја ма

НА ЧЕ ЛА ПО СЛОВ НЕ КО РЕ СПОН ДЕН ЦИ ЈЕ (8+18)

Тач ност, за ко ни тост и екс пе ди тив ност у пи са њу по слов них 
пи са ма

Пи са ње пи са ма слу жбе ним сти лом и тех нич ка об ра да
Естет ски из глед, фор мал на и са др жај на ускла ђе ност по слов

ног пи сма
Чу ва ње по слов не пре пи ске
Стил и фра зе ко је се ко ри сте у по слов ној ко ре спон ден ци ји
По слов ни бон тон у по слов ној ко ре спон ден ци ји
Адре си ра ње пи са них по шиљ ки
Из ра да и рад са та бе ла ма
Упо тре ба ин тер не та у по слов ној ко ре спон ден ци ји
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IIРАЗРЕД
(1+2 ча са не дељ но, 36+72 ча са го ди шње) 

УСА ВР ША ВА ЊЕ ТЕХ НИ КА РА ДА СА ТЕК СТО ВИ МА (3+6)

Пре пи си об ли ко ва них тек сто ва.
Са мо стал но об ли ко ва ње тек сто ва.

РАД СА СТРАН КА МА (1+2)

По слов ни бон тон.

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА РАД НИХ ОБА ВЕ ЗА (1+2)

Ко ри шће ње ка лен да ра, ро ков ни ка и име ни ка са адре са ма.

СА СТАН ЦИ И ЗА ПИ СНИ ЦИ (2+4)

По јам и вр сте са ста на ка.
При пре ма са стан ка.
Ко ре спон ден ци ја ве за на за орга ни за ци ју са ста на ка.
Во ће ње са ста на ка.
За пи сник са са стан ка (вр сте, де ло ви, из ра да).

КО РЕ СПОН ДЕН ЦИ ЈА (25+50)

По слов на ко ре спон ден ци ја (слу жбе ни до пи си, зуп ча ста и 
блок фор ма по слов ног пи сма).

Ко ре спон ден ци ја ве за на за ку по про да ју ро бе (упит, по ну да, 
од го вор на по ну ду, по руџ би на, ку по про дај ни уго вор, ко ми сиј ски 
за пи сник, ре кла ма ци ја, пи смо о бо ни фи ка ци ји, урген ци ја).

Из ра да обра за ца (excel).
Обра сци у роб ном пр о ме ту.
Ис пра ве и крат ки са ста ви (по твр де, при зна ни це, ре вер си, пу

но моћ ја).

КО РЕ СПОН ДЕН ЦИ ЈА И ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ВЕ ЗА НА  
ЗА СЛУ ЖБЕ НА ПУ ТО ВА ЊА (1+2)

При пре ма и орга ни за ци ја слу жбе ног пу то ва ња у зе мљи и 
ино стран ству.

Из ве штај са слу жбе ног пу то ва ња.

ПО СТУ ПАК СА ПО ШТОМ (1+2)

При јем, раз вр ста ва ње и еви ден ти ра ње по ште.

КО РИ ШЋЕ ЊЕ СРЕД СТА ВА ВЕ ЗЕ (2+4)

Те ле фон, те ле факс, мо бил на те ле фо ни ја, ин тер нет.

КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈЕ И АРХИ ВИ РА ЊЕ ДО КУ МЕ НА ТА (1+2)

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји су орга ни зо ва ни у те мат ске це ли не за 
ко је је на ве ден оп ти ма лан бр ој ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, 
при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен пр о ра де са др
жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на на
став ног пр о гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан пр о стор 
и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре. При то ме, 
тре ба има ти у ви ду да фор ми ра ње ста во ва и вред но сти, као и овла
да ва ње ве шти на ма пред ста вља кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је 
ку му ла тив ног деј ства це ло куп них ак тив но сти на ча со ви ма Са вре
ме не по слов не ко ре спон ден ци је што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју 
уче ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња, ве ли ки бр ој при ме ра и ко
ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра, си му ла ци је рад них 
пр о це са и рад них си ту а ци ја. 

На ста ва из пред ме та Са вре ме на по слов на ко ре спон ден ци ја 
тре ба да до при не се да љем раз во ју ко му ни ка циј ских спо соб но сти 
и за то је по себ но по год на ме то да де мон стра ци је и си му ли ра ња 
рад них си ту а ци ја.

Са др жа је пр о гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке пр о грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но пр о на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; пре зен та
ци ју сво јих ра до ва и груп них пр о је ка та кр оз ефи ка сну ви зу ел ну, 
вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен
та ци ју. 

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа, 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа и прак тич ног ра да, а у скла ду са 
пр о гра мом на став ног пред ме та Са вре ме на по слов на ко ре спон
ден ци ја.

Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко вих 
пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња (из ло жба 
ра до ва, ре зул та ти ис тра жи ва ња, мо де ли, уче шћа у де ба ти и ди
ску си ји, пи са њу до ма ћих за да та ка, уче шћа у раз ли чим об ли ци ма 
груп ног ра да. 

По стиг ну ће уче ни ка из прак тич ног ра да и ве жби, умет нич ког 
оце њу је се на осно ву при ме не уче ни ко вог зна ња, са мо стал но сти, 
по ка за них ве шти на у ко ри шће њу ма те ри ја ла, ала та, ин стру ме на та 
и дру гих по ма га ла у из во ђе њу за дат ка. 

НА ПО МЕ НА: На ча со ви ма ве жби са вре ме не по слов не ко ре
спон ден ци је оде ље ње се де ли на две гру пе.

СТАТИСТИКА

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ на став ног пред ме та ста ти сти ка је сти ца ње зна ња, 
овла да ва ње ве шти на ма и фор ми ра ње вред но сних ста во ва ко ји 
до при но се раз во ју ста ти стич ке пи сме но сти нео п ход не за да ље 
шко ло ва ње, жи вот и рад у са вре ме ном дру штву, као и оспо со
бља ва ње уче ни ка да ефи ка сно и ра ци о нал но при ме не ста ти стич
ке по ступ ке у ре ша ва њу ра зно вр сних пр о бле ма и до но ше њу 
за кљу ча ка у сва ко днев ном жи во ту и да љем пр о фе си о нал ном 
раз во ју.

Задацина ста ве пред ме та ста ти сти ка су да уче ни ци:
– раз ви ја њу спо соб но сти за при ме ну ста ти стич ких ме то да у 

ис тра жи ва њу еко ном ских и дру гих по ја ва у раз ли чи тим под руч ји
ма људ ске де лат но сти;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за основ но ста ти стич ко пр о у ча ва
ње по ја ва и до но ше ње за кљу ча ка;

– уна пре де спо соб но сти по сма тра ња, опа жа ња, при ку пља ња, 
ана ли зе, орга ни за ци је, кри тич ке пр о це не, ин тер пре та ци је и пре
зен та ци је по да та ка;

– при ме њу ју са вре ме не ин стру мен те, ала те и сред ства ин фор
ма ци о них тех но ло ги ја у кре и ра њу пи са них ста ти стич ких са др жа ја 
по шту ју ћи основ на на че ла пи са ног ко му ни ци ра ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост, ло гич ко, ап стракт но и 
ства ра лач ко ми шље ње; 

– уна пре де са рад њу са дру ги ма, као и спoсобност и за тим ски 
рад и не го ва ње со ци јал них од но са; 

– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не при до но ше њу од лу ка 
и ре ша ва њу пр о бле ма из сва ко днев ног жи во та; 

– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 
са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва и 
кри тич ког ми шље ња. 
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СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IIIРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

УВОД

По јам, пред ме ти и за да ци ста ти сти ке 
Ка рак те ри сти ке ста ти стич ког ме то да
– ва ри ја ви ли тет и ма сов ност ста ти стич ког по сма тра ња
– кван ти та тив но ис пи ти ва ње по ја ва
– ква ли та тив но раз ли ко ва ње по ја ва 
За кон ве ли ких бр о је ва
По де ла ста ти сти ке 
Зна чај ста ти сти ке 
Орга ни за ци ја ста ти стич ке слу жбе у на шој зе мљи
Ета пе – фа зе ста ти стич ког ис тра жи ва ња

СТА ТИ СТИЧ КО ПО СМА ТРА ЊЕ (10)

При пре ма по сма тра ња – пр о грам по сма тра ња и пла ни ра ње 
орга ни за ци је ис тра жи ва ња

– циљ по сма тра ња
– пред мет по сма тра ња – ста ти стич ки скуп и је ди ни це по сма

тра ња
– обе леж ја је ди ни ца по сма тра ња
– из ве штај на је ди ни ца
– ме то ди об у хва та ња је ди ни ца по сма тра ња
– из во ри и на чи ни при ку пља ња по да та ка
– ста ти стич ки упит ник
– пла ни ра ње орга ни за ци је ис тра жи ва ња 
Сни ма ње по да та ка и кон тро ла при ку пље них по да та ка
– сни ма ње по да та ка
– кон тро ла при ку пље них по да та ка

СРЕ ЂИ ВА ЊЕ И ГРУ ПИ СА ЊЕ ПО ДА ТА КА (8)

По јам, свр ха, вр сте и фа зе сре ђи ва ња и гру пи са ња по да та ка 
Гру пи са ње по да та ка и ста ти стич ке се ри је
– атри бу тив не се ри је
– се ри је ди стри бу ци је фре квен ци ја
– вре мен ске се ри је
– ге о граф ске се ри је
– ку му ла тив ни об лик се ри је 
Тех ни ка сре ђи ва ња и об ра де по да та ка
– руч но сре ђи ва ње
– ма шин ско сре ђи ва ње
– кон тро ла ста ти стич ког сре ђи ва ња

ПРИ КА ЗИ ВА ЊЕ СТА ТИ СТИЧ КИХ ПО ДА ТА КА (16)

Ста ти стич ке та бе ле
– по јам и пра ви ла са ста вља ња та бе ла
– вр сте ста ти стич ких та бе ла 
Гра фич ко при ка зи ва ње
– по јам, свр ха и вр сте гра фич ког при ка зи ва ња
– ди ја гра ми
– кар то гра ми
– при ка зи сли ком – пик то гра ми

АНА ЛИ ЗА ПО ДА ТА КА (32) 

Сред ње вред но сти
– по јам, зна чај и вр сте сред њих вред но сти
– арит ме тич ка сре ди на
– ге о ме триј ска сре ди на
– хар мо ниј ска сре ди на
– ме ди ја на
– мо дус
Дис пер зи ја се ри ја
– по јам дис пер зи је и ње но ме ре ње
– ме ре дис пер зи је 

Ре ла тив ни бр о је ви
– по јам, зна чај и вр сте ста ти стич ких ре ла тив них бр о је ва
– по ка за те љи струк ту ре
– ин дек си – по јам, при ме на и вр сте
– ба зни и лан ча ни ин дек си
– ин дек си пре ма ци љу упо ре ђи ва ња
– ин ди ви ду ал ни и груп ни ин дек си
– ста ти стич ки ко е фи ци јен ти
– ста ти стич ки ко е фи ци јен ти при род ног кре та ња ста нов ни

штва
– ко е фи ци јен ти или од но си ин тен зи те та (фре квен ци ја) 
Ис пи ти ва ње ве за ме ђу по ја ва ма
– по јам кван ти та тив них за ви сно сти ме ђу по ја ва ма
– ме ре ње сте пе на кван ти та тив ног сла га ња по ја ва ко е фи ци јен

том ко ре ла ци је

IVРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 66 ча сова го ди шње)

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ О ПО СЛОВ НОЈ СТА ТИ СТИ ЦИ (4)

По јам, пред мет и зна чај ста ти сти ке пред у зе ћа 
Пред у зе ће као ста ти стич ка је ди ни ца 
Из во ри по да та ка ста ти сти ке пред у зе ћа 
Орга ни за ци ја и за да ци ста ти стич ке слу жбе пред у зе ћа

СТА ТИ СТИЧ КО ОБ У ХВА ТА ЊЕ ПР О ИЗ ВОД ЊЕ И ПР О МЕ ТА (8)

На ту рал но и вред но сно из ра жа ва ње пр о из вод ње и пр о ме та 
Укуп на вред ност пр о из вод ње и ње но утвр ђи ва ње за пред у зе ће 
Утвр ђи ва ње дру штве ног пр о из во да и не топр о дук та пред у зе ћа 
Ре ла тив ни по ка за те љи струк ту ре пр о из вод ње и пр о ме та
струк ту ра пр о из вод ње и пр о ме та по вр ста ма пр о из во да
струк ту ра пр о из вод ње по пр о из во ђач ким је ди ни ца ма и струк

ту ра пр о ме та по орга ни за ци о ним је ди ни ца ма пр о да је

СТА ТИ СТИЧ КО ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ ДИ НА МИ КЕ ПР О ИЗ ВОД ЊЕ 
И ПР О МЕ ТА (15)

Ап со лут ни по ка за те љи ди на ми ке по ја ва – пр о из вод ње и пр
о ме та

Тем по раз во ја и ра ста и сред њи тем по раз во ја и ра ста пр о из
вод ње и пр о ме та

Ис пи ти ва ње раз вој них тен ден ци ја и по ја ва
– по јам трен да и од ре ђи ва ње ли не ар ног трен да ме то дом нај

ма њих ква дра та
Ин ди ви ду ал ни и груп ни ин дек си фи зич ког оби ма пр о из вод ње 
Ин ди ви ду ал ни и груп ни ин дек си це не 
Ин декс тр о шко ва жи во та
Ин декс вред но сти пр о из вод ње и ин декс вред но сти роб ног 

пр о ме та
Ин ди ви ду ал ни и груп ни ин дек си ис пу ње ња пла на пр о из вод

ње и пр о ме та

СТА ТИ СТИЧ КО ПРИ КА ЗИ ВА ЊЕ СТАЛ НИХ СРЕД СТА ВА 
ПРЕД У ЗЕ ЋА (12)

При ка зи ва ње стал них сред ста ва по вред но сти 
По ка за те љи ста ња стал них сред ста ва
– ко е фи ци јен ти пр о сеч не за ста ре ло сти и очу ва но сти стал них 

сред ста ва
– пр о сеч ни век тра ја ња стал них сред ста ва и њи хо ве амор ти

за ци је
При ка зи ва ње струк ту ре стал них сред ста ва 
Ко е фи ци јент опре мље но сти за по след них сред стви ма као ме

ри ло тех нич ког пр о гре са
Ста ти стич ко об у хва та ње опре ме
– при ка зи ва ње енер гет ске опре ме и ње ног ис ко ри шће ња
– ка па ци тет пр о из вод не опре ме и ме ре ње ње го вог ис ко ри

шће ња
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СТА ТИ СТИЧ КО ОБ У ХВА ТА ЊЕ ЗА ПО СЛЕ НИХ (8)

По ка за тељ за по сле них
– бр ој но ста ње за по сле них
– струк ту ра за по сле них пре ма основ ним обе леж ји ма
– сво ђе ње за по сле них на услов ну је ди ни цу
– кре та ње бр о ја за по сле них
Рад но вре ме за по сле них и ње го во ис ко ри шће ње

СТА ТИ СТИЧ КО ОБ У ХВА ТА ЊЕ ПР О ДУК ТИВ НО СТИ РА ДА (7)

По јам пр о дук тив но сти ра да
– утро ше ни рад као основ за ме ре ње пр о дук тив но сти ра да
– ста ти стич ки по ка за те љи пр о из вод ње као основ за ме ре ње 

пр о дук тив но сти ра да
– вре мен ске је ди ни це за ме ре ње пр о дук тив но сти ра да 
На чи ни ме ре ња пр о дук тив но сти ра да
Ин дек си пр о дук тив но сти ра да
– ин ди ви ду ал ни ин дек си пр о дук тив но сти ра да
– груп ни ин дек си пр о дук тив но сти ра да

СТА ТИ СТИ КА НЕ ТО ЗА РА ДЕ (ПЛА ТА) (10)

По да ци и по ка за те љи ста ти стич ког ис тра жи ва ња за ра да (пла та)
Но ми нал не и ре ал не не то за ра де (пла те) 
Пр о сеч на но ми нал на не то за ра да (пла та) 
Ин дек си но ми нал них пр о сеч них не то за ра да (пла та)
– ин декс но ми нал них пр о сеч них не то за ра да пр о мен љи вог 

са ста ва за по сле них
– ин декс но ми нал них пр о сеч них не то за ра да не про ме ње ног 

са ста ва за по сле них
Ин декс ре ал не пр о сеч не не то за ра де (пла те) 
За ви сност не то за ра да (пла та) од пр о дук тив но сти ра да

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји ста ти сти ке да ти су у ви ду на став них 
це ли на – те ма. За на став не це ли не дат је оквир ни бр ој ча со ва, ко ји 
на став ни ку тре ба да су ге ри шу обим, ду би ну и на чин ре а ли за ци је 
сва ке це ли не. Тај фонд ча со ва има ори јен та ци о ни ка рак тер и тре ба 
га ускла ђи ва ти са кон крет ном си ту а ци јом у раз ре ду и од ре ђе ном 
на став ном це ли ном. 

Пр о грам ски са др жај ста ти сти ке усме рен је на оспо со бља ва
ње уче ни ка за при ку пља ње по да та ка и њи хо ву об ра ду при ме ном 
ста ти стич ких ме то да, раз ви ја ње спо соб но сти за ста ти стич ка ис
тра жи ва ња еко ном ских и дру гих по ја ва и до но ше ње ис прав них 
за кљу ча ка, ис ка за них кр оз ста ти стич ке из ве шта је и гра фич ке пре
гле де. На ве де ни са др жа ји по ред основ ног те о риј ског при сту па по
се ду ју и ак ти ван при ступ усме рен ка овла да ва њу прак тич них ве
шти на ста ти стич ке об ра де по да та ка. 

На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте
пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да сва ка 
те ма до би је аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да
ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра
ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља 
кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп
них ак тив но сти на ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче
ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња и раз ли чи те из во ре ин фор ма ци
ја, као и мно го број не при ме ре из прак се, ко ји ма се илу стру је да та 
пр о бле ма ти ка. 

Са др жај пред ме та ста ти сти ка је у ко ре ла ци ји са са са др жа
ји ма дру гих пред ме та као што су срп ски је зик, исто ри ја, ма те ма
ти ка, по слов на еко но ми ја, ра чу но вод ство, по слов на ин фор ма ти ка. 
Уче ни ке тре ба ани ми ра ти да са ми по тра же ве зу са дру гим пред
ме ти ма. По ве зи ва њем са др жа ја дру гих пред ме та са са др жа јем 
ста ти сти ке сте че на зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не у окви ру 
на ста ве до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих 
обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на 
уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја 
уче ни ка. 

На став ник, уз при ме ну ин тер ак тив не на ста ве, код уче ни ка 
раз ви ја за ин те ре со ва ност за пред мет не са др жа је и усме ра ва уче
ни ке на са мо стал ност у орга ни за ци ји и ре а ли за ци ји ак тив но сти, 
као и из ра ди пр о је ка та. Пр о грам ста ти сти ке је кон ци пи ран та ко 
да у ње го вој ре а ли за ци ји омо гу ћа ва на став ни ци ма и уче ни ци ма 
ве ли ку кре а тив ну сло бо ду, што за ви си од мо гућ но сти, али из бор 
на став них ме то да у ре а ли за ци ји са др жа ја пр о гра ма за ви си, пре 
све га, од ци ља и за дат ка на став ног ча са, спо соб но сти уче ни ка, 
рас по ло жи вих на став них сред ста ва и учи ла. У окви ру сва ке пр о
грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но пр
о на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли
чи тих из во ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци), 
ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли
чи тих са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев
ним ис ку ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; 
пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них пр о је ка та и ефи ка сну ви зу
ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен
та ци ју. 

При ли ком оце њи ва ња пр о це њу ју се: ве шти не из ра жа ва ња и 
са оп шта ва ња; раз у ме ва ње, при ме на и вред но ва ње на у че них по сту
па ка и пр о це ду ра; рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма 
тек сто ва.

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа и 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа у скла ду са пр о гра мом на став ног 
пред ме та. Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко
вих пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња, уче шћа 
у де ба ти и ди ску си ји, пи са ња есе ја, до ма ћих за да та ка, уче шћа у 
раз ли чим об ли ци ма груп ног ра да, ра да на пр о јек ти ма.  

УСТАВНОИПРИВРЕДНОПРАВО

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљна ста ве пред ме та устав но и при вред но пра во је раз ви
ја ње функ ци о нал не прав не пи сме но сти, сти ца ње зна ња, овла да ва
ње ве шти на ма, из град ња вред но сних ста во ва ко ји оспо со бља ва ју 
уче ни ке да по шту ју прав ну ре гу ла ти ву у сва ко днев ном жи во ту, 
за ин те ре су је уче ни ке за да љи пр о фе си о нал ни раз вој у скла ду са 
соп стве ним по тре ба ма и ин те ре си ма, да раз ви ја ју сво ју лич ност и 
по тен ци ја ле у од го вор ну, сло бод ну, кре а тив ну, ко му ни ка тив ну, де
мо кра тич ну, по ли тич ки кул тур ну и пр о фе си о нал но ак тив ну лич
ност у ам би јен ту прав не др жа ве. 

Задацина ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– раз ви ју еле мен тар ну прав ну пи сме ност;
– при ме њу ју сте че на прав на зна ња и ве шти не при до но ше њу 

од лу ка и ре ша ва њу пр о бле ма из сва ко днев ног жи во та; 
– уна пре де са рад њу са дру ги ма, као и спoсобност и за тим ски рад;
– стек ну на ви ке и уме шност у ко ри шће њу ра зно вр сних из во

ра зна ња;
– упра вља ју соп стве ним ре сур си ма вре ме на, зна ња и до но се 

ис прав не од лу ке на осно ву аргу ме на та;
– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 

са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва и 
кри тич ког ми шље ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост, мо рал но ра су ђи ва ње и 
ства ра лач ко ми шље ње; 

– раз ви ју ста во ве и вред но сти зна чај не за жи вот у са вре ме
ном мул ти кул ту рал ном и де мо крат ски уре ђе ном дру штву за сно ва
не на по што ва њу људ ских пра ва, то ле ран ци ји, со ли дар но сти, ува
жа ва њу раз ли чи то сти и род не рав но прав но сти. 



ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИКСтрана 20 – Број 4 15. мај – 2013.

СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IIIРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

ДРУ ШТВЕ НЕ НОР МЕ (5) 

По јам дру штве не нор ме
Дру штве не нор ме и при род ни за ко ни, од нос нор ме и ствар

но сти
Вр сте дру штве них нор ми
Мо рал, оби ча ји и њи хов од нос пре ма пра ву
По јам пра ва

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ О ДР ЖА ВИ (13)

Пра во и др жа ва као дру штве не по ја ве 
По јам, еле мен ти и функ ци је др жа ве 
Др жа вљан ство
Уло га др жа ве у ства ра њу и при ме ни пра ва и уло га пра ва у 

орга ни зо ва њу и функ ци о ни са њу др жа ве 
Др жав на орга ни за ци ја – вр сте др жав них орга на 
Об ли ци вла да ви не 
Об ли ци по ли тич ког ре жи ма 
Об ли ци др жав ног уре ђе ња 
Об ли ци др жав не вла сти

ПРАВ НА НОР МА (3)

По јам и еле мен ти прав не нор ме 
Вр сте прав них нор ми

ПРАВ НИ АК ТИ (5)

По јам прав ног ак та 
До но ше ње и об лик прав ног ак та 
Вр сте прав них ака та 
Из во ри пра ва

ПРАВ НА СНА ГА НОР МА ТИВ НОГ АК ТА (4)

За ко ни тост, пра во сна жност и из вр шност 
Орга ни за шти те устав но сти и за ко ни то сти

СУ БЈЕК ТИ ПРА ВА, ОБЈЕК ТИ ПРА ВА И ПРАВ НЕ ЧИ ЊЕ НИ ЦЕ (7)

Су бјек ти пра ва 
За ступ ник 
Објек ти пра ва 
Прав не чи ње ни це 
За ста ре лост

ПРИ МЕ НА ПРА ВА (5) 

При ме на пра ва
По јам и зна чај ту ма че ња пра ва 
До ка зи и вр сте до ка за

ПРАВ НА СРЕД СТВА (3) 

Ту жба 
Жал ба

ПРАВ НИ СИ СТЕМ (2)

Прав не уста но ве, прав не гра не и прав не обла сти 
Основ ни пој мо ви о глав ним гра на ма прав ног си сте ма Ср би је

ДЕ МО КРА ТИ ЈА И МЕ ХА НИ ЗМИ ВЛА СТИ У СР БИ ЈИ (5)

Об ли ци де мо кра ти је 
Ви ше пар тиј ски си стем 
Из бо ри

СР БИ ЈА КАО ДР ЖА ВА, АУТО НО МИ ЈА И ЛО КАЛ НА  
СА МО У ПРА ВА (6)

Ср би ја, ње на др жав ност и уста во твор на власт 
Орга ни Ре пу бли ке Ср би је 
Об ли ци ауто но ми је 
Ло кал на са мо у пра ва

УРЕ ЂЕ ЊЕ СР БИ ЈЕ (5) 

Над ле жност 
Орга ни 

ГРА ЂА НИН И ЊЕ ГО ВА ПРА ВА И СЛО БО ДЕ У СР БИ ЈИ (7)

Лич не сло бо де и пра ва гра ђа на 
По ли тич ке сло бо де и пра ва гра ђа на 
Еко ном ске сло бо де и пра ва гра ђа на 
Оста ле сло бо де и пра ва гра ђа на 
Устав не ду жно сти
За шти та уста вом га ран то ва них пра ва и сло бо да

IVРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 66 ча сова го ди шње)

ГРА ЂАН СКО ПРА ВО (8)

По јам и пред мет гра ђан ског пра ва
По де ла гра ђан ског пра ва
Ствар но пра во
По јам и по де ла ства ри
По јам и вр сте сво ји не
Сти ца ње сво ји не

ГРА ЂАН СКО ПРАВ НИ ОД НОС (5)

По јам и еле мен ти прав ног од но са
На ста нак, ме ња ње и пре ста нак прав ног од но са
Прав ни по сло ви – по јам, усло ви пу но ва жно сти, пред мет и циљ 
Вр сте прав них по сло ва

ОБЛИ ГА ЦИ О НО ПРА ВО (5)

По јам и пред мет обли га ци је 
Из во ри обли га ци ја 
Вр сте обли га ци ја

УГО ВОР (13)

По јам уго во ра 
Са др жи на yго во ра 
За кљу чи ва ње уго во ра 
Фор ма уго во ра 
Деј ство уго во ра
Од го вор ност за ма те ри јал не и прав не не до стат ке ства ри
Усту па ње уго во ра
Ро ко ви
Доц ња
Пре ста нак уго во ра 
Не ва жност уго во ра

УГО ВОР О КУ ПО ВИ НИ И ПР О ДА ЈИ РО БЕ (6)

По јам, за кљу чи ва ње и бит ни еле мен ти уго во ра
Пра ва и оба ве зе стра на ка

ВЕ ЖБА – об ра да кон крет ног уго во ра

УГО ВОР О ТР ГО ВИН СКОМ ПО СРЕ ДО ВА ЊУ (3) 

По јам и за кљу чи ва ње 
Пра ва и оба ве зе стра на ка 

ВЕ ЖБА – об ра да кон крет ног уго во ра
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УГО ВОР О ТР ГО ВИН СКОМ ЗА СТУП НИ ШТВУ (3)

По јам и за кљу чи ва ње
Пра ва и оба ве зе стра на ка

ВЕ ЖБА – об ра да кон крет ног уго во ра

УГО ВОР О КО МИ СИ О НУ (3)

По јам и за кљу чи ва ње
Пра ва и оба ве зе стра на ка

ВЕ ЖБА – об ра да кон крет ног уго во ра

УГО ВОР О УСКЛА ДИ ШТЕ ЊУ РО БЕ (3)

По јам и за кљу чи ва ње
Пра ва и оба ве зе стра на ка

ВЕ ЖБА – об ра да кон крет ног уго во ра

УГО ВОР О ШПЕ ДИ ЦИ ЈИ (3)

По јам и за кљу чи ва ње
Пра ва и оба ве зе стра на ка

ВЕ ЖБА – об ра да кон крет ног уго во ра

УГО ВОР О ПРЕ ВО ЗУ (3)

По јам и за кљу чи ва ње
Пра ва и оба ве зе стра на ка

ВЕ ЖБА – об ра да кон крет ног уго во ра

УГО ВОР О ОСИ ГУ РА ЊУ (3)

По јам и за кљу чи ва ње
Пра ва и оба ве зе стра на ка

ВЕ ЖБА – об ра да кон крет ног уго во ра

ХАР ТИ ЈЕ ОД ВРЕД НО СТИ (6)

По јам и вр сте хар ти је од вред но сти 
Ме ни ца
Чек
Де о ни ца

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји устав ног и при вред ног пра ва да ти су у 
ви ду на став них це ли на – те ма. За на став не це ли не дат је оквир ни 
бр ој ча со ва, ко ји на став ни ку тре ба да су ге ри шу обим, ду би ну и на
чин ре а ли за ци је сва ке це ли не. Тај фонд ча со ва има ори јен та ци о ни 
ка рак тер и тре ба га ускла ђи ва ти са кон крет ном си ту а ци јом у раз ре
ду и од ре ђе ном на став ном це ли ном. 

Пр о грам ски са др жај пред ме та устав но и при вред но пра во 
усме рен је на оспо со бља ва ње уче ни ка за по што ва ње прав не ре
гу ла ти ве и ука зу је на зна чај прав не др жа ве. Пр о грам ски са др жај 
тре ти ра и мо гућ но сти уче шћа гра ђа на у по ли тич ком пр о це су, као 
и на чи на оства ри ва ња за шти те њи хо вих пра ва и сло бо да. Ана ли за 
об ли ка де мо кра ти је и из бо ра ука зу је на уло гу гра ђа ни на у вр ше њу 
др жав не вла сти. Пр о грам ис ти че зна чај устав но сти као исто риј
ског, ци ви ли за циј ског до стиг ну ћа у раз во ју де мо кра ти је и устав ног 
уре ђе ња Ср би је. 

 На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте
пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да сва ка те
ма до би је аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци 
пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра ње 

ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља 
кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп
них ак тив но сти на ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче
ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња и раз ли чи те из во ре ин фор ма ци
ја, као и мно го број не при ме ре из прак се, ко ји ма се илу стру је да та 
пр о бле ма ти ка. 

Са др жај пред ме та устав но и при вред но пра во је у ко ре ла ци ји 
са са са др жа ји ма дру гих пред ме та као што су срп ски је зик, исто
ри ја, али је и у ви со ком сте пе ну у функ ци ји еко ном ске гру пе пред
ме та. Уче ни ке тре ба ани ми ра ти да са ми по тра же ве зу са дру гим 
пред ме ти ма. По ве зи ва њем са др жа ја дру гих пред ме та са са др жа јем 
устав ног и при вред ног пра ва сте че на зна ња, ста во ви, вред но сти 
и ве шти не у окви ру на ста ве до би ја ју ши ри сми сао и до при но се 
оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но 
оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног 
и со ци јал ног раз во ја уче ни ка. 

На став ник, уз при ме ну ин тер ак тив не на ста ве, код уче ни ка 
раз ви ја за ин те ре со ва ност за пред мет не са др жа је и усме ра ва уче
ни ке на са мо стал ност у орга ни за ци ји и ре а ли за ци ји ак тив но сти, 
као и из ра ди пр о је ка та. Пр о грам устав ног и при вред ног пра ва је 
кон ци пи ран та ко да у ње го вој ре а ли за ци ји омо гу ћа ва на став ни
ци ма и уче ни ци ма ве ли ку кре а тив ну сло бо ду, што за ви си од мо
гућ но сти, али из бор на став них ме то да у ре а ли за ци ји са др жа ја 
пр о гра ма за ви си, пре све га, од ци ља и за дат ка на став ног ча са, спо
соб но сти уче ни ка, рас по ло жи вих на став них сред ста ва и учи ла. У 
окви ру сва ке пр о грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: 
са мо стал но пр о на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор
ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча
со пи си, уџ бе ни ци), ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње 
ве за из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред
ме та са сва ко днев ним ис ку ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и 
др.); тим ски рад; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них пр о је ка та и 
ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен
та ци ју. 

При ли ком оце њи ва ња пр о це њу ју се: ве шти не из ра жа ва ња и 
са оп шта ва ња; раз у ме ва ње, при ме на и вред но ва ње на у че них по сту
па ка и пр о це ду ра; рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма 
тек сто ва.

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа и 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа у скла ду са пр о гра мом на став ног 
пред ме та. Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко
вих пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња, уче шћа 
у де ба ти и ди ску си ји, пи са ња есе ја, до ма ћих за да та ка, уче шћа у 
раз ли чим об ли ци ма груп ног ра да, ра да на пр о јек ти ма.  

МОНЕТАРНАЕКОНОМИЈАИБАНКАРСТВО

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљна ста ве пред ме та мо не тар на еко но ми ја и бан кар ство је 
сти ца ње зна ња о основ ним ка рак те ри сти ка ма мо не тар ног си сте ма, 
бан кар ског си сте ма и фи нан сиј ског тр жи шта, фор ми ра ње ста во ва 
и овла да ва ње ве шти на ма ко је до при не се раз во ју еко ном ског на чи
на раз ми шља ња као и по др шка сти ца њу ком пе тен ци ја зна чај них за 
сва ко днев ни жи вот и да љи пр о фе си о нал ни раз вој. 

Задацина ста ве пред ме та мо не тар на еко но ми ја и бан кар ство 
су да уче ни ци:

– уна пре де са рад њу са дру ги ма и спoсобност и за тим ски рад;
– раз у ме ју су шти ну мо не тар них фи нан си ја од но сно мо не

тар не еко но ми је и зна чај мо не тар но–кре дит них ме ра, фор ми ра ју 
здрав од нос пре ма нов цу и при ме њу ју га у сва ко днев ном жи во ту; 

– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не при до но ше њу од лу ка 
и ре ша ва њу пр о бле ма из сва ко днев ног жи во та ве за не за мо не тар
нокре дит на пи та ња; 
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– уна пре де спо соб но сти за при ку пља ње, ана ли зу, орга ни за
ци ју, кри тич ку пр о це ну, при ме ну и пре но ше ње ин фор ма ци ја ре ле
ват них за бан кар ско по сло ва ње;

– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 
са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва и 
кри тич ког ми шље ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост, мо рал но ра су ђи ва ње и 
ства ра лач ко ми шље ње; 

– раз ви ју ста во ве и вред но сти ко ји до при но се њи хо вој кре
а тив но сти, пред у зи мљи во сти, ко му ни ка тив но сти и си сте ма тич но
сти у ра ду. 

СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IIIРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

ФИ НАН СИ ЈЕ И МО НЕ ТАР НА ЕКО НО МИ ЈА (4)

Фи нан си је као по себ на на уч на ди сци пли на 
Основ на по де ла фи нан си ја 
Оп ште фи нан си је
Мо не тар на еко но ми ја, од но сно мо не тар не фи нан си је 
Јав не фи нан си је 
Бан кар ство 
Оси гу ра ње
Ми кропо слов не фи нан си је

НО ВАЦ И НОВ ЧА НИ СИ СТЕМ (20)

На ста нак и раз вој нов ца
Уло га и основ не функ ци је нов ца
Вред ност нов ца
Основ не вр сте нов ца 
(ме тал ни, па пир ни, при мар ни)
Нов ча на ма са и уло га цен трал не бан ке у ње ној оп ти ма ли за

ци ји 
Мо не тар нокре дит на мул ти пли ка ци ја
По ве за ност цен трал не и по слов них ба на ка у ре гу ли са њу мо

не тар нокре дит них то ко ва
По јам кре ди та и кре ди ти ра ња као основ ног бан кар ског по сла

ФИ НАН СИЈ СКИ СИ СТЕМ И МО НЕ ТАР НОКРЕ ДИТ НА  
ПО ЛИ ТИ КА (9)

Мо не тар нокре дит ни си стем
Бан кар ски си стем
Оста ло 
Су шти на и зна чај мо не тар нокре дит не по ли ти ке 
Ин стру мен ти и мо гу ћи ефек ти мо не тар нокре дит не по ли ти ке

ФИ НАН СИЈ СКА ФУНК ЦИ ЈА И ФИ НАН СИЈ СКИ 
МEHAЏMEHT (12) 

Ме сто и уло га фи нан сиј ске функ ци је у окви ру основ них 
функ ци ја пред у зе ћа

По јам и зна чај фи нан сиј ског ме наџ мен та 
Фи нан сиј ско пла ни ра ње и пра ће ње нов ча них то ко ва 
По ве за ност фи нан сиј ске функ ци је са фи нан сиј ским тр жи

штем и бер за ма 
Су шти на ка ма те, вр сте и њен ути цај на рен та би ли тет по сло

ва ња

СУ ШТИ НА И ЗНА ЧАЈ ФИ НАН СИЈ СКОГ ТР ЖИ ШТА (25)

Су шти на и основ не вр сте фи нан сиј ског тр жи шта (орга ни зо
ва но и нео р га ни зо ва но)

Су шти на, зна чај и орга ни зо ва ње фи нан сиј ских бер зи као ви
до ва орга ни зо ва ног фи нан сиј ског тр жи шта

Тр жи ште нов ца
Де ви зно тр жи ште
Су шти на и функ ци о ни са ње тр жи шта ка пи та ла. При мар но и 

се кун дар но тр жи ште хар ти ја од вред но сти
По ве за ност ба на ка и фи нан сиј ске функ ци је пред у зе ћа са фи

нан сиј ским тр жи штем и бер за ма

ФИ НАН СИЈ СКИ ЛЕК СИ КОН ОСНОВ НИХ ПОЈ МО ВА  
ИЗ ФИ НАН СИ ЈА И БАН КАР СТВА, ОД ГО ВА РА ЈУ ЋИ ПРИ МЕ
РИ ИЗ ПРАК СЕ, КУРС НЕ ЛИ СТЕ, ЛИ СТЕ КО ТА ЦИ ЈА ХАР ТИ
ЈА И ВРЕД НО СТИ, ИЗ ВО ДИ О СТА ЊУ РА ЧУ НА ИТД.

IVРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 66 ча сова го ди шње)

БАН КА И НА У КА О БАН КАР СТВУ (3)

По јам и вр сте ба на ка
На ста нак и раз вој бан кар ства
Бан ке и бан кар ски си сте ми у раз ви је ним зе мља ма

БАН КАР СКИ СИ СТЕМ СР БИ ЈЕ (5)

Бан кар ски си стем из ме ђу I и II свет ског ра та 
По сле рат ни раз вој бан кар ства у Ср би ји 
Да на шњи бан кар ски си стем Ср би је и основ не ка рак те ри сти ке 

НА РОД НА БАН КА СР БИ ЈЕ (14)

По јам, за да ци и функ ци је цен трал не бан ке – бан ке ба на ка 
Кон сти ту и са ње На род не бан ке Ср би је 
Ста тус, функ ци је, над ле жно сти и од го вор но сти На род не бан ке 
Орга ни за ци ја, упра вља ње и упра вља ње На род ном бан ком 
Кон трол на функ ци ја и по себ на овла шће ња На род не бан ке 
Овла шће ња у во ђе њу мо не тар нокре дит не по ли ти ке, од но сно:
– по ли ти ке оба ве зне ре зер ве,
– по ли ти ке опе ра ци ја на отво ре ном тр жи шту,
– по ли ти ке есконт не сто пе,
– по ли ти ке ре фи нан си ра ња,
– по ли ти ке ин тер вен ци ја на де ви зном тр жи шту и фи нан сиј

ским бер за ма
Уло га На род не бан ке у ре гу ли са њу ко ли чи не нов ца у оп ти

ца ју 
Ре гу ли са ње ли квид но сти по слов них ба на ка 
Од го вор ност за одр жа ва ње ли квид но сти у пла ћа њи ма пре ма 

ино стран ству
Над ле жно сти у во ђе њу по ли ти ке кур са ди на ра 
При хо ди и рас хо ди На род не бан ке

ПЛАТ НИ ПР О МЕТ У ЗЕ МЉИ (5)

Су шти на, вр сте и на че ла на ко ји ма се од ви ја плат ни пр о мет 
у зе мљи

Уче сни ци и но си о ци плат ног пр о ме та 
Об ли ци пла ћа ња, ра чу ни и опе ра тив но оба вља ње 
Ди ле ме око ме ста и уло ге плат ног пр о ме та у зе мљи 
Мо гу ћи прав ци раз во ја

ПО СЛОВ НО БАН КАР СТВО СР БИ ЈЕ (18)

По јам и уло га по слов не бан ке у бан кар ству Ср би је
Осни ва ње и пред мет по сло ва ња бан ке
Орга ни за ци ја, упра вља ње и ру ко во ђе ње по слов ном бан ком

БАН КАР СКИ ПО СЛО ВИ И БАН КАР СКО ПО СЛО ВА ЊЕ 

Бан кар ски по сло ви
– по јам и вр сте бан кар ских по сло ва
– па сив ни бан кар ски по сло ви – су шти на и вр сте
– ак тив ни бан кар ски по сло ви
– не у трал ни од но сно ко ми си о ни бан кар ски по сло ви
– соп стве ни и дру ги бан кар ски по сло ви 
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Бан кар ско по сло ва ње
– фи нан сиј ски и кре дит ни по тен ци јал бан ке
– фон до ви бан ке – уло га и фор ми ра ње
– по јам, су шти на и вр сте кре ди ти ра ња
– основ на на че ла бан кар ског по сло ва ња и мо да ли те ти њи хо

вог обез бе ђи ва ња

УПРА ВЉА ЊЕ КРЕ ДИТ НИМ ПО ТЕН ЦИ ЈА ЛОМ – БАН КАР СКИ 
МЕ НАЏ МЕНТ (14) 

Су шти на бан кар ског ме наџ мен та 
Пла ни ра ње и по слов на и раз вој на по ли ти ка бан ке 
Упра вља ње кре дит ним по тен ци ја лом и оце на бо ни те та тра

жи о ца кре ди та 
Кре дит на ана ли за и опе ра тив но оба вља ње кре дит них по сло ва 
Де по зит ни по тен ци јал бан ке – зна чај и ње го во пра ће ње 
Ак циј ски по тен ци јал бан ке и ре зер ве
По ве за ност бан ке са фи нан сиј ским тр жи штем и фи нан сиј

ским бер за ма

ЗНА ЧАЈ ИЗ ГРАД ЊЕ СА ВРЕ МЕ НОГ ИН ФОР МА ЦИ О НОГ  
СИ СТЕ МА У БАН КА МА (6)

Оп ште на по ме не о ин фор ма ци о ном си сте му у бан ци 
Ауто ма ти за ци ја по сло ва са ста нов ни штвом
– за што ови по сло ви тре ба да има ју при о ри тет у ауто ма ти за

ци ји?
– кре та ња у све ту
Раз вој без го то вин ског и елек трон ског пла ћа ња 
Зна чај по ве зи ва ња бан кар ских и бер зан ских ин фор ма ци о них 

си сте ма
Основ не кон цеп ци је за раз вој ин фор ма ти ке у бан ка ма

ЛЕК СИ КОН ОСНОВ НИХ ПОЈ МО ВА ИЗ БАН КАР СТВА,  
УПО ЗНА ВА ЊЕ СА ОД ГО ВА РА ЈУ ЋИМ ПРИ МЕ РИ МА  
ИЗ ПРАК СЕ БА НА КА И ФИ НАН СИЈ СКИХ БЕР ЗИ, КУРС НЕ 
ЛИ СТЕ, ИЗ ВО ДИ ТЕ КУ ЋЕГ И ДЕ ВИ ЗНОГ РА ЧУ НА

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји пред ме та да ти су у ви ду на став них це
ли на – те ма. За на став не це ли не дат је оквир ни бр ој ча со ва, ко ји 
на став ни ку тре ба да су ге ри шу обим, ду би ну и на чин ре а ли за ци је 
сва ке це ли не. Тај фонд ча со ва има ори јен та ци о ни ка рак тер и тре ба 
га ускла ђи ва ти са кон крет ном си ту а ци јом у раз ре ду и од ре ђе ном 
на став ном це ли ном. 

Са др жај пред ме та мо не тар на еко но ми ја и бан кар ство усме
рен је на сти ца ње по треб них зна ња из обла сти мо не тар не еко но
ми је, бан кар ског си сте ма и бан кар ског по сло ва ња, кре дит ног си
сте ма, фи нан сиј ског тр жи шта, фи нан сиј ских бер зи и бан кар ског 
ме наџ мен та.

 На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте
пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да сва ка 
те ма до би је аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да
ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра
ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља 
кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп
них ак тив но сти на ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче
ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња и раз ли чи те из во ре ин фор ма ци
ја, као и мно го број не при ме ре из прак се, ко ји ма се илу стру је да та 
пр о бле ма ти ка. 

Са др жај пред ме та мо не тар на еко но ми ја и бан кар ство је у ко
ре ла ци ји са са са др жа ји ма дру гих пред ме та као што су срп ски је
зик, исто ри ја, ма те ма ти ка, осно ви еко но ми је, по слов на еко но ми ја, 
ра чу но вод ство. Уче ни ке тре ба ани ми ра ти да са ми по тра же ве зу са 
дру гим пред ме ти ма. По ве зи ва њем са др жа ја дру гих пред ме та са 
са др жа јем мо не тар не еко но ми је и бан кар ства сте че на зна ња, ста
во ви, вред но сти и ве шти не у окви ру на ста ве до би ја ју ши ри сми
сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци
ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, 
емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка. 

На став ник, уз при ме ну ин тер ак тив не на ста ве, код уче ни ка 
раз ви ја за ин те ре со ва ност за пред мет не са др жа је и усме ра ва уче
ни ке на са мо стал ност у орга ни за ци ји и ре а ли за ци ји ак тив но сти, 
као и из ра ди пр о је ка та. Из бор на став них ме то да у ре а ли за ци ји са
др жа ја пр о гра ма за ви си, пре све га, од ци ља и за дат ка на став ног 
ча са, спо соб но сти уче ни ка, рас по ло жи вих на став них сред ста ва и 
учи ла. У окви ру сва ке пр о грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со
бља ва ти за: са мо стал но пр о на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри
шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту ра, 
ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци), ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и 
ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње 
са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку ством, са др жа ји ма дру гих 
пред ме та и др.); тим ски рад; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них 
пр о је ка та и ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен
та ци ју. 

При ли ком оце њи ва ња пр о це њу ју се: ве шти не из ра жа ва ња и 
са оп шта ва ња; раз у ме ва ње, при ме на и вред но ва ње на у че них по сту
па ка и пр о це ду ра; рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма 
тек сто ва.

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа и 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа у скла ду са пр о гра мом на став ног 
пред ме та. Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко
вих пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња, уче шћа 
у де ба ти и ди ску си ји, пи са ња есе ја, до ма ћих за да та ка, уче шћа у 
раз ли чим об ли ци ма груп ног ра да, ра да на пр о јек ти ма.  

КОМЕРЦИЈАЛНОПОЗНАВАЊЕРОБЕ

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљна ста ве ко мер ци јал но по зна ва ње ро бе је сти ца ње зна
ња о основ ним ка рак те ри сти ка ма пр о из во да и роб ног асор ти ма на, 
фор ми ра ње ста во ва и овла да ва ње ве шти на ма ко је до при не се пра
вом и од го вор ном из бо ру ро бе, раз во ју ком пе тен ци ја зна чај них за 
сва ко днев ни жи вот и да љи пр о фе си о нал ни раз вој. 

Задацина ста ве пред ме та ко мер ци јал но по зна ва ње ро бе су да 
уче ни ци:

– уна пре де са рад њу са дру ги ма и спoсобност и за тим ски рад;
– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не при до но ше њу од лу ка 

из бо ра ро бе у сва ко днев ном жи во ту на осно ву по зна ва ња ка рак те
ри сти ка ро бе; 

– уна пре де спо соб но сти за при ку пља ње, ана ли зу, орга ни за
ци ју, кри тич ку пр о це ну, при ме ну и пре но ше ње ин фор ма ци ја о ква
ли те ту пр о из во да;

– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 
са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва и 
кри тич ког ми шље ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост, мо рал но ра су ђи ва ње и 
ства ра лач ко ми шље ње; 

– раз ви ју ста во ве и вред но сти ко ји до при но се њи хо вој кре
а тив но сти, пред у зи мљи во сти, ко му ни ка тив но сти и си сте ма тич но
сти у ра ду. 

СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IIРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

ПО ЈАМ, СИ СТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈА И КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА РО БЕ (З)

По јам и ка рак те ри сти ке ро бе. Си сте ма ти за ци ја и кла си фи ка
ци ја ро бе.

snezana.brindza
Rectangle
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КВА ЛИ ТЕТ РО БЕ (7)

По јам ква ли те та. Чи ни о ци ко ји ути чу на фор ми ра ње ква ли
те та ро бе. 

Свој ства и по ка за те љи ква ли те та ро бе (основ на фи зич ка свој
ства, фи зич кохе миј ска свој ства, екс пло а та ци о на и естет ска свој
ства ро бе).

Ди зајн ро бе (пр о из во да). Ни во ква ли те та ро бе.
Мар ка и дру ге озна ке као сим бо ли ква ли те та ро бе.
Пр о пи си ко ји ре гу ли шу ква ли тет ро бе у пр о ме ту (стан дар ди, 

нор ме ква ли те та, тех нич ки нор ма ти ви). Атест о ква ли те ту.
Де кла ри са ње и обе ле жа ва ње пр о из во да. 

АМ БА ЛА ЖА И ПА КО ВА ЊЕ РО БЕ (8)

По јам ам ба ла же и па ко ва ња, функ ци је ам ба ла жа. 
По де ла ам ба ла же. Ам ба ла жа од па пи ра и кар то на, ам ба ла жа 

од др ве та, ста кле на ам ба ла жа, ме тал на ам ба ла жа. Ам ба ла жа од 
пла стич них ма са. Тек стил на ам ба ла жа. Ам ба ла жа од ком плек сних 
ма те ри ја ла.

Си сте ми ко мер ци јал ног па ко ва ња.

СКЛА ДИ ШТЕ ЊЕ И ТРАН СПОРТ РО БЕ (3)

Узро ци ква ре ња ро бе (пр о из во да).
За шти та пр о из во да то ком скла ди ште ња и тран спор та.

ЕНЕР ГИ ЈА (10)

Тех но ло шки и еко ном ски зна чај енер ги је. 
По јам, об ли ци и из во ри енер ги је. 
Го ри ва. Са став и свој ства го ри ва.
По де ле го ри ва. Чвр ста го ри ва. Угаљ, ква ли тет и пре ра да 

угља.
Теч на го ри ва. Наф та. Кла си фи ка ци ја и ква ли тет наф те. Пре

ра да наф те и пр о из во ди од наф те. 
Га со ви та го ри ва, вр сте, ква ли тет.

ПР О ИЗ ВО ДИ МЕ ТА ЛУР ГИ ЈЕ (12)

Тех но ло шкоеко ном ске ка рак те ри сти ке ме та лур ги је и по де ла.
Свој ства ме та ла и ле гу ра. По де ла ме та ла. До би ја ње ме та ла. 

Пре ра да и об ра да ме та ла и ле гу ра. Ко ро зи ја и за шти та ме та ла од 
ко ро зи је.

Пр о из во ди цр не ме та лур ги је (гво жђе, че лик). Озна ча ва ње че
ли ка по СРПСу. Че лич ни пр о из во ди. 

Пр о из во ди обо је не ме та лур ги је (ба кар, оло во, цинк и њи хо ве 
ле гу ре).

Пр о из во ди ме та лур ги је ла ких ме та ла (алу ми ни јум и ле гу ре).
Пле ме ни ти ме та ли (зла то, сре бро, пла ти на). Обе ле жа ва ње на

ки та од пле ме ни тих ме та ла.

ПР О ИЗ ВО ДИ ИН ДУ СТРИ ЈЕ НЕ МЕ ТА ЛА (6)

Тех но ло шкоеко ном ске ка рак те ри сти ке не ме та ла. Ке ра ми ка. 
Си ро ви не за пр о из вод њу ке ра мич ких пр о из во да, вр сте и ква ли те те 
ке ра мич ких пр о из во да. Но ви ке ра мич ки и ме та ло ке ра мич ки ма те
ри ја ли.

Ста кло. Си ро ви не за пр о из вод њу ста кла. Свој ства, вр сте и 
ква ли тет пр о из во да од ста кла. Це мент, до би ја ње, вр сте, ква ли тет.

ПР О ИЗ ВО ДИ ПРЕ РА ДЕ ДР ВЕ ТА (4)

Тех нич котех но ло шка свој ства др ве та. 
Пр о из во ди ме ха нич ке пре ра де др ве та.
Пр о из во ди хе миј ске пре ра де др ве та. Па пир, вр сте и ква ли тет.

ПР О ИЗ ВО ДИ ТЕК СТИЛ НЕ ИН ДУ СТРИ ЈЕ (7)

Основ не ка рак те ри сти ке тек стил не ин ду стри је. Тек стил не си
ро ви не – влак на. Кла си фи ка ци ја вла ка на.

Свој ства и ква ли тет вла ка на (при род них и хе миј ских). Пре ђе. 
Тка ни не, ка рак те ри сти ке, ква ли тет.

Три ко та жа, свој ства и ком по нен те ква ли те та.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји пред ме та Ко мер ци јал но по зна ва ње ро
бе да ти су у ви ду на став них це ли на – те ма. За на став не це ли не дат 
је оквир ни бр ој ча со ва, ко ји на став ни ку тре ба да су ге ри шу обим, 
ду би ну и на чин ре а ли за ци је сва ке це ли не. Тај фонд ча со ва има 
ори јен та ци о ни ка рак тер и тре ба га ускла ђи ва ти са кон крет ном си
ту а ци јом у раз ре ду и од ре ђе ном на став ном це ли ном. 

Са др жај пред ме та Ко мер ци јал но по зна ва ње ро бе има ин тер ди
сци пли нар ни ка рак тер. Ро ба (пр о из вод) се по сма тра не са мо са при
род нотех нич ког, већ и са еко ном скоко мер ци јал ног ста но ви шта.

На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте
пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да сва ка 
те ма до би је аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да
ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра
ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља 
кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп
них ак тив но сти на ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче
ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња и раз ли чи те из во ре ин фор ма ци
ја, као и мно го број не при ме ре из прак се, ко ји ма се илу стру је да та 
пр о бле ма ти ка. 

Са др жај пред ме та ко мер ци јал но по зна ва ње ро бе је у ко ре ла
ци ји са са са др жа ји ма оп ште о бра зов них пред ме та као што су хе
ми ја, еко ло ги ја, ма те ма ти ка, али и са струч ним пред ме ти ма где је 
та ко ђе ро ба у фо ку су, али по сма тра на са дру гог аспек та. Та ко је 
ко мер ци јал но по зна ва ње ро бе у ко ре ла ци ји са пред ме ти ма осно
ви еко но ми је, по слов на еко но ми ја, ра чу но вод ство. По ве зи ва њем 
са др жа ја дру гих пред ме та са са др жа јем пред ме та ко мер ци јал но 
по зна ва ње ро бе сте че на зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не у 
окви ру на ста ве до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу 
оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се од
но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног 
раз во ја уче ни ка. 

На став ник, уз при ме ну ин тер ак тив не на ста ве, код уче ни ка 
раз ви ја за ин те ре со ва ност за пред мет не са др жа је и усме ра ва уче
ни ке на са мо стал ност у орга ни за ци ји и ре а ли за ци ји ак тив но сти, 
као и из ра ди пр о је ка та. Из бор на став них ме то да у ре а ли за ци ји са
др жа ја пр о гра ма за ви си, пре све га, од ци ља и за дат ка на став ног 
ча са, спо соб но сти уче ни ка, рас по ло жи вих на став них сред ста ва и 
учи ла. У окви ру сва ке пр о грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со
бља ва ти за: са мо стал но пр о на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри
шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту ра, 
ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци), ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и 
ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње 
са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку ством, са др жа ји ма дру гих 
пред ме та и др.); тим ски рад; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них 
пр о је ка та и ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен
та ци ју. 

При ли ком оце њи ва ња пр о це њу ју се:ве шти не из ра жа ва ња и 
са оп шта ва ња; раз у ме ва ње, при ме на и вред но ва ње на у че них по сту
па ка и пр о це ду ра; рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма 
тек сто ва.

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа и 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа у скла ду са пр о гра мом на став ног 
пред ме та. Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко
вих пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња, уче шћа 
у де ба ти и ди ску си ји, пи са ња есе ја, до ма ћих за да та ка, уче шћа у 
раз ли чим об ли ци ма груп ног ра да, ра да на пр о јек ти ма.  

МАРКЕТИНГ

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ на ста ве пред ме та мар ке тинг је да уче ни ци раз ви
ју оп шту на уч ну, функ ци о нал ну и jeзичку пи сме ност, сти ца њем 
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обра зо ва ња и вас пи та ња као сло бод не, кре а тив не и кул тур не лич
но сти, кри тич ког ума и опле ме ње ног је зи ка и уку са, спо соб но сти, 
ве шти на и ста во ва ко ри сних у сва ко днев ном жи во ту, да раз ви ју 
мо ти ва ци ју за уче ње и ин те ре со ва ња за мар ке тинг као на у ку уз 
при ме ну етич но сти и рав но прав но сти у тр жи шној утак ми ци, као 
и ко му ни ка ци ји са љу ди ма, ко ле га ма, ру ко во ди о ци ма, стран ка ма.

Задаци на ста ве пред ме та а су да уче ни ци:
– раз у ме ју пси хо ло шке осно ве ме ђу људ ских од но са, уна пре

де све об ли ке ко му ни ка циј ске ве шти не са стран ка ма, за по сле ни ма;
– уна пре де са рад њу са дру ги ма, као и спoсобност и за тим ски 

рад и не го ва ње со ци јал них и емо ци о нал них од но са; 
– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не при до но ше њу од лу ка 

и ре ша ва њу пр о бле ма из сва ко днев ног жи во та; 
– уна пре де спо соб но сти за при ку пља ње, ана ли зу, орга ни за

ци ју, кри тич ку пр о це ну, при ме ну и пре но ше ње ин фор ма ци ја; 
– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 

са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва и 
кри тич ког ми шље ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост, мо рал но ра су ђи ва ње и 
ства ра лач ко ми шље ње; 

– раз ви ју ста во ве и вред но сти зна чај не за жи вот у са вре ме
ном мул ти кул ту рал ном и де мо крат ски уре ђе ном дру штву за сно ва
не на по што ва њу људ ских пра ва, то ле ран ци ји, со ли дар но сти, рав
но прав но сти и ува жа ва њу раз ли чи то сти. 

СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IVРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 66 ча сова го ди шње)

УВОД У МАР КЕ ТИНГ (1)

ПРИ СТУП ИЗ У ЧА ВА ЊУ МАР КЕ ТИН ГА (4)

на ста нак и раз вој кон цеп та мар ке тин га
де фи ни са ње пој ма мар ке тин га
ин те грал ност мар ке тин га
ди на мич ност мар ке тин га
ве за мар ке тин га са дру гим на уч ним ди сци пли на ма
при ме на мар ке тин га

ТР ЖИ ШТЕ (7) 

по јам и функ ци ја тр жи шта
по де ла тр жи шта
кон ку рен ци ја на тр жи шту
ис тра жи ва ње тр жи шта
ме то де ис тра жи ва ња тр жи шта
ме ђу за ви сност тр жи шта, тр го ви не и мар ке тин га

МАР КЕ ТИНГ АК ТИВ НО СТИ (9)

об ли ци мар ке тинг ак тив но сти
пла ни ра ње мар ке тинг ак тив но сти
орга ни зо ва ње мар ке тинг ак тив но сти
кон тро ла мар ке тинг ак тив но сти
ре ви зи ја мар ке тинг ак тив но сти

МАР КЕ ТИНГ ИН ФОР МА ЦИ О НИ СИ СТЕ МИ (3)

по јам и вр сте мар ке тинг ин фор ма ци ја
ква ли тет ин фор ма ци ја
зна чај ин фор ма ци је при од лу чи ва њу
орга ни зо ва ње мар ке тинг ин фор ма ци о ног си сте ма
ин стру мен ти мар ке тинг МИКСа

ИН СТРУ МЕН ТИ МАР КЕ ТИН ГА (22)

по јам и по де ла ин стру ме на та мар ке тин га
пр о из вод и пр о из вод ни пр о грам

по ли ти ка це на
ка на ли пр о да је
пр о мо ци ја
об ли ци пр о мо ци је
ин стру мен ти мар ке тин га у тр го вин ском пред у зе ћу
ком би но ва ње ин стру ме на та мар ке тин га

ЕКО НОМ СКА ПР О ПА ГАН ДА КАО ОБ ЛИК ПР О МО ЦИ ЈЕ (16)

по јам и са др жа ји еко ном ске пр о па ган де
пла ни ра ње еко ном ске пр о па ган де
ме ха ни зам де ло ва ња еко ном ске пр о па ган де
пр о па ганд на по ру ка 
пр о па ганд ни ме ди ји
сред ства еко ном ске пр о па ган де
тр о шко ви еко ном ске пр о па ган де
ме то де те сти ра ња успе шно сти еко ном ске пр о па ган де
ефек ти еко ном ске пр о па ган де
кон тро ла еко ном ске пр о па ган де
од нос тр о шко ва еко ном ске пр о па ган де и оби ма пр о да је
са рад ња пр о из вод них и тр го вин ских пред у зе ћа код пр о мо ци је

ПО НА ША ЊЕ ПО ТРО ША ЧА (2) 
ЛЕК СИ КОН ОСНОВ НИХ ПОЈ МО ВА 
ЛИ ТЕ РА ТУ РА

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји пред ме та мар ке тинг да ти су у ви ду 
на став них це ли на – те ма. За на став не це ли не дат је оквир ни бр ој 
ча со ва, ко ји на став ни ку тре ба да су ге ри шу обим, ду би ну и на чин 
ре а ли за ци је сва ке це ли не. Тај фонд ча со ва има ори јен та ци о ни ка
рак тер и тре ба га ускла ђи ва ти са кон крет ном си ту а ци јом у раз ре ду 
и од ре ђе ном на став ном це ли ном. 

Са др жај пред ме та мар ке тинг усме рен је на сти ца ње зна ња 
и ве шти на уче ни ка о при ла го ђа ва њу пр о из во да и услу га же ља ма 
и по тре ба ма по тро ша ча, ком би но ва њем ин стру ме на та мар ке тинг 
мик са. 

На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте
пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да сва ка 
те ма до би је аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да
ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра
ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља 
кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп
них ак тив но сти на ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче
ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња и раз ли чи те из во ре ин фор ма ци
ја, као и мно го број не при ме ре из прак се, ко ји ма се илу стру је да та 
пр о бле ма ти ка. 

Са др жај пред ме та мар ке тинг је у ко ре ла ци ји са са са др жа
ји ма и оп ште о бра зов них али и струч них пред ме та, јер је мар ке
тинг над град ња дру гих на у ка из обла сти еко но ми је и ве за са њи ма. 
По ве зи ва њем са др жа ја дру гих пред ме та са са др жа јем пред ме та 
мар ке тинг сте че на зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не у окви ру 
на ста ве до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих 
обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на 
уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја 
уче ни ка. 

На став ник, уз при ме ну ин тер ак тив не на ста ве, код уче ни ка 
раз ви ја за ин те ре со ва ност за пред мет не са др жа је и усме ра ва уче
ни ке на са мо стал ност у орга ни за ци ји и ре а ли за ци ји ак тив но сти, 
као и из ра ди пр о је ка та. Пр о грам ста ти сти ке је кон ци пи ран та ко 
да у ње го вој ре а ли за ци ји омо гу ћа ва на став ни ци ма и уче ни ци ма 
ве ли ку кре а тив ну сло бо ду, што за ви си од мо гућ но сти, али из бор 
на став них ме то да у ре а ли за ци ји са др жа ја пр о гра ма за ви си, пре 
све га, од ци ља и за дат ка на став ног ча са, спо соб но сти уче ни ка, 
рас по ло жи вих на став них сред ста ва и учи ла. У окви ру сва ке пр о
грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но пр
о на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли
чи тих из во ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци), 
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ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли
чи тих са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев
ним ис ку ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; 
пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них пр о је ка та и ефи ка сну ви зу
ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен
та ци ју. 

При ли ком оце њи ва ња пр о це њу ју се:ве шти не из ра жа ва ња и 
са оп шта ва ња; раз у ме ва ње, при ме на и вред но ва ње на у че них по сту
па ка и пр о це ду ра; рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма 
тек сто ва.

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа и 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа у скла ду са пр о гра мом на став ног 
пред ме та. Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко
вих пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња, уче шћа 
у де ба ти и ди ску си ји, пи са ња есе ја, до ма ћих за да та ка, уче шћа у 
раз ли чим об ли ци ма груп ног ра да, ра да на пр о јек ти ма.  

ЕКОНОМСКАГЕОГРАФИЈА

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљна ста ве пред ме та еко ном ске ге о гра фи је је да уче ни ци 
раз ви ју пр о стор ну, оп шту на уч ну и jeзичку пи сме ност, да раз ви
ју спо соб но сти, ве шти не и ста во ве ко ри сне у сва ко днев ном жи во
ту, да раз ви ју мо ти ва ци ју за уче ње и ин те ре со ва ња за ге о гра фи ју 
као на у ку ко ја ће им омо гу ћи ти раз у ме ва ње основ них фи зич коге
о граф ских од ли ка на ше зе мље и упо зна ва ње дру штве ноеко ном
ских пр о це са и пр о ме на у зе мљи и све ту, уз при ме ну кон цеп та одр
жи вог раз во ја, етич но сти и пра ва бу ду ћих ге не ра ци ја на очу ва ну 
жи вот ну сре ди ну.

Задацина ста ве еко ном ске ге о гра фи је су да уче ни ци:
– да стек ну осе ћај за по ло жај и пр о стор; 
– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не при до но ше њу од лу ка 

и ре ша ва њу пр о бле ма из сва ко днев ног жи во та; 
– уна пре де пи са ну и го вор ну ко му ни ка ци ју, ми са о на, прак

тич на и дру га уме ња, ци фар ско и гра фич ко из ра жа ва ње и раз ви ју 
ге о граф ско ми шље ње; 

– да се раз ви ја ју од но си и вред но сти пре ма: сре ди ни ко ја 
окру жу је уче ни ка и пре ма ра зно ли ко сти ма при род них и људ ских 
ка рак те ри сти ка у све ту и у на шој зе мљи; зна ча ју при род них ле по
та, при род них усло ва и фак то ра ко ји ути чу на људ ске де лат но сти 
у све ту и Ср би ји; бри зи за ква ли тет, пла ни ра ње и за шти ту жи вот
не сре ди не и људ ског ха би та та на до ма ћим и свет ским пр о сто ри
ма; раз у ме ва њу за ре ше ња ло кал них, ре ги о нал них, на ци о нал них и 
свет ских пр о бле ма еко ном ског, по ли тич ког и дру гог зна ча ја; мо
гућ но сти ма да до но се од лу ке без не га тив ног ефек та на жи вот ну 
сре ди ну, као да раз ви ја ју ети ку ње не за шти те ко ја ће их ру ко во ди
ти у њи хо вим рад ним и жи вот ним ак тив но сти ма.

СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IIРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

1. УВОД У ЕКО НОМ СКУ ГЕ О ГРА ФИ ЈУ СВЕ ТА И СР БИ ЈЕ (3)

Еко ном ска ге о гра фи ја као на уч на ди сци пли на
Пред мет и за да ци, по де ла, ме сто у си сте му на у ка, прак тич ни 

и те ри то риј ски зна чај. Раз вој еко ном ске ге о гра фи је у све ту и у Ју
го сла ви ји 

Ге о граф ски по ло жај, ве ли чи на и гра ни це Ср би је
Ве ри фи ка ци ја ге о граф ског по ло жа ја. Ве ли чи на и гра ни це Ср

би је. Ана ли за ге о граф ског по ло жа ја, по себ но ње го ве са о бра ћај но
ге о граф ске по ли тич ке ком по нен те

2. ЕКО НОМ СКОГЕ О ГРАФ СКА ВА ЛО РИ ЗА ЦИ ЈА ПРИ РОД НИХ 
ПО ТЕН ЦИ ЈА ЛА СВЕ ТА И СР БИ ЈЕ (10)

Основ не ка рак те ри сти ке и струк ту ра бо гат ства дру штва
При род ни усло ви и из во ри. Љу ди – нај ве ће бо гат ство сва ког 

дру штва. Ге о граф ски по ло жај као сво је вр сно бо гат ство дру штва
Ре љеф и ње го ва еко ном скоге о граф ска ва ло ри за ци ја у све ту 

и Ср би ји
Об ли ци и еле мен ти ре ље фа. Ви син ска струк ту ра ре ље фа. Ре

љеф и људ ске де лат но сти 
Кли мат ски еле мен ти и фак то ри у све ту и Ср би ји
Кли мат ски еле мен ти и фак то ри. Ти по ви кли ме. Зна чај кли ме 

за жи вот љу ди
Во де на Зе мљи у Ср би ји
Об ли ци по ја вљи ва ња и на чин ко ри шће ња. Свет ски оке ан. 

Коп не не во де. Ко ри шће ње во да
Пр о дук тив но зе мљи ште, биљ ни и жи во тињ ски свет на Зе мљи 

и у Ср би ји
Ти по ви зе мљи шта. Ко ри шће ње и за шти та зе мљи шта. Нај ва

жни ји би о ге о граф ски фак то ри Те ри то ри јал ни раз вој биљ ног и жи
во тињ ског све та

Ге о граф ски омо тач на Зе мљи
Це ло ви тост ге о граф ског омо та ча. Нај ва жни ји еко ло шки пр о

бле ми. Ну жност очу ва ња еко ло шке рав но те же у фи зич коге о граф
ском ком плек су

Ре јо ни ра ње при род них по тен ци ја ла у Ср би ји 
Основ ни усло ви и прин ци пи ре јо ни ра ња. Основ не фи зич ко

ге о граф ске од ли ке ре јо на у Ср би ји 

3. ДРУ ШТВЕ НОГЕ О ГРАФ СКИ ФАК ТО РИ ПРИ ВРЕ ЂИ ВА ЊА (10)

Основ ни ге о граф ски са др жа ји и ти по ви др жа ве
По ли тич коге о граф ски еле мен ти др жа ве. Кла си фи ка ци ја др

жа ва по дру штве нопо ли тич ком и др жав ном уре ђе њу. Др жав но 
устрој ство Ср би је

Бр ој, ди на ми ка ра ста и гу сти на ста нов ни штва све та и Ср би је 
При род ни при ра штај и би о ди на мич ки ти по ви. Ми гра ци о ни 

пр о цес и прав ци. Од ли ке гу сти не ста нов ни штва све та и Ср би је 
Основ не струк ту ре ста нов ни штва све та 
Би о ло шке, со циоеко ном ске, ет нич ке и кул ту ро ло шке 
Основ не струк ту ре ста нов ни штва Ср би је 
Би о ло шке, со циоеко ном ске, ет нич ке и кул ту ро ло шке 
На се ља и пр о цес урба ни за ци је у све ту и Ср би ји
Ти по ви на се ља и њи хо ва функ ци о нал на хи је рар хи ја. По јам, 

узор ци и по сле ди це урба ни за ци је
Еко ном скопо ли тич ки фак то ри при вре ђи ва ња 
Пр о дук ци о ни и сво јин ски од но си. Уло га др жа ве. Ути цај по

ли тич ких фак то ра
На уч но тех но ло шки раз вој као фак тор при вре ђи ва ња 
На у ка – би тан по кре тач дру штве ноеко ном ског раз во ја 
Не рав но мер ни раз вој и при ме на на у ке у све ту

4. ЕКО НОМ СКОГЕ О ГРАФ СКО ДЕ ФИ НИ СА ЊЕ ПРИ ВРЕ ДЕ  
И ФА ЗЕ РАЗ ВО ЈА ПРИ ВРЕ ДЕ У СР БИ ЈИ (6)

Зна чај при вре де и по де ла људ ских де лат но сти
При вре да као функ ци о нал ни си стем. За ко ни то сти ко је де лу ју 

у ге о граф ској сре ди ни ва жни за раз вој при вре де.
Основ ни еко ном скоге о граф ски при сту пи у из у ча ва њу при

вре де 
Те ри то ри јал но, пар ци јал ноте ри то ри јал но (ре ги о нал ни), гран

скоте ри то ри јал ни (хо ри зон тал ни) и пр о из вод нотех но ло шки (вер
ти кал ни) при ступ.

Еко ном скоге о граф ска ре јо ни за ци ја
Прин ци пи ре јо ни за ци је. Глав ни ти по ви ре јо на.
Фа зе раз во ја при вре де Ср би је и дис па ри те та ње ног ре ги о нал

ног раз во ја 
Кра ћи пре глед раз во ја при вре де у по след њих 100 го ди на. 

Не рав но мер ни еко ном ски раз вој. Пр о блем раз во ја по је ди них под
руч ја (брд скопла нин ских, по гра нич них, ви ше на ци о нал них, при
град ских).
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5. ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДА У СВЕ ТУ И СР БИ ЈИ (9)

Усло ви за раз вој и ти по ви по љо при вре де
Раз вој и по де ла по љо при вре де. Са вре ме ни на чи ни ра да у по

љо при вре ди. Ти по ви по љо при вре де.
Биљ на пр о из вод ња у уме ре ном по ја су.
Уме ре ни кли мат ски по јас – нај ва жни је под руч је биљ не пр о

из вод ње на Зе мљи. Раз ме штај пр о из вод ње глав них вр ста жи та, ин
ду стриј ског и крм ног би ља.

Биљ на пр о из вод ња у суп троп ском и тр оп ском по ја су 
Спе ци фич но сти пр о из вод ње. Раз ме штај пр о из вод ње глав них 

кул ту ра.
Сто чар ство и ри бо лов у све ту
Зна чај сто чар ства за жи вот љу ди. Глав не гра не и те ри то ри јал

ни раз ме штај. Глав на ри бо лов на под руч ја и обим уло ва ри бе. 
Биљ на пр о из вод ња Ср би је
Ге о граф ски и дру ги фак то ри пр о из вод ње. Обим и те ри то ри

јал ни раз ме штај пр о из вод ње глав них зе мљо рад нич ких пр о из во да. 
Сто чар ство и ри бо лов Ср би је
Глав не гра не сто чар ства – раз вој зна чај, те ри то ри јал ни раз ме

штај. Улов ри бе и зна чај ри бо ло ва.

6. ИН ДУ СТРИ ЈА У СВЕ ТУ И СР БИ ЈИ (14) 

Раз вој, по де ла, зна чај ин ду стри је.
Раз вој и зна чај ин ду стри је. Пр о цес ин ду стри ја ли за ци је и ни

во ин ду стриј ске раз ви је но сти. По сле ди це ин ду стри ја ли за ци је. 
Енер ге ти ка и њен зна чај.
Зна чај енер ге ти ке за при вред ни раз вој. Пр о из вод ња угља, 

наф те и га са. Оста ли из во ри енер ги је. Елек тро е нер ге ти ка – ба зна 
гра на енер ге ти ке.

Си ро ви не и њи хов зна чај.
Вр сте и зна чај си ро ви на. Те ри то ри јал ни и раз ме штај и обим 

пр о из вод ње глав них си ро ви на.
Еко ном ско ге о граф ске ка рак те ри сти ке ин ду стри је Евро пе и 

те ри то ри је бив шег Со вјет ског Са ве за.
Раз вој и зна чај ин ду стри је. Ин ду стриј ске обла сти и ре јо ни. 

Евро па као ко лев ка са вре ме не ци ви ли за ци је.
Еко ном скоге о граф ске ка рак те ри сти ке ин ду стри је Ан гло а ме

ри ке.
Усло ви раз во ја. Струк ту ра и те ри то ри јал ни раз ме штај. Зна чај 

и ме сто ин ду стри је Ан гло а ме ри ке у свет ској при вре ди.
Еко ном скоге о граф ске ка рак те ри сти ке ин ду стри је зе ма ља За

пад ног Па ци фи ка.
Спе ци фич но сти раз во ја. Ди на ми ка раз во ја. Обим, струк ту ра 

и те ри то ри јал ни раз ме штај пр о из вод ње.
Еко ном скоге о граф ске ка рак те ри сти ке ин ду стри је у не до вољ

но раз ви је ним зе мља ма.
Не до вољ но раз ви је не зе мље – ве ли ки не склад из ме ђу бо гат

ства у си ро ви на ма и ни ског ни воа еко ном ске раз ви је но сти. Ру дар
скоин ду стриј ске обла сти Ази је, Афри ке и Ла тин ске Аме ри ке.

Те шка ин ду стри ја Ср би је.
Енер ге ти ка, ру дар ство, ме та лур ги ја, ма шин ска ин ду стри ја, 

ба зич на хе миј ска ин ду стри ја – раз вој, зна чај и те ри то ри јал ни раз
ме штај. 

Ла ка ин ду стри ја Ср би је.
Ла ка хе миј ска, тек стил на, пре храм бе на, гра фич ка ин ду стри ја. 

Зна чај и те ри то ри јал ни раз ме штај.

7. ПР О МЕТ У СВЕ ТУ И СР БИ ЈИ (10)

Усло ви и фак то ри раз во ја са о бра ћа ја.
Фак то ри раз во ја и по де ла са о бра ћа ја. Основ ни еко ном скоге

о граф ски еле мен ти са о бра ћа ја. Зна чај и функ ци је са о бра ћа ја.
Са о бра ћај не гра не и њи хов те ри то ри јал ни раз ме штај у све ту
Су во зем ни, во де ни и ва зду шни са о бра ћај.
Основ на обе леж ја са вре ме них те ле ко му ни ка ци ја и ин фор ма

ти ке у све ту и Ср би ји Раз вој, зна чај, струк ту ра и те ри то ри јал ни 
раз ме штај.

Са о бра ћај Ср би је.
Раз вој, струк ту ра (гра не), обим и те ри то ри јал ни раз ме штај 

пр о ме та ро бе и пут ни ка.

Спољ на тр го ви на у све ту.
Обим, струк ту ра и те ри то ри јал ни раз ме штај тр го ви не. Глав

ни то ко ви ро бе.
Уну тра шња и спољ на тр го ви на Ср би је.
Обим, струк ту ра, зна чај и те ри то ри јал ни раз ме штај.
Основ не еко ном скоге о граф ске од ли ке ту ри зма у све ту и Ср

би ји.
Фак то ри раз во ја, обим, струк ту ра, те ри то ри јал ни раз ме штај 

ту ри стич ког пр о ме та.

8. ВА ЖНЕ ГЕ О ГРАФ СКЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ СА ВРЕ МЕ НОГ 
СВЕ ТА (6)

Са вре ме на по ли тич ка кар та све та.
Фор ми ра ње по ли тич ке кар те све та. Гло бал ни ге о по ли тич ки 

пр о блем. Бал кан ски ге о по ли тич ки чвор.
Основ не од ли ке еко ном ског раз во ја и ин те гра ци о них пр о це са 

у све ту.
Не рав но мер ни раз вој – основ на пр о тив реч ност са вре ме ног 

све та. Ин те гра ци о ни пр о цес и глав не ме ђу на род не еко ном ске и по
ли тич коге о граф ске орга ни за ци је у све ту. Основ не ка рак те ри сти ке 
„но вог свет ског по рет ка”.

Ме сто и уло га Ср би је у си сте му свет ске при вре де.
По ло жај и зна чај Ср би је на свет ском тр жи шту. Мо гућ но сти 

Ср би је за укљу чи ва ње у ме ђу на род ну по де лу ра да.
Основ не еко ном скоге о граф ске ка рак те ри сти ке и пр о бле ми 

Ре пу бли ке Ср би је и Цр не Го ре.
Основ ни фак то ри при вре ђи ва ња. Струк ту ра и ре јо ни за ци ја 

при вре де. 

ГО ДИ ШЊА СИ СТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈА (2)

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји еко ном ске ге о гра фи је да ти су у ви ду 
на став них це ли на – те ма. За на став не це ли не дат је оквир ни бр ој 
ча со ва, ко ји на став ни ку тре ба да су ге ри шу обим, ду би ну и на чин 
ре а ли за ци је сва ке це ли не. Тај фонд ча со ва има ори јен та ци о ни ка
рак тер и тре ба га ускла ђи ва ти са кон крет ном си ту а ци јом у раз ре ду 
и од ре ђе ном на став ном це ли ном. 

Пр о грам ски са др жај еко ном ске ге о гра фи је усме рен је на по
ступ но уво ђе ње уче ни ка у сло же не еко ном скоге о граф ске пој мо ве, 
из у ча ва ње при вре де са еко ном скоге о граф ског аспек та, где је ак це
нат на нај ва жни јим при вред ноге о граф ским за ко ни то сти ма, фа за
ма раз во ја при вре де у све ту и у Ср би ји. На ве де ни са др жа ји по ред 
основ ног те о риј ског при сту па по се ду ју и ак ти ван при ступ усме рен 
ка овла да ва њу пр о стор ног сна ла же ња. 

На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте
пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да сва ка 
те ма до би је аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да
ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра
ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља 
кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп
них ак тив но сти на ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче
ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња и раз ли чи те из во ре ин фор ма ци
ја, као и мно го број не при ме ре из прак се, ко ји ма се илу стру је да та 
пр о бле ма ти ка. 

Са др жај пред ме та еко ном ска ге о гра фи ја сво јом хе те ро ге ном 
те мат ском струк ту ром при ро да и дру штве ноеко ном ски са др жа
ји) има ве ли ке мо гућ но сти за ко ре ла ци ју са дру гим на став ним 
пред ме ти ма при род них и дру штве них на у ка, а по себ но са раз ли
чи тим еко ном ским ди сци пли на ма, као што су осно ви еко но ми је, 
по слов на еко но ми ја, мо не тар на еко но ми ја и бан кар ство, ста ти
сти ка. Уче ни ке тре ба ани ми ра ти да са ми по тра же ве зу са дру гим 
пред ме ти ма. По ве зи ва њем са др жа ја дру гих пред ме та са са др жа јем 
еко ном ске ге о гра фи је сте че на зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти
не у окви ру на ста ве до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва
њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се 
од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног 
раз во ја уче ни ка. 
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На став ник, уз при ме ну ин тер ак тив не на ста ве, код уче ни ка 
раз ви ја за ин те ре со ва ност за пред мет не са др жа је и усме ра ва уче
ни ке на са мо стал ност у орга ни за ци ји и ре а ли за ци ји ак тив но сти, 
као и из ра ди пр о је ка та. Пр о грам еко ном ске ге о гра фи је кон ци пи
ран је та ко да у ње го вој ре а ли за ци ји омо гу ћа ва на став ни ци ма и 
уче ни ци ма ве ли ку кре а тив ну сло бо ду, што за ви си од мо гућ но сти, 
али из бор на став них ме то да у ре а ли за ци ји са др жа ја пр о гра ма за
ви си, пре све га, од ци ља и за дат ка на став ног ча са, спо соб но сти 
уче ни ка, рас по ло жи вих на став них сред ста ва и учи ла. У окви ру 
сва ке пр о грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо
стал но пр о на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци
ја из раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, 
уџ бе ни ци), ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из
ме ђу раз ли чи тих са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са 
сва ко днев ним ис ку ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим
ски рад; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них пр о је ка та и ефи ка
сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен та ци ју. 

При ли ком оце њи ва ња пр о це њу ју се:ве шти не из ра жа ва ња и са
оп шта ва ња; раз у ме ва ње, при ме на и вред но ва ње на у че них по сту па ка 
и пр о це ду ра; рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма тек сто ва.

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа и 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа у скла ду са пр о гра мом на став ног 
пред ме та. Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко
вих пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња, уче шћа 
у де ба ти и ди ску си ји, пи са ња есе ја, до ма ћих за да та ка, уче шћа у 
раз ли чим об ли ци ма груп ног ра да, ра да на пр о јек ти ма.  

ПОСЛОВНАИНФОРМАТИКА

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљна став ног пред ме та по слов на ин фор ма ти ка је сти ца ње 
зна ња, овла да ва ње ве шти на ма и фор ми ра ње вред но сних ста во ва 
ко ји до при но се раз во ју ин фор ма тич ке пи сме но сти нео п ход не за 
да ље шко ло ва ње, жи вот и рад у са вре ме ном дру штву, као и оспо
со бља ва ње уче ни ка да ефи ка сно и ра ци о нал но ко ри сте ра чу на ре 
на на чин ко ји не угро жа ва њи хо во фи зич ко и мен тал но здра вље. 

Задацина ста ве по слов не ин фор ма ти ке су да уче ни ци:
– стек ну основ на зна ња и ве шти не ко ри шће ња го то вих пр о

гра ма за об ра ду тек ста, за рад са ба зом по да та ка и рад са та бе ла ма; 
– уна пре де спо соб но сти за при ку пља ње, ана ли зу, орга ни за

ци ју, кри тич ку пр о це ну, при ме ну и пре но ше ње ин фор ма ци ја ре ле
ват них за са вре ме не то ко ве ин фор ма ци ја;

– при ме њу ју са вре ме не ин стру мен те, ала те и сред ства ин фор
ма ци о них тех но ло ги ја у кре и ра њу пи са них са др жа ја по шту ју ћи 
основ на на че ла пи са ног ко му ни ци ра ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост, спо соб ност пи сме ног 
из ра жа ва ња, мо рал но ра су ђи ва ње и ства ра лач ко ми шље ње; 

– уна пре де са рад њу са дру ги ма, као и спoсобност и за тим ски 
рад и не го ва ње со ци јал них од но са; 

– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не при до но ше њу од лу ка 
и ре ша ва њу пр о бле ма из сва ко днев ног жи во та; 

– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 
са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва и 
кри тич ког ми шље ња.

СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IIIРАЗРЕД
( 0+2 ча са не дељ но, 0 + 72 ча са го ди шње)

I. РАД СА ТА БЕ ЛА МА (56)

Стар то ва ње пр о гра ма за рад са та бе ла ма. 
Из глед екра на, рад ни ли сто ви, рад но окру же ње.

Унос и бри са ње по да та ка.
Унос и из ме на са др жа ја ће ли је.
Ко пи ра ње, пре ме шта ње и бри са ње. 
Ауто мат ско по пу ња ва ње са др жа ја ће ли је. 
За ме на по да та ка.

Кре та ње. 
Тра же ње и по зи ци о ни ра ње.
Фил три ра ње по да та ка (ауто мат ско фил три ра ње).

Сор ти ра ње и ауто мат ско са би ра ње. 
Сор ти ра ње и ауто мат ско са би ра ње.

По пра вља ње из гле да та бе ле. 
Фор ма ти ра ње ће ли је. 
Фор ма ти ра ње ре до ва и ко ло на. 
Ко пи ра ње фор ма та.
Рад са бло ком ће ли ја – уме та ње и бри са ње. Ва ли да ци ја по да та ка.

Рад са рад ним ли сто ви ма и пр о зо ри ма.
Рад са рад ним ли сто ви ма.
Опе ра ци је са де ло ви ма екра на (зу ми ра ње, за мр за ва ње, са кри 
ва ње...).
За шти та по да та ка.

Фор му ле и функ ци је.
По јам из ра за (Аргу мен ти и опе ра то ри). 
Име но ва ње ску па ће ли ја.
Ап со лут но и ре ла тив но адре си ра ње.
Функ ци је за са би ра ње, пре бро ја ва ње, пр о сек, мак си мум и 
ми ни мум.
Функ ци је са усло вом.
Ло гич ки опе ра то ри (и, или и не га ци ја).
Ме ђу зби ро ви.
Оста ле функ ци је.

Рад са гра фи ко ни ма.
Из ра да гра фи ко на. 
Ти по ви гра фи ко на. 
Фор ма ти ра ње гра фи ко на.
Штам па ње.
По де ша ва ње стра не, за гла вље и под нож је стра не. 
Пре лом стра не и пре глед пре штам пе. Штам па ње.
На пред ни рад са та бе ла ма.
Унос по да та ка кр оз обра зац (Form...). 
На пред но фил три ра ње (Аdvenced fil ter...). 
Из ве де не та бе ле и ди ја гра ми. 
Ала ти за ис пи ти ва ње фор му ла.

II. ОБ РА ДА СЛИ КА (6)

СКЕ НЕР, ДИ ГИ ТАЛ НИ АПА РАТ И КА МЕ РА КАО ИЗ ВОР  
ПО ДА ТА КА (2)

ОСНОВ НИ АТРИ БУ ТИ СЛИ КЕ (4)

Ве ли чи на, ре зо лу ци ја, кон траст, осве тљај... 
Фор ма ти сли ке.

III. ИЗ РА ДА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈЕ (10)

Из глед екра на.
Об ја шње ње пој ма објек та.
Фор ма ти ра ње са др жа ја објек та.
Де фи ни са ње ди зај на са др жа ја и по за ди не слај да.
Пр о ме на ре до сле да слај до ва.
Тран зи ци ја слај до ва.
Ани ми ра ње обје ка та.
Штам па ње пре зен та ци је.
Сни ма ње пре зен та ци је (ра зни фор ма ти).
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IVРАЗРЕД
(0+2 ча са не дељ но, 66 ча со ва го ди шње)

БА ЗЕ ПО ДА ТА КА (56)

Увод у пр о грам за рад са ба за ма по да та ка.
По јам по да та ка и ин фор ма ци је. 
Ен ти тет.
Ло гич ка орга ни за ци ја по да та ка. 
Основ не ка рак те ри сти ке пр о гра ма. 
Из глед екра на. 
Објек ти ба зе по да та ка.
Кре и ра ње, сни ма ње и отва ра ње ба зе по да та ка.

Рад са та бе ла ма.
Ти по ви по да та ка.
Кре и ра ње та бе ле. 
Унос и из ме на по да та ка. 
Опе ра то ри.
Осо би не – свој ства по ља. 
Увоз и из воз по да та ка из дру ге да то те ке. 
По ста вља ње кљу ча та бе ле. 
Мо ди фи ко ва ње та бе ле. 
Фор ма ти ра ње та бе ле. 
По зи ци о ни ра ње и ажу ри ра ње по да та ка. 
Скри ва ње и за мр за ва ње ко ло на у та бе ли. 
Бри са ње и ко пи ра ње струк ту ре та бе ле. 
Сор ти ра ње по да та ка та бе ле. 
Фил три ра ње по да та ка та бе ле. 
Штам па ње та бе ле.
По ве зи ва ње та бе ла. 
Ти по ви ре ла ци ја.
Ре фе рен ци јал ни ин те гри тет.

Упи ти.
Кре и ра ње упи та.
Опе ра то ри.
Рад са из ра зи ма. 
Функ ци је за рад са тек стом. 
Функ ци је за рад са да ту ми ма. 
Ма те ма тич ке функ ци је. 
Фи нан сиј ске функ ци је. 
Функ ци је кон вер зи је. 
Агре гат не функ ци је. 
Па ра ме тар ски упи ти. 
SQL су мар ни упи ти. 
Ак ци о ни упи ти. 
Упит бри са ња. 
Упит до да ва ња. 
Упит ажу ри ра ње. 
Упит пра вље ња та бе ла. 
Уна кр сни упи ти.

Из ве шта ји.
Из ра да из ве шта ја по мо ћу ча роб ња ка.
Ди зај ни ра ње из ве шта ја.
Гру пи са ње и сор ти ра ње по да та ка из ве шта ја.
По ди зве шта ји.
Гра фи ко ни и ди ја гра ми у из ве шта ју. 
Из ве шта ји за штам па ње на леп ни ца.
Из ве шта ји за цир ку лар на пи сма. 
Штам па ње из ве шта ја.

Обра сци.
Из ра да обра сца по мо ћу ча роб ња ка. 
Ди зај ни ра ње обра сца. 
Мо ди фи ко ва ње обра сца. 
Кон трол ни објек ти на обра сцу. 
Осо би не кон трол них обје ка та. 
По до бра сци. 

Рад са ма кро и ма. 
Ко манд на та бла. 
Оп ти ми зо ва ње пер фор ман си.

ЕЛЕК ТРОН СКО ПО СЛО ВА ЊЕ (10)

Об ли ци елек трон ског по сло ва ња.
Елек трон ска тр го ви на и бан кар ство. 
Си сте ми пла ћа ња.
Рас про стра ње ност елек трон ског по сло ва ња. 
За шти та и си гур ност у елек трон ском по сло ва њу.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји по слов не ин фор ма ти ке да ти су у ви ду 
на став них це ли на – те ма. За на став не це ли не дат је оквир ни бр ој 
ча со ва, ко ји на став ни ку тре ба да су ге ри шу обим, ду би ну и на чин 
ре а ли за ци је сва ке це ли не. Тај фонд ча со ва има ори јен та ци о ни ка
рак тер и тре ба га ускла ђи ва ти са кон крет ном си ту а ци јом у раз ре ду 
и од ре ђе ном на став ном це ли ном. 

Пр о грам пред ме та по слов на ин фор ма ти ка сво јим са др жа јем 
од ре ђен је фак тич ки са др жа јем пред ме та стру ке. Иде ал на ме ра 
сте че них зна ња и на ви ка из по слов не ин фор ма ти ке је то ко ли ко 
су она у функ ци ји ефи ка сног и по у зда ног ре ша ва ња пр о бле ма из 
пред ме та стру ке уз по моћ ра чу на ра. Пр о грам ски са др жај усме рен 
је на оспо со бља ва ње уче ни ка за по сло ве ко ри шће ња го то вих па
ке та пр о гра ма на ра чу на ру. Циљ је да уче ни ци упо зна ју де таљ но 
је дан текст пр о це сор, је дан па кет за рад са ба за ма по да та ка и је дан 
пр о грам за рад са та бе ла ма. Из бор кон крет ног пр о грам ског па ке та 
тре ба при ла го ди ти ма те ри јал ним и ка дров ским ре сур си ма шко ле. 
При из бо ру па ке та кри те ри јум тре ба да бу де ње го ва по у зда ност, 
рас про стра ње ност и то да ли по кри ва у пот пу но сти пр о грам ске 
са др жа је. На ве де ни са др жа ји ре а ли зу ју се кр оз ак ти ван при ступ 
усме рен ка овла да ва њу прак тич них ин фор ма тич ких ве шти на. Ова
ко кон ци пи ран пр о грам да је ве ли ку кре а тив ну сло бо ду на став ни
ци ма и уче ни ци ма да га, у скла ду са мо гућ но сти ма, ре а ли зу ју.

На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте
пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да сва ка 
те ма до би је аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да
ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра
ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља 
кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп
них ак тив но сти на ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче
ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња и раз ли чи те из во ре ин фор ма ци
ја, као и мно го број не при ме ре из прак се, ко ји ма се илу стру је да та 
пр о бле ма ти ка. 

Са др жај пред ме та по слов на ин фор ма ти ка је у ко ре ла ци ји са 
са др жа ји ма дру гих пред ме та а на ро чи то са са вре ме ном по слов ном 
ко ре спон ден ци јом, ра чу но вод ством и ста ти сти ком. По ве зи ва њем 
са др жа ја дру гих пред ме та са са др жа јем по слов не ин фор ма ти ке 
сте че на зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не у окви ру на ста ве до
би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них 
и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва
ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка. 

На став ник, уз при ме ну ин тер ак тив не на ста ве, код уче ни ка 
раз ви ја за ин те ре со ва ност за пред мет не са др жа је и усме ра ва уче
ни ке на са мо стал ност у орга ни за ци ји и ре а ли за ци ји ак тив но сти, 
као и из ра ди пр о је ка та. Из бор на став них ме то да у ре а ли за ци ји 
са др жа ја пр о гра ма за ви си од ци ља и за дат ка на став ног ча са, спо
соб но сти уче ни ка, рас по ло жи вих на став них сред ста ва и учи ла. У 
окви ру сва ке пр о грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: 
са мо стал но пр о на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор
ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча
со пи си, уџ бе ни ци), ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње 
ве за из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред
ме та са сва ко днев ним ис ку ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и 
др.); тим ски рад; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них пр о је ка та и 
ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.
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Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен
та ци ју. 

При ли ком оце њи ва ња пр о це њу ју се: ве шти не из ра жа ва ња и 
са оп шта ва ња; раз у ме ва ње, при ме на и вред но ва ње на у че них по сту
па ка и пр о це ду ра; рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма 
тек сто ва.

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа и 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа у скла ду са пр о гра мом на став ног 
пред ме та. Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко
вих пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња, уче шћа 
у де ба ти и ди ску си ји, пи са ња есе ја, до ма ћих за да та ка, уче шћа у 
раз ли чим об ли ци ма груп ног ра да, ра да на пр о јек ти ма.  

По стиг ну ће уче ни ка из прак тич ног ра да и дру ге ве жбе, оце
њу је се на осно ву при ме не уче ни ко вог зна ња, са мо стал но сти, 
по ка за них ве шти на у ко ри шће њу пр о грам ских па ке та и дру гих 
по ма га ла у из во ђе њу за дат ка, као и при ме не ме ра за шти те и без
бед но сти пре ма се би, дру ги ма и око ли ни. 

НА ПО МЕ НА: На ча со ви ма ве жби по слов не ин фор ма ти ке 
оде ље ње се де ли на две гру пе. 

МАТУРСКИИСПИТ

Ма тур ски ис пит у сред њим струч ним шко ла ма уче ни ци по ла
жу у скла ду са Пра вил ни ком о пла ну и пр о гра му обра зо ва ња и вас
пи та ња за за јед нич ке пред ме те у струч ним и умет нич ким шко ла ма 
– Са др жај и на чин по ла га ња ма тур ског ис пи та у струч ној и умет
нич кој шко ли („Слу жбе ни гла сник СРС – Пр о свет ни гла сник”, 
бр ој 6/90 и „Пр о свет ни гла сник”, бр. 4/91 7/93, 17/93, 1/94, 2/94 
2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 
12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10 и 8/10).

А) За јед нич ки део об у хва та пред мет оба ве зан за све уче ни ке 
сред њих струч них шко ла, а пре ма пр о гра му ко ји је ство рен у то ку 
че тво ро го ди шњег обра зо ва ња.

Срп ски је зик и књи жев ност/ма тер њи је зик и књи жев ност за 
уче ни ке ко ји су на ста ву има ли на је зи ку на род но сти (пи сме но). 

Б) По себ ни део об у хва та:
1. ма тур ски прак тич ни рад са усме ном од бра ном ра да,
2. усме ни ис пит из из бор ног пред ме та.

1.Матурскипрактичнирад

На ма тур ском ис пи ту пр о ве ра ва се оспо со бље ност кан ди да та 
за оба вља ње по сло ва за ни ма ња об у хва ће них обра зов ним пр о фи лом. 

Са др жа ји прак тич ног ра да утвр ђу ју се из сле де ћих обла сти:
– по слов на сред ства пред у зе ћа;
– бла гај нич ко по сло ва ње;
– еви ден ци ја ма те ри ја ла сит ног ин вен та ра и ам ба ла же;
– тр о шко ви по сло ва ња у пред у зе ћу;
– кал ку ла ци је;
– ре а ли за ци ја ро ба и услу га;
– при хо ди и рас хо ди у по сло ва њу пред у зе ћа; 
– утвр ђи ва ње по слов ног ре зул та та;
– рас по де ла по слов ног ре зул та та;
– ин вен та ри са ње;
– бан кар ско по сло ва ње;
– фи нан сиј ско по сло ва ње у пред у зе ћу;
– ста ти стич ко об у хва та ње пр о из вод ње и пр о ме та и
– из ра жа ва ње по слов ног ре зул та та.
Са др жа ји усме не од бра не ра да пр о ис ти чу из са др жа ја пр о

гра ма ма тур ског прак тич ног ра да и од но се се на об ја шње ња кон
крет ног ма тур ског прак тич ног ра да.

2.Усменииспитизизборногпредмета

У окви ру из бор ног де ла уче ник по ла же је дан пред мет пo 
соп стве ном из бо ру из гру пе пред ме та зна чај них за зна ња ко ја ће 

при ме њи ва ти у сва ко днев ном из вр ша ва њу кон крет них рад них за
да та ка из под руч ја ра да еко но ми ја, пра во и ад ми ни стра ци ја – об
ласт еко но ми је.

Из бор ни пред мет ко ји уче ник би ра мо же би ти од зна ча ја за 
да ље обра зо ва ње или за укљу чи ва ње у рад. Уче ник би ра је дан 
пред мет из ме ђу сле де ћих:

1. Ма те ма ти ка,
2. Осно ви еко но ми је, 
3. По слов на еко но ми ја,
4. Ра чу но вод ство,
5. Мар ке тинг,
6. Ста ти сти ка,
7. Мо не тар на еко но ми ја и бан кар ство.
Из бор ни пред ме ти се по ла жу пре ма пр о гра ми ма ко је су уче

ни ци оства ри ли у то ку че тво ро го ди шњег шко ло ва ња.

Обра зов ни пр о фил: ФИНАНСИЈСКИТЕХНИЧАР

ОСНОВИЕКОНОМИЈЕ

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ 

Циљна ста ве пред ме та осно ви еко но ми је је сти ца ње зна ња о 
основ ним еко ном ским прин ци пи ма и за ко ни ма, фор ми ра ње ста во
ва и овла да ва ње ве шти на ма ко је до при не се раз во ју еко ном ског на
чи на раз ми шља ња као и по др шка сти ца њу ком пе тен ци ја зна чај них 
за сва ко днев ни жи вот и да љи пр о фе си о нал ни раз вој уз при ме ну 
кон цеп та одр жи вог раз во ја.

Задацина ста ве осно ва еко но ми је су да уче ни ци:
– уна пре де са рад њу са дру ги ма, као и спoсобност и за тим ски рад; 
– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не при до но ше њу од лу ка 

и ре ша ва њу пр о бле ма из сва ко днев ног жи во та; 
– уна пре де спо соб но сти за при ку пља ње, ана ли зу, орга ни за

ци ју, кри тич ку пр о це ну, при ме ну и пре но ше ње ин фор ма ци ја ре ле
ват них за жи вот чо ве ка;

– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 
са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва и 
кри тич ког ми шље ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост и ства ра лач ко ми шље ње; 
– раз у ме ју кон цепт одр жи вог раз во ја и зна чај при вред них ре

сур са, усво је еко ном ске прин ци пе и при ме њу ју их у сва ко днев ном 
жи во ту; 

– раз ви ју ста во ве и вред но сти зна чај не за жи вот у са вре ме
ном мул ти кул ту рал ном и де мо крат ски уре ђе ном дру штву за сно ва
не на по што ва њу људ ских пра ва, то ле ран ци ји, со ли дар но сти, ува
жа ва њу раз ли чи то сти и род не рав но прав но сти. 

СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

НА СТА НАК И РАЗ ВОЈ ЕКО НОМ СКИХ НА У КА (6)

Основ ни пој мо ви и схва та ња при вред ног жи во та у вре ме на
ста ја ња еко ном ских на у ка.

Ка рак те ри сти ке по је ди них еко ном ских на у ка у об ја шња ва њу 
по ја ва у при вред ном жи во ту.

На ста ја ње и раз вој по ли тич ке еко но ми је као на у ке.

ПР О ЦЕС ДРУ ШТВЕ НЕ ПР О ИЗ ВОД ЊЕ КАО ПРЕД МЕТ  
ИЗ У ЧА ВА ЊА ПО ЛИ ТИЧ КЕ ЕКО НО МИ ЈЕ (12)

По јам пр о из вод ње (по јам ма те ри јал не пр о из вод ње и по јам 
дру штве ног пр о це са пр о из вод ње) 

Основ ни фак то ри пр о из вод ње 
Тех нич ка и дру штве на стра на пр о це са пр о из вод ње 
Пр о из вод не сна ге и пр о из вод ни од но си 
Пој мо ви и из ра зи ко ји ма се ко ри сти по ли тич ка еко но ми ја 
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По јам на чи на пр о из вод ње и дру штве ноеко ном ска фор ма ци ја 
Основ на обе леж ја пра вил но сти и прин ци па при вред ног жи во та

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ О ДРУ ШТВЕ НОЈ ПР О ИЗ ВОД ЊИ (20) 

Ну жност пр о из вод ње
Пр о из вод ња и људ ске по тре бе (по јам и основ на кла си фи ка

ци ја људ ских по тре ба)
Ка рак те ри сти ке пр о из вод ње у са вре ме ним усло ви ма. По де ла 

ра да, ње ни об ли ци и зна чај за дру штве ноеко ном ски раз вој
По јам и основ не ка рак те ри сти ке дру штве не и тех нич ке по де

ле ра да
Основ не ка рак те ри сти ке по де ле ра да у са вре ме ним усло ви ма 
Сра зме ран рас по ред дру штве ног фон да ра да на раз ли чи те де

лат но сти
По јам укуп ног дру штве ног фон да ра да и ње гов рас по ред 
Дру штве ни бру то пр о из вод, дру штве ни пр о из вод и на ци о нал

ни до хо дак
Дру штве ни бру то пр о из вод и дру штве ни пр о из вод
Фак то ри ко ји од ре ђу ју обим дру штве ног бру то пр о из во да
По јам пр о дук тив но сти ра да и фак то ри ко ји је од ре ђу ју
По јам ин тен зив но сти ра да и фак то ри ко ји је од ре ђу ју
По јам на ци о нал ног до хот ка и ње го ва рас по де ла 
Струк ту ра дру штве ног бру то пр о из во да и ње го ва рас по де ла
Ма те ри јал на струк ту ра дру штве ног бру то пр о из во да
Вред но сна струк ту ра дру штве ног бру то пр о из во да
На мен ска рас по де ла дру штве ног бру то пр о из во да 
По тре бан пр о из вод, по тре бан рад и по треб но рад но вре ме 
Ви шак пр о из во да, ви шак ра да и ви шак рад ног вре ме на 
Дру штве на ре про дук ци ја и ње ни об ли ци
По јам и об ли ци дру штве не ре про дук ци је

РОБ НА ПР О ИЗ ВОД ЊА И ЊЕ НЕ ЗА КО НИ ТО СТИ (32)

Основ ни об ли ци орга ни зо ва ња дру штве не пр о из вод ње
По јам и основ не ка рак те ри сти ке на ту рал не и роб не пр о из вод ње
Усло ви на стан ка роб не пр о из вод ње и ње не оп ште ка рак те ри

сти ке
Ро ба и ње на основ на свој ства
По јам и ка рак те ри сти ке упо треб не вред но сти ро бе
По јам и ка рак те ри сти ке вред но сти ро бе
По јам и пр о мет не вред но сти ро бе 
Ту ма че ње вред но сти ро бе
Рад као су шти на вред но сти ро бе
Су бјек тив на оце на ко ри сно сти ро бе као ње на вред ност
Дво ја ки ка рак тер ра да са др жан у ро би (ин ди ви ду ал ни и дру

штве ни рад; кон кре тан и ап страк тан рад)
Од ре ђи ва ње ве ли чи не вред но сти ро бе
По јам, зна чај и фак то ри дру штве но по треб ног рад ног вре ме на 
Из ра жа ва ње ве ли чи не вред но сти ро бе
По јам, основ не ка рак те ри сти ке и фак то ри ко ји од ре ђу ју пр о

мет ну вред ност ро бе
Раз вој об ли ка из ра жа ва ња вред но сти ро бе
Су шти на и основ не ка рак те ри сти ке пр о мет не вред но сти
Фак то ри ко ји од ре ђу ју пр о мет ну вред ност ро бе
Пр ост, јед но ста ван или слу ча јан об лик вред но сти
Раз ви је ни или пот пу ни об лик вред но сти
Об лик оп штег екви ва лен та
Нов ча ни об лик вред но сти
На ста нак нов ца и ње го ве основ не функ ци је 
Ме тал ни, па пир ни и кре дит ни но вац
По јам и фак то ри ко ли чи не нов ца по треб ног у роб ном пр о ме ту 
По јам и основ не ка рак те ри сти ке ин фла ци је и де фла ци је 
По јам и на чин утвр ђи ва ња па ри те та и по јам де ви зног кур са 
По јам и основ не ка рак те ри сти ке де вал ва ци је и ре вал ва ци је 
По јам за ко на вред но сти као основ не пра вил но сти си сте ма 

роб не пр о из вод ње и ње го ве оп ште ка рак те ри сти ке
По јам тр жи шне вред но сти и фак то ри ко ји је од ре ђу ју 
По јам тр жи шне це не и ме ха ни зам ње ног фор ми ра ња 
Тр жи ште и ме ха ни зам ис по ља ва ња за ко на вред но сти

IIРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

РОБ НИ ПР О ИЗ ВО ЂАЧ И ЊЕ ГО ВА РЕ ПРО ДУК ЦИ ЈА (20)

По јам роб ног пр о из во ђа ча
Ка рак тер фак то ра пр о из вод ње у роб ној при вре ди
Рад на сна га као ро ба
По јам ка пи та ла
Ком би но ва ње чи ни ла ца пр о из вод ње у са вре ме ном дру штву 

(пр о из вод на функ ци ја)
Пр о из вод ња вред но сти и ње не ка рак те ри сти ке у роб ној при

вре ди
Тај на на ста ја ња ви шка вред но сти и ње го ва су шти на
По јам и ну жност аку му ла ци је у роб ној при вре ди
По јам аку му ла ци је ка пи та ла
Аку му ла ци ја ка пи та ла и орган ски cacтав ка пи та ла
Об ли ци аку му ла ци је ка пи та ла
По јам обр та и кру жног кре та ња фак то ра пр о из вод ње (ка пи

та ла) у роб ној
при вре ди
Тр о шко ви пр о из вод ње и це на ко шта ња роб ног пр о из во ђа ча
Раз ли чи ти мо ти ви по сло ва ња роб ног пр о из во ђа ча (пр о фит, 

до бит, до хо дак)
По ка за те љи по слов ног успе ха роб ног пр о из во ђа ча
По јам и су шти на пр о фи та и пр о фит не сто пе
По ка за те љи по слов ног успе ха у усло ви ма са вре ме не при вре де

НА ЦИ О НАЛ НИ ДО ХО ДАК КАО МА ТЕ РИ ЈАЛ НА ОСНО ВА 
РАС ПО ДЕ ЛЕ У СА ВРЕ МЕ НОЈ ПРИ ВРЕ ДИ (30)

Раз ли чи ти сво јин ски об ли ци и до хо ци у са вре ме ној роб ној 
при вре ди

На јам ни на као об лик до хот ка рад нич ке кла се
Су шти на на јам ни не и об ли ци пла ћа ња рад не сна ге
Ути цај др жа ве и ко лек тив них уго во ра на кре та ње на јам ни не 
Раз ли чи ти об ли ци пла сма на ка пи та ла и њи хо ви до хо ци 
Ин ду стриј ски ка пи тал и ин ду стриј ски пр о фит
При сва ја ње пр о фи та од стра не ин ду стриј ских ка пи та ли ста
Пр о се чан пр о фит као уну тра шња пра вил ност при сва ја ња пр

о фи та 
Екс тра пр о фит – при сва ја ње пр о фи та од по је ди нач ног пр о

из во ђа ча 
Тр го вач ки ка пи тал и тр го вач ки пр о фит
По јам, зна чај и функ ци ја тр го вач ког ка пи та ла
Ка рак тер тр го вач ког пр о фи та и на чин ње го вог при сва ја ња
Тр о шко ви пр о ме та, њи хов ка рак тер и на чин на док на ђи ва ња 
Зај мов ни ка пи тал и ка ма те
По јам и основ не функ ци је зај мов ног ка пи та ла
Ка ма та као до хо дак од зај мов ног ка пи та ла
Бан кар ски ка пи тал и бан кар ска до бит 
Ак циј ски ка пи тал и ди ви ден да
По јам и основ не функ ци је ак циј ског ка пи та ла
Ди ви ден да као до хо дак од ак циј ског ка пи та ла
Вр сте и зна чај хар ти ја од вред но сти
Пр о мет хар ти ја од вред но сти 
Зе мљи шни ка пи тал и зе мљи шна рен та
По јам и основ не ка рак те ри сти ке зе мљи шног ка пи та ла
По јам и су шти на зе мљи шне рен те
Основ ни об ли ци рен те у са вре ме ном дру штву

ОСНОВ НЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ПР О ЦЕ СА РЕ ПРО ДУК ЦИ ЈЕ  
У СА ВРЕ МЕ НОМ ДРУ ШТВУ (20)

Основ на обе леж ја раз во ја са вре ме ног дру штва у усло ви ма 
тех нич котех но ло шке ре во лу ци је

На ста ја ње но ве по де ле ра да
Основ не ка рак те ри сти ке пр о из вод не и тр жи шне струк ту ре 

са вре ме не роб не тр жи шне при вре де 
Кон цен тра ци ја и цен тра ли за ци ја ка пи та ла и пр о из вод ње
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По јам и основ не ка рак те ри сти ке др жав ног мо но по ли стич ког 
ка пи та ли зма

По јам и основ не ка рак те ри сти ке при вре де пре ла зног пе ри о да 
Основ не ка рак те ри сти ке и зах те ви ви со ко ра зви је не тех ни ке и 

тех но ло ги је са вре ме ног дру штва
Основ не ка рак те ри сти ке и зах те ви круп не ка пи та ли стич ке 

роб не при вре де
Ка рак те ри сти ке пр о це са по друштвља ва ња
По јам и основ не спе ци фич но сти пре ла зног тран зи ци о ног пе

ри о да
Пр о ме не у еко ном ској струк ту ри са вре ме ног дру штва и на

ста ја ње ме шо ви те при вре де
Ка рак те ри сти ке и пра вил но сти од ви ја ња пр о це са дру штве не 

ре про дук ци је у при вре ди пре ла зног (тран зи ци о ног) пе ри о да

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји су орга ни зо ва ни у те мат ске це ли не за 
ко је је на ве ден оквир ни бр ој ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ни ци
ма је да та мо гућ ност да мо гу ме ња ти бр ој ча со ва по је ди них те ма 
(до 20%). 

Пр о грам пред ме та осно ви еко но ми је сво јим са др жа јем об у
хва та основ не еко ном ске ка те го ри је са вре ме не роб не при вре де, 
основ не еко ном ске за ко не и ме ха ни зам роб не пр о из вод ње, као и 
еко ном ску струк ту ру са вре ме ног дру штва.

Пр о грам пред ме та кон ци пи ран је пре ма по тре би су ми ра ња и 
са гле да ва ња ква ли та тив но но вих са др жа ја еко ном ске ствар но сти 
на ше зе мље. У то ку оства ри ва ња пр о грам ских са др жа ја тре ба об у
хва ти ти и све ва жне пр о ме не у еко ном ској ствар но сти на ше зе мље 
да би на ста ва до би ја ла што ви ше у ак ту ел но сти и да се уче ни ци за
ин те ре су ју за ис тра жи ва ње еко ном ског ам би јен та у ко ме жи ве, али 
и за свет ску при вре ду пр о у ча ва ју ћи пра ви ла и об ли ке, као и на чин 
функ ци о ни са ња ме ђу на род них еко ном ских од но са. Пи та њи ма де
ви зног кур са и ме ђу на род них фи нан си ја тре ба по све ти ти јед на ко 
ду жну па жњу, тим пре што су у да на шње вре ме ме ђу на род на фи
нан сиј ска кре та ња ви ше стру ко обим ни ја од раз ме не ро бе.

На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте
пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на
ру ши це ли на на став ног пр о гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је 
аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та 
оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра ње ста во ва и 
вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља кон ти ну и ра ни 
пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп них ак тив но сти 
на ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче ни ка, раз ли чи та 
ме тод ска ре ше ња и раз ли чи те из во ре ин фор ма ци ја, као и мно го
број не при ме ре из прак се, ко ји ма се илу стру је да та пр о бле ма ти ка. 

Са др жај пред ме та Осно ви еко но ми је има при род ну ве зу са 
са др жа ји ма дру гих пред ме ти ма као што су срп ски је зик, исто ри ја, 
ма те ма ти ка, по слов на еко но ми ја. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи
ва ти на ту ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма орга ни
зо ва ти те мат ске ча со ве. Осим то га, уче ни ци ма тре ба ука зи ва ти и 
на ве зу са пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као што су еко ном ска 
ге о гра фи ја, мо не тар на еко но ми ја и бан кар ство, ста ти сти ка. На тај 
на чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не сте че не у окви ру на
ста ве осно ва еко но ми је до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства
ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних 
ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со
ци јал ног раз во ја уче ни ка. 

Са др жа је пр о гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке пр о грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но пр о на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци), ви зу ел
но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих 
са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним 
ис ку ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; пре
зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них пр о је ка та и ефи ка сну ви зу ел ну, 
вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен
та ци ју. 

При ли ком оце њи ва ња пр о це њу ју се: ве шти не из ра жа ва ња и 
са оп шта ва ња; раз у ме ва ње, при ме на и вред но ва ње на у че них по сту
па ка и пр о це ду ра; рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма 
тек сто ва.

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа и 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа у скла ду са пр о гра мом на став ног 
пред ме та. Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко
вих пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња, уче шћа 
у де ба ти и ди ску си ји, пи са ња есе ја, до ма ћих за да та ка, уче шћа у 
раз ли чим об ли ци ма груп ног ра да, ра да на пр о јек ти ма. 

ПОСЛОВНАЕКОНОМИЈА

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљна ста ве по слов не еко но ми је је раз виј ње зна ња и ве шти
на, из град ња вред но сних ста во ва ко ји оспо со бља ва ју уче ни ке да 
успе шно при ме њу ју еко ном ске прин ци пе и за ко ни то сти по сло ва
ња пред у зе ћа у сва ко днев ном жи во ту и пр о фе си о нал но се раз ви ја
ју у скла ду са соп стве ним по тре ба ма и ин те ре си ма, раз ви ја ју сво ју 
лич ност и по тен ци ја ле у од го вор ну, зре лу, ко му ни ка тив ну и пр о
фе си о нал ну лич ност, ак тив ну у еко ном ском и сва ком дру гом раз
во ју дру штва.

Задацина ста ве су да уче ни ци:
– раз ви ју функ ци о нал ну еко ном ску пи сме ност;
– раз у ме ју зна чај, функ ци је и ци ље ве пред у зе ћа као основ не 

ин сти ту ци је тр жи шне при вре де;
– усво је еко ном ске прин ци пе и при ме њу ју их у сва ко днев ном 

жи во ту;
– да ко ри сте ме то де и тех ни ке ана ли зе ре ле вант них еко ном

ских и дру гих пр о бле ма;
– уна пре де са рад њу са дру ги ма, као и спoсобност и за тим ски рад;
– стек ну на ви ке и уме шност у ко ри шће њу ра зно вр сних из во

ра зна ња;
– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не при до но ше њу од лу ка 

и ре ша ва њу пр о бле ма из сва ко днев ног жи во та у но вим и не по зна
тим усло ви ма; 

– уна пре де спо соб но сти за при ку пља ње по да та ка, њи хо ву 
ана ли зу и кри тич ку пр о це ну, орга ни за ци ју, при ме ну и да ље пре но
ше ње ин фор ма ци ја бит них за жи вот и рад;

– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 
са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва и 
кри тич ког ми шље ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост и ства ра лач ко ми шље ње; 
– раз ви ју ста во ве и вред но сти зна чај не за жи вот у са вре ме

ном дру штву; 
– раз ви ју свест о соп стве ним зна њи ма и спо соб но сти ма и да

љој пр о фе си о нал ној ори јен та ци ји.

СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

ОСНО ВИ ЕКО НО МИ ЈЕ ПРЕД У ЗЕ ЋА 
УВОД У ПО СЛОВ НУ ЕКО НО МИ ЈУ (1)

По јам еко но ми је пред у зе ћа 
Де фи ни са ње по слов не еко но ми је 
Пред мет из у ча ва ња по слов не еко но ми је 
Ци ље ви из у ча ва ња по слов не еко но ми је 
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НО СИ О ЦИ ПРИ ВРЕ ЂИ ВА ЊА (1)

Пред у зе ће као но си лац при вре ђи ва ња 
Оста ли но си о ци при вре ђи ва ња

ПРЕД У ЗЕ ЋЕ (20)

По јам и ка рак те ри сти ке пред у зе ћа 
За да ци пред у зе ћа 
Еле мен ти пред у зе ћа 
Вр сте пред у зе ћа
Орга ни за ци о ни об ли ци пред у зе ћа 
Пред у зе ће као си стем 
Струк ту ра пред у зе ћа као си сте ма 
Осни ва ње и пре ста нак ра да пред у зе ћа

ФУНК ЦИ ЈЕ ПРЕД У ЗЕ ЋА (1)

Упра вља ње 
Ру ко во ђе ње 
Из вр ше ње

СРЕД СТВА И ИЗ ВО РИ СРЕД СТА ВА ПРЕД У ЗЕ ЋА (12)

Сред ства пред у зе ћа 
Из во ри сред ста ва пред у зе ћа 
Кон тро ла ко ри шће ња сред ста ва

ТР О ШКО ВИ ПО СЛО ВА ЊА ПРЕД У ЗЕ ЋА (10)

По јам тр о шко ва и утро ша ка
Утро шци еле ме на та пр о из вод ње
По де ла тр о шко ва
Кал ку ла ци је тр о шко ва
Кре та ње укуп них тр о шко ва пред у зе ћа
Кон тро ла тр о шко ва пред у зе ћа

ТО КО ВИ ВРЕД НО СТИ У ПРЕД У ЗЕ ЋУ (12)

По јам и ци ље ви ан га жо ва ња сред ста ва 
Еле мен ти ан га жо ва ња сред ста ва 
Об ли ци ан га жо ва ња сред ста ва 
Ци клус ан га жо ва ња сред ста ва 
Ко е фи ци је нат ан га жо ва ња сред ста ва 
Кон тро ла ан га жо ва ња сред ста ва

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПО СЛО ВА ЊА ПРЕД У ЗЕ ЋА (6) 

По јав ни об ли ци ре зул та та
Пра ће ње и упо ре ђи ва ње ре зул та та
Рас по де ла ре зул та та

ПРИН ЦИ ПИ И ОЦЕ НЕ ПО СЛО ВА ЊА ПРЕД У ЗЕ ЋА (6)

Пр о дук тив ност 
Еко но мич ност 
Рен та бил ност
По ве за ност еко ном ских прин ци па по сло ва ња

ЛЕК СИ КОН ОСНОВ НИХ ПОЈ МО ВА ЕКО НО МИ ЈЕ  
ПРЕД У ЗЕ ЋА (1) 
ПРИ МЕ РИ ЗА ИЛУ СТРА ЦИ ЈЕ, ГРА ФИЧ КО ПРИ КА ЗИ ВА ЊЕ  
И ШЕ МАТ СКЕ ПРИ КА ЗЕ 
ПРИ МЕ РИ ИЗ ПРАК СЕ

IIРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

ПО СЛОВ НЕ ФУНК ЦИ ЈЕ ПРЕД У ЗЕ ЋА ДЕ ФИ НИ СА ЊЕ ПОЈ МА 
ФУНК ЦИ ЈА (1)

ДИ ФЕ РЕН ЦИ РА ЊЕ ФУНК ЦИ ЈА У ПРЕД У ЗЕ ЋУ (1)

ФУНК ЦИ ЈА ПЛА НИ РА ЊА (1)

ПР О ИЗ ВОД НА ФУНК ЦИ ЈА (10)

По јам и зна чај пр о из вод не функ ци је
Ти по ви пр о из вод ње
Пла ни ра ње пр о из вод ње
При пре ма пр о из вод ње
Кон тро ла пр о из вод ње
До ку мен та ци ја и еви ден ци је у пр о из вод њи
Са рад ња пр о из вод ње са оста лим функ ци ја ма у пред у зе ћу
Ана ли за пр о из вод не функ ци је

НА БАВ НА ФУНК ЦИ ЈА (10)

По јам и зна чај на бав ке
За да ци на бав ке
Орга ни за ци ја на бав ке
На бав на по ли ти ка
Ис тра жи ва ње тр жи шта на бав ке
Роб не за ли хе
Пла ни ра ње на бав ке
Кал ку ла ци ја на бав них це на
До ку мен та ци ја и еви ден ци је у на бав ци
Са рад ња на бав не са оста лим функ ци ја ма у пред у зе ћу
Ана ли за на бав не функ ци је

ПР О ДАЈ НА ФУНК ЦИ ЈА (12)

По јам и зна чај пр о дај не функ ци је
За да ци пр о да је
Орга ни за ци ја пр о да је
По ли ти ка пр о да је
Ис тра жи ва ње тр жи шта пр о да је
Пла ни ра ње пр о да је
Ди рект на и ин ди рект на пр о да ја
Кал ку ла ци ја пр о дај них це на
Пре го ва ра ње и за кљу че ње ку по про да је
До ку мен та ци ја и еви ден ци је у пр о да ји
Са рад ња пр о дај не са оста лим функ ци ја ма у пред у зе ћу
Ана ли за пр о дај не функ ци је

СКЛА ДИ ШНА ФУНК ЦИ ЈА (5)

По јам и зна чај скла ди шне функ ци је
За да ци и прин ци пи скла ди шта
Вр сте скла ди шта
Орга ни за ци ја скла ди шта
При јем у скла ди ште
Из да ва ње из скла ди шта
Ам ба ла жа и па ко ва ње ро бе
Скла ди шна до ку мен та ци ја и еви ден ци ја
Са рад ња скла ди шне са оста лим функ ци ја ма у пред у зе ћу
Ана ли за скла ди шне функ ци је

ТРАН СПОРТ НА ФУНК ЦИ ЈА (5)

По јам и зна чај тран спор та 
За да ци тран спор та 
Пла ни ра ње ра да тран спор та 
Ко ри шће ње сред ста ва тран спор та
Тран спорт но оси гу ра ње
До ку мен та ци ја и еви ден ци ја у тран спор ту
Са рад ња тран спорт не са оста лим функ ци ја ма у пред у зе ћу
Ана ли за тран спорт не функ ци је

ФИ НАН СИЈ СКОРА ЧУ НО ВОД СТВЕ НА ФУНК ЦИ ЈА (5)

По јам и зна чај фи нан сиј скора чу но вод стве не функ ци је 
За да ци фи нан сиј скора чу но вод стве не функ ци је 
По сло ви фи нан сиј скора чу но вод стве не функ ци је 
Орга ни за ци ја фи нан сиј скора чу но вод стве не функ ци је 
Фи нан сиј скора чу но вод стве на до ку мен та ци ја и еви ден ци је 
Са рад ња фи нан сиј скора чу но вод стве не са оста лим функ ци ја

ма у пред у зе ћу
Ана ли за фи нан сиј скора чу но вод стве не функ ци је
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КА ДРОВ СКА ФУНК ЦИ ЈА (5)

По јам и зна чај ка дров ске функ ци је
За да ци ка дров ске функ ци је
По сло ви ка дров ске функ ци је
Орга ни за ци ја ка дров ске функ ци је
Ка дров ска до ку мен та ци ја и еви ден ци је
Са рад ња ка дров ске са оста лим функ ци ја ма у пред у зе ћу
Ана ли за ка дров ске функ ци је

ФУНК ЦИ ЈА КОН ТРО ЛЕ (5)

По јам и зна чај функ ци је кон тро ле 
За да ци функ ци је кон тро ле 
По сло ви функ ци је кон тро ле 
Орга ни за ци ја функ ци је кон тро ле
Са рад ња функ ци је кон тро ле са оста лим функ ци ја ма у 

пред у зе ћу 
Ана ли за функ ци је кон тро ле

ИС ТРА ЖИ ВАЧ КОРАЗ ВОЈ НА ФУНК ЦИ ЈА (5)

По јам и зна чај ис тра жи вач кораз вој не функ ци је 
За да ци ис тра жи вач кораз вој не функ ци је 
По сло ви ис тра жи вач кораз вој не функ ци је 
Орга ни за ци ја ис тра жи вач кораз вој не функ ци је 
Са рад ња ис тра жи вач кораз вој не са оста лим функ ци ја ма у 

пред у зе ћу
Ана ли за ис тра жи вач кораз вој не функ ци је

ОП ШТИ ПО СЛО ВИ У ПРЕД У ЗЕ ЋУ (3)

ПРЕД У ЗЕ ЋЕ У ПО СЕБ НИМ УСЛО ВИ МА (1)

ЛЕК СИ КОН ОСНОВ НИХ ПОЈ МО ВА О ФУНК ЦИ ЈА МА  
ПРЕД У ЗЕ ЋА (1) 
ПРИ МЕ РИ ЗА ИЛУ СТРА ЦИ ЈЕ, ГРА ФИЧ КО ПРИ КА ЗИ ВА ЊЕ  
И ШЕ МАТ СКЕ ПРИ КА ЗЕ 
ПРИ МЕ РИ ИЗ ПРАК СЕ

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји су орга ни зо ва ни у те мат ске це ли не за 
ко је је на ве ден оквир ни бр ој ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ни ци ма 
је да та мо гућ ност да мо гу ме ња ти бр ој ча со ва по је ди них те ма (до 
20 %). 

Пр о грам пред ме та по слов на еко но ми ја сво јим са др жа јем об
у хва та об ја шње ње су шти не по сло ва ња пред у зе ћа, за ко ни то сти 
ње го вог функ ци о ни са ња, као и ве шти не упра вља ња пред у зе ћем. 
Пр о грам је кон ци пи ран та ко да омо гу ћа ва уче ни ци ма су ми ра ње 
прет ход но сте че них зна ња као и ко ри шће ње зна ња за објек тив но 
са гле да ва ње еко ном ске ствар но сти.

На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте
пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да сва ка 
те ма до би је аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да
ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра
ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља 
кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп
них ак тив но сти на ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче
ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња и раз ли чи те из во ре ин фор ма ци
ја, као и мно го број не при ме ре из прак се, ко ји ма се илу стру је да та 
пр о бле ма ти ка. 

Са др жај пред ме та по слов на еко но ми ја је у ко ре ла ци ји са са
др жа ји ма дру гих пред ме та као што су срп ски је зик, исто ри ја, ма
те ма ти ка, осно ви еко но ми је. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на 
ту ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма орга ни зо ва ти 
те мат ске ча со ве, ра ди о ни це. Осим то га, уче ни ци ма тре ба ука зи ва
ти и на ве зу са пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као што су еко
ном ска ге о гра фи ја, мо не тар на еко но ми ја и бан кар ство, ста ти сти ка. 

На тај на чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не сте че не у окви
ру на ста ве по слов не еко но ми је до би ја ју ши ри сми сао и до при но
се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но 
оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног 
и со ци јал ног раз во ја уче ни ка. 

Са др жа је пр о гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке пр о грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но пр о на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци), ви зу ел
но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих 
са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним 
ис ку ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; пре
зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них пр о је ка та и ефи ка сну ви зу ел ну, 
вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен
та ци ју. 

При ли ком оце њи ва ња пр о це њу ју се: ве шти не из ра жа ва ња и 
са оп шта ва ња; раз у ме ва ње, при ме на и вред но ва ње на у че них по сту
па ка и пр о це ду ра; рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма 
тек сто ва.

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа и 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа у скла ду са пр о гра мом на став ног 
пред ме та. Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко
вих пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња, уче шћа 
у де ба ти и ди ску си ји, пи са ња есе ја, до ма ћих за да та ка, уче шћа у 
раз ли чим об ли ци ма груп ног ра да, ра да на пр о јек ти ма.  

РАЧУНОВОДСТВО

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљна ста ве пред ме та ра чу но вод ство је раз ви ја ње функ ци
о нал не ра чу но вод стве не пи сме но сти, сти ца ње зна ња, овла да ва ње 
ве шти на ма, из град ња вред но сних ста во ва ко ји оспо со бља ва ју уче
ни ке да успе шно при ме њу ју ра чу но вод стве на и књи го вод стве на 
пра ви ла у сва ко днев ном жи во ту, да за ин те ре су је уче ни ке за да љи 
пр о фе си о нал ни раз вој у скла ду са соп стве ним по тре ба ма и ин те
ре си ма, да раз ви ја ју сво ју лич ност и по тен ци ја ле у од го вор ну, зре
лу, ана ли тич ну, си сте ма тич ну, пре ци зну, ко му ни ка тив ну, пр о фе си
о нал но ак тив ну лич ност. 

Задацина ста ве су да уче ни ци:
– раз ви ју функ ци о нал ну ра чу но вод стве ну пи сме ност;
– уна пре де пи са ну и го вор ну ко му ни ка ци ју ко ри шће њем ра

чу но вод стве них тер ми на, ци фар ско из ра жа ва ње, ми са о на и прак
тич на ра чу но вод стве на уме ња; 

– сти ца ње на ви ка и уме ћа тач но сти, уред но сти, пра во вре ме
но сти, пре ци зно сти, ја сно сти, си сте ма тич но сти, упор но сти, по
ступ но сти;

– раз ви ју спо соб но сти за ту ма че ње еко ном ских пр о ме на у 
пред у зе ћу;

– да ко ри сте ме то де и тех ни ке ана ли зе ре ле вант них еко ном
ских пр о бле ма;

– уна пре де са рад њу са дру ги ма, као и спoсобност и за тим ски рад;
– стек ну на ви ке и уме шност тра же ња и ко ри шће ња ре ле вант

них ин фор ма ци ја у раз ли чи тим из во ри ма зна ња(струч на ли те ра ту
ра, In ter net);

– уна пре де спо соб но сти за об ра ду по да та ка, њи хо ву ана ли зу, 
кри тич ку пр о це ну и при ме ну и да ље пре но ше ње и пру жа ње ин
фор ма ци ја ко ри сни ци ма;

– упра вља ју соп стве ним ре сур си ма вре ме на, зна ња и до но се 
ис прав не од лу ке на осно ву аргу ме на та;

– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не при до но ше њу од лу ка 
и ре ша ва њу пр о бле ма из сва ко днев ног жи во та у но вим и не по зна
тим усло ви ма; 
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– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 
са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– раз ви ју ло гич ко ми шље ње и за кљу чи ва ње;
– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва, 

ап стракт ног и кри тич ког ми шље ња; 
– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост и ства ра лач ко ми шље ње; 
– раз ви ју ста во ве и вред но сти зна чај не за жи вот у са вре ме

ном дру штву; 
– раз ви ју свест о соп стве ним зна њи ма и спо соб но сти ма и да

љој пр о фе си о нал ној ори јен та ци ји.

СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IРАЗРЕД
(1+1 час не дељ но, 37+37 ча са го ди шње)

УВОД (1+1)

При вред но дру штво, ње гов циљ и за да ци 
Ра чу но вод ство, по јам, де ло ви и за да ци 
Књи го вод ство као основ ни део ра чу но вод ства

СРЕД СТВА И ИЗ ВО РИ СРЕД СТА ВА (2+2)

По јам и вр сте сред ста ва
По јам и вр сте из во ра сред ста ва

ИН ВЕН ТА РИ СА ЊЕ (2+2)

По јам, циљ и вр сте ин вен та ри са ња
Орга ни за ци ја ин вен та ри са ња
Са ста вља ње по чет ног ин вен та ра
При ме ри са ста вља ња ин вен та ра

ПО ЧЕТ НИ БИ ЛАНС СТА ЊА (3+3)

По јам и вр сте би лан са 
На че ло би лан сне рав но те же
При ме ри са ста вља ња по чет ног би лан са на осно ву по чет ног 

ин вен та ра

ПО СЛОВ НЕ ПР О МЕ НЕ (ДО ГА ЂА ЈИ) И КЊИ ГО ВОД СТВЕ НА 
ДО КУ МЕН ТА (2+4)

По јам по слов ног до га ђа ја (пр о ме на)
По јам, по де ла и еле мен ти књи го вод стве них до ку ме на та 
Кон тро ла и чу ва ње књи го вод стве них до ку ме на та 
По пу ња ва ње књи го вод стве них до ку ме на та 
Пи сме ни за да так

КЊИ ГО ВОД СТВЕ НИ РА ЧУ НИ – КОН ТА (3+2)

По јам, об ли ци и вр сте кон та
Пра ви ла књи же ња на кон ти ма ста ња
При ме ри са ста вља ња кон та на осно ву по чет ног би лан са

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА НОВ ЧА НИХ СРЕД СТА ВА (6+6) 

Бла гај на, по јам и вр сте
До ку мен та ци ја бла гај не
Еви ден ци ја бла гај нич ког по сло ва ња 
Те ку ћи ра чун – по јам и отва ра ње
Ин стру мен ти плат ног пр о ме та
Еви ден ци ја пре ко те ку ћег ра чу на
По пу ња ва ње до ку мен та ци је и при ме ри еви ден ци је нов ча них 

сред ста ва

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА МА ТЕ РИ ЈА ЛА (4+4) 

По јам, вр сте и це не ма те ри ја ла
До ку мен та ци ја ве за на за на бав ку и тр о ше ње ма те ри ја ла 
Еви ден ци ја ма те ри ја ла (ана ли тич ка и син те тич ка са уса гла

ша ва њем) 
По пу ња ва ње до ку мен та ци је, при ме ри за књи же ње

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА ОБА ВЕ ЗА ПРЕ МА ДО БА ВЉА ЧИ МА (2+2)

По јам по ве ри ла ца – до ба вља ча 
До ку мен та ци ја ве за на за до ба вља че
Еви ден ци ја до ба вља ча на син те тич ком кон ту, при ме ри за 

књи же ње 

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА ГО ТО ВИХ ПР О ИЗ ВО ДА (2+2)

Го то ви пр о из во ди – по јам, це не и до ку мен та ци ја
Еви ден ци ја го то вих пр о из во да на син те тич ком кон ту 

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА ПО ТРА ЖИ ВА ЊА ОД КУ ПА ЦА (2+3)

По јам ду жни ка – куп ца и до ку мен та ци ја
Еви ден ци ја ку па ца (ана ли тич ка и син те тич ка са уса гла ша ва њем)
По пу ња ва ње до ку мен та ци је и при ме ри за књи же ње
Пи сме ни за да так

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА РО БЕ (4+4) 

Ро ба – по јам и це не
До ку мен та ци ја 
Еви ден ци ја ро бе на син те тич ком кон ту 
Еви ден ци ја ро бе у пр о дав ни ци

ПР О СТО КЊИ ГО ВОД СТВО (2+2)

По јам и ка рак те ри сти ке пр о стог књи го вод ства
Основ не еви ден ци је пр о стог књи го вод ства
Утвр ђи ва ње имо ви не и ре зул та та у пр о стом књи го вод ству

IIРАЗРЕД
(1+1 час не дељ но, 36+36 ча са го ди шње, 30 ча са у бло ку)

ПО ЧЕТ НИ БИ ЛАНС СТА ЊА (4+4)

По јам би лан са ста ња 
На че ла би лан сне рав но те же
Са ста вља ње по чет них би лан са на осно ву по чет ног ин вен та ра
Вр сте би лан са 

ВЕ ЖБЕ: Са ста вља ње би лан са на осно ву ин вен та ра

ПО СЛОВ НЕ ПР О МЕ НЕ И ЊИ ХОВ УТИ ЦАЈ НА БИ ЛАНС  
СТА ЊА (4+4)

По јам по слов них пр о ме на (до га ђа ја) 
Ути цај по слов них пр о ме на на би ланс 
Че ти ри основ не гру пе би лан сних пр о ме на 

ВЕ ЖБЕ: Ана ли зи ра ње би лан сних пр о ме на (њи хов ути цај)  
у од но су на би ланс ста ња – са ста вља ње сук це сив них би лан са

РАШ ЧЛА ЊИ ВА ЊЕ БИ ЛАН СА HA КОН ТА (4+4)

Раз ло зи за раш чла њи ва ње би лан са 
По јам ак тив них и па сив них кон та

ВЕ ЖБЕ: Отва ра ње (раш чла њи ва ње) кон та на осно ву по чет ног 
би лан са

ОБ У ХВА ТА ЊЕ ПО СЛОВ НИХ ПР О МЕ НА НА КОН ТИ МА (2+2)

Пра ви ла књи же ња на кон ти ма

ВЕ ЖБЕ: При мер књи же ња по слов них пр о ме на на кон ти ма

СА СТА ВЉА ЊЕ БИ ЛАН СА НА ОСНО ВУ СТА ЊА  
НА КОН ТИ МА (3+3)

Са ста вља ње би лан са на осно ву кон та ста ња и за кљу чак кон та 
Пр об ни би ланс

ВЕ ЖБА: Књи же ње по слов них пр о ме на на кон ти ма, са ста вља ње 
пр об ног би лан са, крај њег би лан са и за кљу чи ва ње кон та
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ДВОЈ НО КЊИ ГО ВОД СТВО И ПРИН ЦИ ПИ ДВОЈ НОГ  
КЊИ ГО ВОД СТВА (2)

Двој но књи го вод ство – по јам и ка рак те ри сти ке

ПО СЛОВ НЕ КЊИ ГЕ ДВОЈ НОГ КЊИ ГО ВОД СТВА (3+3)

Днев ник као хр о но ло шка еви ден ци ја 
Глав на књи га као син те тич ка еви ден ци ја 
По моћ не књи ге – стај ног кон та књи го вод ства

ВЕ ЖБЕ: При ме ри књи же ња кр оз по слов не књи ге двој ног  
књи го вод ства, по си сте му двој ног књи го вод ства са из ра дом  
по чет ног и крај њег би лан са и за кљу чи ва њем по слов них књи га

РАС ХО ДИ И ПРИ ХО ДИ (5+5)

По јам и вр сте рас хо да и при хо да 
Деј ство рас хо да и при хо да на би ланс ста ња 
Књи же ње рас хо да и при хо да на успе шним кон та ма 
Би ланс успе ха (пре гле да рас хо да и при хо да) 
За кључ ни лист

ВЕ ЖБЕ: При ме ри за књи же ње свих вр ста рас хо да и при хо да  
са утвр ђи ва њем ре зул та та по сло ва ња. Са ста вља ње би лан са успе ха 
и крај њег би лан са ста ња

ВРЕ МЕН СКО РАЗ ГРА НИ ЧЕ ЊЕ РАС ХО ДА И ПРИ ХО ДА (4+4)

По јам кон та вре мен ских раз гра ни че ња 
Еви ден ци ја на кон ти ма ак тив них вре мен ских раз гра ни че ња 
Еви ден ци ја на кон ти ма па сив них вре мен ских раз гра ни че ња 
Би ланс и вре мен ска раз гра ни че ња

ВЕ ЖБЕ: При ме ри за књи же ње вре мен ских раз гра ни че ња, рас хо да 
и при хо да са из рав на ва њем кон та вре мен ских раз гра ни че ња

УТВР ЂИ ВА ЊЕ РЕ ЗУЛ ТА ТА ПО СЛО ВА ЊА (4+6)

Јед но ме сеч но по сло ва ње орга ни зу је се књи же њем ка рак те ри
стич них пр о ме на на кон ти ма ста ња, успе шним кон ти ма и об ра чу ну 
фи нан сиј ског ре зул та та у из ра ди за кључ ног ли ста, би лан са успе ха 
и за кључ ног би лан са са за кљу чи ва њем по слов не књи ге

ВЕ ЖБЕ: При мер по сло ва ња орга ни за ци је уз об ра ду ана ли тич ке 
еви ден ци је. Еви ден ци ја ре зул та та, са ста вља ње за кључ ног ли ста  
и за кљу чи ва ње по слов них књи га

НА СТА ВА У БЛО КУ 

Орга ни за ци ја ра чу но вод стве не функ ци је у кон крет ном 
пред у зе ћу.

Ана ли тич ке и син те тич ке еви ден ци је (бла гај не, те ку ћира
чун, по тра жи ва ња, оба ве за, као и рас хо ди, при хо ди по вр ста ма). 
Утвр ђи ва ње ре зул та та по сло ва ња и из ра де за кључ ног ли ста уз 
пра те ћу ори ги нал ну до ку мен та ци ју.

IIIРАЗРЕД
(1+2 ча са не дељ но, 36+72 ча са го ди шње, 30 ча са у бло ку)

СПЕ ЦИ ФИЧ НО СТИ КЊИ ГО ВОД СТВА БАН КАР СКИХ  
ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА (18+35)

Спе ци фич но сти књи го вод ства и по слов них књи га у бан ка ма 
Би ланс ста ња и би ланс успе ха бан ке
Конт ни оквир бан ке
Еви ден ци ја стал них сред ста ва, нов ча них сред ста ва и те ку ћих 

оба ве за у бан ци
Еви ден ци ја крат ко роч них и ду го роч них пла сма на и из во ра 

сред ста ва бан ке
Еви ден ци ја при хо да, рас хо да и фи нан сиј ског ре зул та та бан ке 

Об ра чун и књи же ње до би ти или гу би та ка бан ке, би ланс успе
ха бан ке, рас по де ла до би ти или по кри ће гу би та ка бан ке. Го ди шњи 
об ра чун у бан ци

По јам де ви зног по сло ва ња бан ке и плат ног пр о ме та са ино
стран ством

ВЕ ЖБЕ: При ме ри за књи же ње пла сма на бан ке и из во ра сред ста ва 
бан ке. При ме ри за књи же ње при хо да и рас хо да бан ке  
са об ра чу ном фи нан сиј ског ре зул та та и ра дом би лан са успе ха. 
При ме ри за еви ден ци ју нај бит ни јих де ви зних по сло ва  
са до ку мен та ци јом. При мер обра за ца го ди шњег об ра чу на бан ке

СПЕ ЦИ ФИЧ НО СТИ КЊИ ГО ВОД СТВА ОСИ ГУ РА ВА ЈУ ЋИХ 
ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА (10+20)

Спе ци фич но сти књи го вод ства и по слов них књи га оси гу ра ва
ју ћих орга ни за ци ја

Еви ден ци ја сред ста ва, оба ве за и ка пи та ла
Еви ден ци ја пре ми је и на кна де ште та
Еви ден ци ја и об ра чун до би ти или гу бит ка
Би ланс успе ха. Рас по ред ре зул та та
Го ди шњи об ра чун оси гу ра ва ју ћих орга ни за ци ја

ПО РЕ СКИ БИ ЛАНС (3+5) 

По ре ски би ланс

ЈАВ НИ ПРИ ХО ДИ И РАС ХО ДИ (4+10)

Јав ни при хо ди/рас хо ди
Еви ден ци ја јав них при хо да и рас хо да

НА СТА ВА У БЛО КУ 

Пла сма ни и из во ри сред ста ва бан ке. При хо ди и рас хо ди бан ке 
и фи нан сиј ски ре зул тат. Сред ства и из во ри сред ста ва оси гу ра ва ју
ћег дру штва – орга ни за ци је. Пре ми је и ште те оси гу ра ва ју ћег дру
штва. Ре зул тат оси гу ра ва ју ћег дру штва.

НА ПО МЕ НА: Са др жај пр о гра ма се оства ру је из ра дом два 
пи сме на за дат ка у то ку го ди не.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји ра чу но вод ства да ти су у ви ду на став
них це ли на – те ма. За на став не це ли не дат је оквир ни бр ој ча со ва, 
ко ји на став ни ку тре ба да су ге ри шу обим, ду би ну и на чин ин тер
пре та ци је сва ке це ли не. Тај фонд ча со ва има ори јен та ци о ни ка рак
тер и тре ба га ускла ђи ва ти са кон крет ном си ту а ци јом у раз ре ду и 
од ре ђе ном на став ном це ли ном. 

Пр о грам пред ме та ра чу но вод ство сво јим са др жа јем об у хва
та основ на пра ви ла, прин ци пе, за ко ни то сти књи го вод ства и ра
чу но вод ства, као и еви ден ци ју по сло ва ња ба на ка, оси гу ра ва ју ћих 
ком па ни ја и јав них пред у зе ћа. На ве де ни са др жа ји по ред основ ног 
те о риј ског при сту па по се ду ју и ак ти ван при ступ усме рен ка овла
да ва њу прак тич них ве шти на ра чу но вод стве ног еви ден ти ра ња по
сло ва ња. Ова ко кон ци пи ран пр о грам да је ве ли ку кре а тив ну сло бо
ду на став ни ци ма и уче ни ци ма да га, у скла ду са мо гућ но сти ма и 
ре а ли зу ју.

На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте
пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да сва ка 
те ма до би је аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да
ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра
ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља 
кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп
них ак тив но сти на ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче
ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња и раз ли чи те из во ре ин фор ма ци
ја, као и мно го број не при ме ре из прак се, ко ји ма се илу стру је да та 
пр о бле ма ти ка. 

Са др жај пред ме та ра чу но вод ство је у ко ре ла ци ји са са др жа
ји ма дру гих пред ме та као што су срп ски је зик, исто ри ја, ма те ма
ти ка, и на ро чи то са струч ним пред ме ти ма као што су фи нан сиј ско 



ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК15. мај – 2013. Број 4 – Страна 37

по сло ва ње, оси гу ра ње, јав не фи нан си је, бан кар ско по сло ва ње, 
по слов на еко но ми ја. На тај на чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве
шти не сте че не у окви ру на ста ве ра чу но вод ства до би ја ју ши ри сми
сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци
ље ва у раз во ју уче ни ка. 

На став ник, уз при ме ну ин тер ак тив не на ста ве, раз ви ја за ин
те ре со ва ност за пред мет не са др жа је и усме ра ва уче ни ке на са мо
стал ност у орга ни за ци ји ак тив но сти и из ра ди пр о је ка та. Ре а ли
за ци ја са др жа ја пр о гра ма пру жа мо гућ ност за при ме ну бр ој них 
са вре ме них на став них ме то да и упо тре бу ин фор ма ци о них тех но
ло ги ја. Из бор на став них ме то да за ви си од ци ља и за дат ка на став
ног ча са, спо соб но сти уче ни ка, рас по ло жи вих на став них сред
ста ва и учи ла. У окви ру сва ке пр о грам ске це ли не, уче ни ке тре ба 
оспо со бља ва ти за: са мо стал но пр о на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и 
ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту
ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци), ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и 
ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње 
са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку ством, са др жа ји ма дру гих 
пред ме та и др.); тим ски рад; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них 
пр о је ка та и ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен
та ци ју. 

При ли ком оце њи ва ња пр о це њу ју се: ве шти не из ра жа ва ња и 
са оп шта ва ња; раз у ме ва ње, при ме на и вред но ва ње на у че них по сту
па ка и пр о це ду ра; рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма 
тек сто ва.

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа и 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа у скла ду са пр о гра мом на став ног 
пред ме та. Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко
вих пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња, уче шћа 
у де ба ти и ди ску си ји, пи са ња есе ја, до ма ћих за да та ка, уче шћа у 
раз ли чим об ли ци ма груп ног ра да, ра да на пр о јек ти ма.  

НА ПО МЕ НА: На ча со ви ма ве жби и блок на ста ве ра чу но вод
ства оде ље ње се де ли на две гру пе. На ста ва у бло ку мо же да се 
орга ни зу је у пред у зе ћу или у шко ли.

САВРЕМЕНАПОСЛОВНАКОРЕСПОНДЕНЦИЈА

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљна ста ве пред ме та са вре ме на по слов на ко ре спон ден ци ја 
је да уче ни ци раз ви ју оп шту jeзичку и функ ци о нал ну пи сме ност, 
сти ца њем обра зо ва ња и вас пи та ња као сло бод не, кре а тив не и кул
тур не лич но сти, кри тич ког ума и опле ме ње ног је зи ка и уку са, спо
соб но сти, ве шти на и ста во ва ко ри сних у сва ко днев ном жи во ту; да 
раз ви ју мо ти ва ци ју за уче ње и ин те ре со ва ња за основ не об ли ке 
ко му ни цир ња са љу ди ма, ко ле га ма, ру ко во ди о ци ма, стран ка ма, уз 
при ме ну кон цеп та одр жи вог раз во ја, етич но сти и рав но прав но сти; 
овла да ју ве шти на ма и фор ми ра ју вред но сне ста во ве ко ји до при но
се раз во ју ин фор ма тич ке пи сме но сти нео п ход не за да ље шко ло ва
ње, жи вот и рад у са вре ме ном дру штву; као и оспо со бља ва ње уче
ни ка да ефи кан со и ра ци о нал но ко ри сте ра чу на ре на на чин ко ји не 
угро жа ва њи хо во фи зич ко и мен тал но здра вље.

Задацина ста ве пред ме та са вре ме на по слов на ко ре спон ден
ци ја је да уче ни ци:

– раз у ме ју пси хо ло шке осно ве ме ђу људ ских од но са, уна пре
де све об ли ке ко му ни ка циј ске ве шти не са стран ка ма, за по сле ни ма;

– уна пре де са рад њу са дру ги ма, као и спoсобност и за тим ски 
рад и не го ва ње со ци јал них и емо ци о нал них од но са; 

– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не при до но ше њу од лу ка 
и ре ша ва њу пр о бле ма из сва ко днев ног жи во та; 

– уна пре де спо соб но сти за при ку пља ње, ана ли зу, орга ни за
ци ју, кри тич ку пр о це ну, при ме ну и пре но ше ње ин фор ма ци ја; 

– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 
са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва и 
кри тич ког ми шље ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост, мо рал но ра су ђи ва ње и 
ства ра ла шко ми шље ње; 

– раз у ме ју кон цепт мен тал ног здра вља и зна чај пре вен ци је, 
уна пре де здра ве жи вот не сти ло ве и при ме њу ју их сва ко днев ном 
жи во ту; 

– раз ви ју ста во ве и вред но сти зна чај не за жи вот у са вре ме
ном мул ти кул ту рал ном и де мо крат ски уре ђе ном дру штву за сно ва
не на по што ва њу људ ских пра ва, то ле ран ци ји, со ли дар но сти, рав
но прав но сти и ува жа ва њу раз ли чи то сти. 

СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IРАЗРЕД
(1+2 ча са не дељ но, 37+74 ча са го ди шње)

УВОД (5+0)

Са вре ме на кан це ла ри ја
Циљ и за да ци пред ме та
По јам и раз вој сред ста ва за пи са ње
Ко ре спон ден ци ја, по јам и функ ци ја

ТЕХ НИ КА КУ ЦА ЊА (9+21)

Ко ри шће ње ра чу на ра у ко ре спон ден ци ји
Вр сте пр о гра ма за об ра ду тек ста
Вр сте и об ли ци та ста ту ра
Та ста ту ра – основ на сло ва, бр о је ви озна ке
Тех ни ка сле пог ку ца ња
Пра ви ла си сте ма сле пог ку ца ња
Об ра да сло ва (сло ва I, II, III и IV ре да)
Об ра да бр о је ва
Зна ци ин тер пунк ци ја

СА МО СТАЛ НО ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ТЕК СТО ВА (8+20)

Пи са ње на сло ва и под на сло ва
Пре пис об ли ко ва них тек сто ва – фор ме об ли ко ва ња
Са мо стал но об ли ко ва ње тек сто ва 
Из ра да тек сто ва из ру ко пи са
Об ли ко ва ње тек сто ва на стра ном је зи ку
Кон тро ла тач но сти ку ца ња
Кон тро ла је зич ке ис прав но сти
Естет ско об ли ко ва ње тек ста

КО РЕ СПОН ДЕН ЦИ ЈА (7+15)

Зна чај и вр сте ко ре спон ден ци је
Ко мер ци јал ни зна чај ко ре спон ден ци је у си сте му са вре ме них 

по слов них ве за
По слов на пи сма – пре пи си 
Струк ту ра по слов ног пи сма – оба ве зни и нео ба ве зни де ло ви
По слов на пи сма у роб ном пр о ме ту
По слов на ко ре спон ден ци ја у пред у зе ћи ма, бан ка ма и оста

лим орга ни за ци ја ма

НА ЧЕ ЛА ПО СЛОВ НЕ КО РЕ СПОН ДЕН ЦИ ЈЕ (8+18)

Тач ност, за ко ни тост и екс пе ди тив ност у пи са њу по слов них 
пи са ма

Пи са ње пи са ма слу жбе ним сти лом и тех нич ка об ра да
Естет ски из глед, фор мал на и са др жај на ускла ђе ност по слов

ног пи сма
Чу ва ње по слов не пре пи ске
Стил и фра зе ко је се ко ри сте у по слов ној ко ре спон ден ци ји
По слов ни бон тон у по слов ној ко ре спон ден ци ји
Адре си ра ње пи са них по шиљ ки
Из ра да и рад са та бе ла ма
Упо тре ба ин тер не та у по слов ној ко ре спон ден ци ји
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IIРАЗРЕД
(1+2 ча са не дељ но, 36+72 ча са го ди шње) 

УСА ВР ША ВА ЊЕ ТЕХ НИ КА РА ДА СА ТЕК СТО ВИ МА (3+6)

пре пи си об ли ко ва них тек сто ва
са мо стал но об ли ко ва ње тек сто ва

РАД СА СТРАН КА МА (1+2)

по слов ни бон тон

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА РАД НИХ ОБА ВЕ ЗА (1+2)

ко ри шће ње ка лен да ра, ро ков ни ка и име ни ка са адре са ма

СА СТАН ЦИ И ЗА ПИ СНИ ЦИ (2+4)

по јам и вр сте са ста на ка
при пре ма са стан ка
ко ре спон ден ци ја ве за на за орга ни за ци ју са ста на ка
во ће ње са ста на ка
за пи сник са са стан ка (вр сте, де ло ви, из ра да)

КО РЕ СПОН ДЕН ЦИ ЈА (25+50)

по слов на ко ре спон ден ци ја (слу жбе ни до пи си, зуп ча ста и 
блок фор ма по слов ног пи сма)

ко ре спон ден ци ја ве за на за ку по про да ју ро бе (упит, по ну да, 
од го вор на по ну ду, по руџ би на, ку по про дај ни уго вор, ко ми сиј ски 
за пи сник, ре кла ма ци ја, пи смо о бо ни фи ка ци ји, урген ци ја)

из ра да обра за ца (еџ цел)
обра сци у роб ном пр о ме ту
ис пра ве и крат ки са ста ви (по твр де, при зна ни це, ре вер си, пу

но моћ ја)

КО РЕ СПОН ДЕН ЦИ ЈА И ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ВЕ ЗА НА  
ЗА СЛУ ЖБЕ НА ПУ ТО ВА ЊА (1+2)

при пре ма и орга ни за ци ја слу жбе ног пу то ва ња у зе мљи и ино
стран ству

из ве штај са слу жбе ног пу то ва ња

ПО СТУ ПАК СА ПО ШТОМ (1+2)

при јем, раз вр ста ва ње и еви ден ти ра ње по ште

КО РИ ШЋЕ ЊЕ СРЕД СТА ВА ВЕ ЗЕ (2+4)

те ле фон, те ле факс, мо бил на те ле фо ни ја, ин тер нет

КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈЕ И АРХИ ВИ РА ЊЕ ДО КУ МЕ НА ТА (1+2)

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји су орга ни зо ва ни у те мат ске це ли не за 
ко је је на ве ден оп ти ма лан бр ој ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, 
при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен пр о ра де са др
жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на на
став ног пр о гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан пр о стор 
и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре. При то ме, 
тре ба има ти у ви ду да фор ми ра ње ста во ва и вред но сти, као и овла
да ва ње ве шти на ма пред ста вља кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је 
ку му ла тив ног деј ства це ло куп них ак тив но сти на ча со ви ма Са вре
ме не по слов не ко ре спон ден ци је што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју 
уче ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња, ве ли ки бр ој при ме ра и ко
ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра, си му ла ци је рад них 
пр о це са и рад них си ту а ци ја. 

На ста ва из пред ме та Са вре ме на по слов на ко ре спон ден ци ја 
тре ба да до при не се да љем раз во ју ко му ни ка циј ских спо соб но сти 
и за то је по себ но по год на ме то да де мон стра ци је и си му ли ра ња 
рад них си ту а ци ја.

Са др жа је пр о гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке пр о грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но пр о на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; пре зен та
ци ју сво јих ра до ва и груп них пр о је ка та кр оз ефи ка сну ви зу ел ну, 
вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен
та ци ју. 

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа, 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа и прак тич ног ра да, а у скла ду са 
пр о гра мом на став ног пред ме та Са вре ме на по слов на ко ре спон
ден ци ја.

Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко вих 
пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња (из ло жба 
ра до ва, ре зул та ти ис тра жи ва ња, мо де ли, уче шћа у де ба ти и ди
ску си ји, пи са њу до ма ћих за да та ка, уче шћа у раз ли чим об ли ци ма 
груп ног ра да. 

По стиг ну ће уче ни ка из прак тич ног ра да и ве жби, умет нич ког 
оце њу је се на осно ву при ме не уче ни ко вог зна ња, са мо стал но сти, 
по ка за них ве шти на у ко ри шће њу ма те ри ја ла, ала та, ин стру ме на та 
и дру гих по ма га ла у из во ђе њу за дат ка. 

НА ПО МЕ НА: На ча со ви ма ве жби са вре ме не по слов не ко ре
спон ден ци је оде ље ње се де ли на две гру пе.

СТАТИСТИКА

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ на став ног пред ме та ста ти сти ка је сти ца ње зна ња, 
овла да ва ње ве шти на ма и фор ми ра ње вред но сних ста во ва ко ји 
до при но се раз во ју ста ти стич ке пи сме но сти нео п ход не за да ље 
шко ло ва ње, жи вот и рад у са вре ме ном дру штву, као и оспо со
бља ва ње уче ни ка да ефи ка сно и ра ци о нал но при ме не ста ти стич
ке по ступ ке у ре ша ва њу ра зно вр сних пр о бле ма и до но ше њу 
за кљу ча ка у сва ко днев ном жи во ту и да љем пр о фе си о нал ном 
раз во ју.

Задацина ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– раз ви ја њу спо соб но сти за при ме ну ста ти стич ких ме то да у 

ис тра жи ва њу еко ном ских и дру гих по ја ва у раз ли чи тим под руч ји
ма људ ске де лат но сти;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за основ но ста ти стич ко пр о у ча ва
ње по ја ва и до но ше ње за кљу ча ка;

– уна пре де спо соб но сти по сма тра ња, опа жа ња, при ку пља ња, 
ана ли зе, орга ни за ци је, кри тич ке пр о це не, ин тер пре та ци је и пре
зен та ци је по да та ка;

– при ме њу ју са вре ме не ин стру мен те, ала те и сред ства ин фор
ма ци о них тех но ло ги ја у кре и ра њу пи са них ста ти стич ких са др жа ја 
по шту ју ћи основ на на че ла пи са ног ко му ни ци ра ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост, ло гич ко, ап стракт но и 
ства ра лач ко ми шље ње; 

– уна пре де са рад њу са дру ги ма, као и спoсобност и за тим ски 
рад и не го ва ње со ци јал них од но са; 

– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не при до но ше њу од лу ка 
и ре ша ва њу пр о бле ма из сва ко днев ног жи во та; 

– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 
са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва и 
кри тич ког ми шље ња. 
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СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IIIРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

УВОД (4)

По јам, пред ме ти и за да ци ста ти сти ке 
Ка рак те ри сти ке ста ти стич ког ме то да
– ва ри ја би ли тет и ма сов ност ста ти стич ког по сма тра ња
– кван ти та тив но ис пи ти ва ње по ја ва
– ква ли та тив но раз ли ко ва ње по ја ва 
За кон ве ли ких бр о је ва
По де ла ста ти сти ке 
Зна чај ста ти сти ке 
Орга ни за ци ја ста ти стич ке слу жбе у на шој зе мљи
Ета пе – фа зе ста ти стич ког ис тра жи ва ња

СТА ТИ СТИЧ КО ПО СМА ТРА ЊЕ (10)

При пре ма по сма тра ња – пр о грам по сма тра ња и пла ни ра ње 
орга ни за ци је ис тра жи ва ња

– циљ по сма тра ња
– пред мет по сма тра ња – ста ти стич ки скуп и је ди ни це по сма

тра ња
– обе леж ја је ди ни ца по сма тра ња
– из ве штај на је ди ни ца
– ме то ди об у хва та ња је ди ни ца по сма тра ња
– из во ри и на чи ни при ку пља ња по да та ка
– ста ти стич ки упит ник
– пла ни ра ње орга ни за ци је ис тра жи ва ња 
Сни ма ње по да та ка и кон тро ла при ку пље них по да та ка
– сни ма ње по да та ка
– кон тро ла при ку пље них по да та ка

СРЕ ЂИ ВА ЊЕ И ГРУ ПИ СА ЊЕ ПО ДА ТА КА (8)

По јам, свр ха, вр сте и фа зе сре ђи ва ња и гру пи са ња по да та ка 
Гру пи са ње по да та ка и ста ти стич ке се ри је
атри бу тив не се ри је
се ри је ди стри бу ци је фре квен ци ја
вре мен ске се ри је
ге о граф ске се ри је
ку му ла тив ни об лик се ри је 
Тех ни ка сре ђи ва ња и об ра де по да та ка
руч но сре ђи ва ње
ма шин ско сре ђи ва ње
кон тро ла ста ти стич ког сре ђи ва ња

ПРИ КА ЗИ ВА ЊЕ СТА ТИ СТИЧ КИХ ПО ДА ТА КА (16)

Ста ти стич ке та бе ле
– по јам и пра ви ла са ста вља ња та бе ла
– вр сте ста ти стич ких та бе ла 
Гра фич ко при ка зи ва ње
– по јам, свр ха и вр сте гра фич ког при ка зи ва ња
– ди ја гра ми
– кар то гра ми
– при ка зи сли ком – пик то гра ми

АНА ЛИ ЗА ПО ДА ТА КА (32) 

Сред ње вред но сти
– по јам, зна чај и вр сте сред њих вред но сти
– арит ме тич ка сре ди на
– ге о ме триј ска сре ди на
– хар мо ниј ска сре ди на
– ме ди ја на
– мо дус
Дис пер зи ја се ри ја
– по јам дис пер зи је и ње но ме ре ње
– ме ре дис пер зи је 

Ре ла тив ни бр о је ви
– по јам, зна чај и вр сте ста ти стич ких ре ла тив них бр о је ва
– по ка за те љи струк ту ре
– ин дек си – по јам, при ме на и вр сте
– ба зни и лан ча ни ин дек си
– ин дек си пре ма ци љу упо ре ђи ва ња
– ин ди ви ду ал ни и груп ни ин дек си
– ста ти стич ки ко е фи ци јен ти
– ста ти стич ки ко е фи ци јен ти при род ног кре та ња ста нов ни

штва
– ко е фи ци јен ти или од но си ин тен зи те та (фре квен ци ја) 
Ис пи ти ва ње ве за ме ђу по ја ва ма
– по јам кван ти та тив них за ви сно сти ме ђу по ја ва ма
– ме ре ње сте пе на кван ти та тив ног сла га ња по ја ва ко е фи ци јен

том ко ре ла ци је

IVРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 66 ча сова го ди шње)

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ О ПО СЛОВ НОЈ СТА ТИ СТИ ЦИ (4)

По јам, пред мет и зна чај ста ти сти ке пред у зе ћа 
Пред у зе ће као ста ти стич ка је ди ни ца 
Из во ри по да та ка ста ти сти ке пред у зе ћа 
Орга ни за ци ја и за да ци ста ти стич ке слу жбе пред у зе ћа

СТА ТИ СТИЧ КО ОБ У ХВА ТА ЊЕ ПР О ИЗ ВОД ЊЕ И ПР О МЕ ТА (8)

На ту рал но и вред но сно из ра жа ва ње пр о из вод ње и пр о ме та 
Укуп на вред ност пр о из вод ње и ње но утвр ђи ва ње за пред

у зе ће 
Утвр ђи ва ње дру штве ног пр о из во да и не топр о дук та пред у зе ћа 
Ре ла тив ни по ка за те љи струк ту ре пр о из вод ње и пр о ме та
– струк ту ра пр о из вод ње и пр о ме та по вр ста ма пр о из во да
– струк ту ра пр о из вод ње по пр о из во ђач ким је ди ни ца ма и 

струк ту ра пр о ме та по орга ни за ци о ним је ди ни ца ма пр о да је

СТА ТИ СТИЧ КО ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ ДИ НА МИ КЕ ПР О ИЗ ВОД ЊЕ 
И ПР О МЕ ТА (15)

Ап со лут ни по ка за те љи ди на ми ке по ја ва – пр о из вод ње и пр
о ме та

Тем по раз во ја и ра ста и сред њи тем по раз во ја и ра ста пр о из
вод ње и пр о ме та

Ис пи ти ва ње раз вој них тен ден ци ја и по ја ва
по јам трен да и од ре ђи ва ње ли не ар ног трен да ме то дом нај ма

њих ква дра та
Ин ди ви ду ал ни и груп ни ин дек си фи зич ког оби ма пр о из

вод ње 
Ин ди ви ду ал ни и груп ни ин дек си це не 
Ин декс тр о шко ва жи во та
Ин декс вред но сти пр о из вод ње и ин декс вред но сти роб ног 

пр о ме та
Ин ди ви ду ал ни и груп ни ин дек си ис пу ње ња пла на пр о из вод

ње и пр о ме та

СТА ТИ СТИЧ КО ПРИ КА ЗИ ВА ЊЕ СТАЛ НИХ СРЕД СТА ВА 
ПРЕД У ЗЕ ЋА (12)

При ка зи ва ње стал них сред ста ва по вред но сти 
По ка за те љи ста ња стал них сред ста ва
– ко е фи ци јен ти пр о сеч не за ста ре ло сти и очу ва но сти стал них 

сред ста ва
– пр о сеч ни век тра ја ња стал них сред ста ва и њи хо ве амор ти

за ци је
При ка зи ва ње струк ту ре стал них сред ста ва 
Ко е фи ци јент опре мље но сти за по след них сред стви ма као ме

ри ло тех нич ког пр о гре са
Ста ти стич ко об у хва та ње опре ме
– при ка зи ва ње енер гет ске опре ме и ње ног ис ко ри шће ња
– ка па ци тет пр о из вод не опре ме и ме ре ње ње го вог ис ко ри

шће ња
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СТА ТИ СТИЧ КО ОБ У ХВА ТА ЊЕ ЗА ПО СЛЕ НИХ (8)

По ка за тељ за по сле них
бр ој но ста ње за по сле них
струк ту ра за по сле них пре ма основ ним обе леж ји ма
сво ђе ње за по сле них на услов ну је ди ни цу
кре та ње бр о ја за по сле них
Рад но вре ме за по сле них и ње го во ис ко ри шће ње

СТА ТИ СТИЧ КО ОБ У ХВА ТА ЊЕ ПР О ДУК ТИВ НО СТИ РА ДА (7)

По јам пр о дук тив но сти ра да
– утро ше ни рад као основ за ме ре ње пр о дук тив но сти ра да
– ста ти стич ки по ка за те љи пр о из вод ње као основ за ме ре ње 

пр о дук тив но сти ра да
– вре мен ске је ди ни це за ме ре ње пр о дук тив но сти ра да 
На чи ни ме ре ња пр о дук тив но сти ра да
Ин дек си пр о дук тив но сти ра да
– ин ди ви ду ал ни ин дек си пр о дук тив но сти ра да
– груп ни ин дек си пр о дук тив но сти ра да

СТА ТИ СТИ КА НЕ ТО ЗА РА ДЕ (ПЛА ТА) (10)

По да ци и по ка за те љи ста ти стич ког ис тра жи ва ња за ра да (пла та)
Но ми нал не и ре ал не не то за ра де (пла те) 
Пр о сеч на но ми нал на не то за ра да (пла та) 
Ин дек си но ми нал них пр о сеч них не то за ра да (пла та)
– ин декс но ми нал них пр о сеч них не то за ра да пр о мен љи вог 

са ста ва за по сле них
– ин декс но ми нал них пр о сеч них не то за ра да не про ме ње ног 

са ста ва за по сле них
Ин декс ре ал не пр о сеч не не то за ра де (пла те) 
За ви сност не то за ра да (пла та) од пр о дук тив но сти ра да

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји ста ти сти ке да ти су у ви ду на став них 
це ли на – те ма. За на став не це ли не дат је оквир ни бр ој ча со ва, ко ји 
на став ни ку тре ба да су ге ри шу обим, ду би ну и на чин ре а ли за ци је 
сва ке це ли не. Тај фонд ча со ва има ори јен та ци о ни ка рак тер и тре ба 
га ускла ђи ва ти са кон крет ном си ту а ци јом у раз ре ду и од ре ђе ном 
на став ном це ли ном. 

Пр о грам ски са др жај ста ти сти ке усме рен је на оспо со бља ва
ње уче ни ка за при ку пља ње по да та ка и њи хо ву об ра ду при ме ном 
ста ти стич ких ме то да, раз ви ја ње спо соб но сти за ста ти стич ка ис
тра жи ва ња еко ном ских и дру гих по ја ва и до но ше ње ис прав них 
за кљу ча ка, ис ка за них кр оз ста ти стич ке из ве шта је и гра фич ке пре
гле де. На ве де ни са др жа ји по ред основ ног те о риј ског при сту па по
се ду ју и ак ти ван при ступ усме рен ка овла да ва њу прак тич них ве
шти на ста ти стич ке об ра де по да та ка. 

На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте
пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да сва ка 
те ма до би је аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да
ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра
ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља 
кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп
них ак тив но сти на ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче
ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња и раз ли чи те из во ре ин фор ма ци
ја, као и мно го број не при ме ре из прак се, ко ји ма се илу стру је да та 
пр о бле ма ти ка. 

Са др жај пред ме та ста ти сти ка је у ко ре ла ци ји са са са др жа
ји ма дру гих пред ме та као што су срп ски је зик, исто ри ја, ма те ма
ти ка, по слов на еко но ми ја, ра чу но вод ство, по слов на ин фор ма ти ка. 
Уче ни ке тре ба ани ми ра ти да са ми по тра же ве зу са дру гим пред
ме ти ма. По ве зи ва њем са др жа ја дру гих пред ме та са са др жа јем 
ста ти сти ке сте че на зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не у окви ру 
на ста ве до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих 
обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на 
уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја 
уче ни ка. 

На став ник, уз при ме ну ин тер ак тив не на ста ве, код уче ни
ка раз ви ја за ин те ре со ва ност за пред мет не са др жа је и усме ра ва 

уче ни ке на са мо стал ност у орга ни за ци ји и ре а ли за ци ји ак тив но
сти, као и из ра ди пр о је ка та. Пр о грам ста ти сти ке је кон ци пи ран 
та ко да у ње го вој ре а ли за ци ји омо гу ћа ва на став ни ци ма и уче ни
ци ма ве ли ку кре а тив ну сло бо ду, што за ви си од мо гућ но сти, али 
из бор на став них ме то да у ре а ли за ци ји са др жа ја пр о гра ма за ви си, 
пре све га, од ци ља и за дат ка на став ног ча са, спо соб но сти уче ни ка, 
рас по ло жи вих на став них сред ста ва и учи ла. У окви ру сва ке пр о
грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но пр
о на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли
чи тих из во ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци), 
ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли
чи тих са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев
ним ис ку ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; 
пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них пр о је ка та и ефи ка сну ви зу
ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен
та ци ју. 

При ли ком оце њи ва ња пр о це њу ју се: ве шти не из ра жа ва ња и 
са оп шта ва ња; раз у ме ва ње, при ме на и вред но ва ње на у че них по сту
па ка и пр о це ду ра; рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма 
тек сто ва.

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа и 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа у скла ду са пр о гра мом на став ног 
пред ме та. Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко
вих пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња, уче шћа 
у де ба ти и ди ску си ји, пи са ња есе ја, до ма ћих за да та ка, уче шћа у 
раз ли чим об ли ци ма груп ног ра да, ра да на пр о јек ти ма.  

ПРАВО

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ на ста ве пред ме та пра во је раз ви ја ње функ ци о нал не 
прав не пи сме но сти, сти ца ње зна ња, овла да ва ње ве шти на ма, из
град ња вред но сних ста во ва ко ји оспо со бља ва ју уче ни ке да по шту
ју прав ну ре гу ла ти ву у сва ко днев ном жи во ту, за ин те ре су је уче ни ке 
за да љи пр о фе си о нал ни раз вој у скла ду са соп стве ним по тре ба ма 
и ин те ре си ма, да раз ви ја ју сво ју лич ност и по тен ци ја ле у од го вор
ну, сло бод ну, кре а тив ну, ко му ни ка тив ну, де мо кра тич ну, по ли тич ки 
кул тур ну и пр о фе си о нал но ак тив ну лич ност у ам би јен ту прав не 
др жа ве. 

Задацина ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– раз ви ју еле мен тар ну прав ну пи сме ност
– при ме њу ју сте че на прав на зна ња и ве шти не при до но ше њу 

од лу ка и ре ша ва њу пр о бле ма из сва ко днев ног жи во та; 
– при ме њу ју сте че на зна ња у оства ри ва њу за шти те по ли тич

ке и еко ном ске сло бо де и пра ва гра ђа на; 
– раз ви ју ста во ве де мо кра тич не, по ли тич ки кул тур не осо бе 

гра ђан ског дру штва;
– уна пре де са рад њу са дру ги ма, као и спoсобност и за тим ски рад;
– стек ну на ви ке и уме шност у ко ри шће њу ра зно вр сних из во

ра зна ња;
– упра вља ју соп стве ним ре сур си ма вре ме на, зна ња и до но се 

ис прав не од лу ке на осно ву аргу ме на та;
– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 

са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва и 
кри тич ког ми шље ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост, мо рал но ра су ђи ва ње и 
ства ра лач ко ми шље ње; 

– раз ви ју ста во ве и вред но сти зна чај не за жи вот у са вре ме
ном мул ти кул ту рал ном и де мо крат ски уре ђе ном дру штву за сно ва
не на по што ва њу људ ских пра ва, то ле ран ци ји, со ли дар но сти, ува
жа ва њу раз ли чи то сти и род не рав но прав но сти. 
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СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IIIРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

ДРУ ШТВЕ НЕ НОР МЕ (5)

По јам дру штве не нор ме. Дру штве не нор ме и при род ни за ко
ни. Од нос нор ме и ствар но сти. Вр сте дру штве них нор ми. Мо рал, 
оби ча ји и њи хов од нос пре ма пра ву. По јам пра ва.

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ О ДР ЖА ВИ (13)

Пра во и др жа ва као дру штве на по ја ва. По јам, еле мен ти и 
функ ци је др жа ве. Др жа вљан ство. Уло га др жа ве у ства ра њу и при
ме ни пра ва. Уло га пра ва у орга ни зо ва њу и функ ци о ни са њу др жа
ве. Др жав на орга ни за ци ја – вр сте др жав них орга на. Об ли ци вла да
ви не. Об ли ци по ли тич ког ре жи ма. Об ли ци др жав ног уре ђе ња. 

О6ли ци др жав не вла сти.

ПРАВ НА НОР МА (3)

По јам и еле мен ти прав не нор ме. Вр сте прав них нор ми.

ПРАВ НИ АК ТИ (5)

По јам прав ног ак та. До но ше ње и об лик прав ног ак та. Вр сте 
прав них ака та. Из во ри и пра ва.

ПРАВ НА СНА ГА НОР МА ТИВ НОГ АК ТА (4)

За ко ни тост, пра во сна жност и из вр шност. Орга ни за шти те 
устав но сти и за ко ни то сти.

СУ БЈЕК ТИ ПРА ВА, ОБ ЛИ ЦИ ПРА ВА И ПРАВ НЕ ЧИ ЊЕ НИ ЦЕ (7)

Су бјек ти пра ва. За ступ ник. Објек ти пра ва. Прав не чи ње ни це. 
За ста ре лост.

ПРИ МЕ НА ПРА ВА (5)

При ме на пра ва. По јам и зна чај ту ма че ња пра ва. До ка зи и вр
сте до ка за.

ПРАВ НА СРЕД СТВА (3) 

Жал ба. Ту жба.

ПРАВ НИ СИ СТЕМ (2)

Прав не уста но ве. Прав не гра не и прав не обла сти. Основ ни 
пој мо ви о глав ним гра на ма прав ног си сте ма Ср би је.

ДЕ МО КРА ТИ ЈА И МЕ ХА НИ ЗМИ ВЛА СТИ У СР БИ ЈИ (5)

Об ли ци де мо кра ти је. Ви ше пар тиј ски си стем. Из бо ри.

СР БИ ЈА КАО ДР ЖА ВА, АУТО НО МИ ЈА И ЛО КАЛ НА  
СА МО У ПРА ВА (11)

Ср би ја, ње на др жав ност и уста во твор на власт. Орга ни Ре
пу бли ке Ср би је. Об ли ци ауто но ми је. Ло кал на са мо у пра ва. Јав на 
упра ва. Др жав на упра ва. Не др жав на упра ва (вр ше ње јав них овла
шће ња, су бјек ти ко ји ма се мо же по ве ри ти вр ше ње јав них овла шће
ња). Јав на слу жба. На че ло устав но сти и за ко ни то сти.

ГРА ЂА НИН И ЊЕ ГО ВА ПРА ВА СР БИ ЈИ (7)

Лич не сло бо де и пра ва гра ђа на. По ли тич ке сло бо де и пра
ва гра ђа на. Еко ном ске сло бо де и пра ва гра ђа на. Оста ле сло бо де и 
пра ва гра ђа на. Устав не ду жно сти. За шти та уста вом га ран то ва них 
пра ва и сло бо да.

ГРА ЂАН СКО ПРА ВО (8)

По јам и пред мет гра ђан ског пра ва. По де ла гра ђан ског пра ва. 
Ствар но пра во. По јам и по де ла ства ри. По јам и вр сте сво ји не. Сти
ца ње сво ји не.

ГРА ЂАН СКОПРАВ НИ ОД НОС (5)

По јам и еле мен ти прав ног од но са. На ста нак ме ња ња и пре
ста нак прав ног од но са. Прав ни по сло ви (по јам, усло ви пу но ва
жно сти, пред мет и циљ). Вр сте прав них по сло ва.

IVРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 66 ча сова го ди шње)

ПРАВ НИ СУ БЈЕК ТИ (5)

Пред у зе ћа као прав ни су бјек ти. Прав ни по ло жај бер зи, чла
но ви бер зе, уче сни ци у бер зи. Прав ни по ло жај ба на ка и дру гих 
фи нан сиј ских орга ни за ци ја. Прав ни по ло жај орга ни за ци ја за оси
гу ра ње.

ПРАВ НИ ПР О МЕТ (4)

Пре у зи ма ње оба ве за у прав ном пр о ме ту. За сту па ње, пу но моћ 
и од го вор ност за пре у зе те оба ве зе. Прав но ре гу ли са ње стра них 
ула га ња у при вре ду зе мље.

ОБЛИ ГА ЦИ О НО ПРА ВО (2)

По јам и пред мет обли га ци је. Из во ри обли га ци ја. Вр сте обли
га ци ја.

УГО ВОР (5)

По јам уго во ра. Са др жи на уго во ра. За кљу чи ва ње уго во ра. 
Фор ма уго во ра. Деј ство уго во ра. Од го вор ност за ма те ри јал не и 
прав не не до стат ке ства ри. Усту па ње уго во ра. Ро ко ви. Доц ња. Пре
ста нак уго во ра. Не ва жност уго во ра. Уго вор о кре ди ту (крат ко роч
ном и ду го роч ном).

УПРАВ НО ПРА ВО (10)

По јам, пред мет и зна чај. Јав на упра ва и др жав на упра ва. Не
др жав на упра ва (вр ше ње јав них овла шће ња, су бјек ти ко ји ма се 
мо же по ве ри ти вр ше ње јав них овла шће ња). Јав на слу жба.

АК ТИ УПРА ВЕ (ПРАВ НИ И МА ТЕ РИ ЈАЛ НИ) (3) 

По де ла. Са др жи на.

УПРАВ НИ ПО СТУ ПАК (5)

По јам и вр сте. Основ на на че ла. Над ле жност. Уче сни ци. Ток 
(фа зе – по кре та ње, ис пит ни по сту пак, до но ше ње ре ше ња, ад ми ни
стра тив но из вр ше ње).

УТВР ЂИ ВА ЊЕ И НА ПЛА ТА ЈАВ НИХ ПРИ ХО ДА (24)

Ме сто, ме то де и орга ни над ле жни за утвр ђи ва ње јав них при
хо да. Прин ци пи у на пла ти јав них при хо да. По ре ски об ве зник. По
ре ска осно ва, по ре ска сто па и по ре ске олак ши це. По ре ска при ја ва 
(акон та ци о на и по ко нач ном об ра чу ну). Утвр ђи ва ње јав них при
хо да у па у шал ном из но су и на па у шал ном од но су. Утвр ћи ва ње 
(об ра чун) јав них при хо да од стра не по ре ског об ве зни ка. Ре ше ње 
о утвр ђи ва њу јав них при хо да. Уче шће уче сни ка у по ступ ку. Пра
во на жал бу и по сту пак по жал би. Об но ва по ступ ка. На чин и ро
ко ви упла те. На пла та јав них при хо да (ко ји се утвр ђу ју ре ше њем 
над лежног орга на или ко је утвр ђу је – об ра чу на ва по ре ски об ве
зник). Санк ци је за не бла го вре ме но и не тач но утвр ђи ва ње јав них 
при хо да. При нуд на на пла та јав них при хо да (од ре ђи ва ње и пред мет 
при нуд не на пла те). Јав на пр о да ја и на пла та ду га пу тем за бра не на 
нов ча на сред ства по тра жи ва ња. От пи си ва ње оба ве за пла ћа ња јав
них при хо да. Јем ство. По вра ћај по ре за. За ста ре лост. Ка ма та и дру
ге санк ци је због не бла го вре ме ног пла ћа ња по ре за. 
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НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји пра ва да ти су у ви ду на став них це ли на 
– те ма. За на став не це ли не дат је оквир ни бр ој ча со ва, ко ји на став
ни ку тре ба да су ге ри шу обим, ду би ну и на чин ре а ли за ци је сва ке 
це ли не. Тај фонд ча со ва има ори јен та ци о ни ка рак тер и тре ба га 
ускла ђи ва ти са кон крет ном си ту а ци јом у раз ре ду и од ре ђе ном на
став ном це ли ном. 

Пр о грам ски са др жај пред ме та пра во усме рен је на оспо со
бља ва ње уче ни ка за по што ва ње прав не ре гу ла ти ве и ука зу је на 
зна чај прав не др жа ве. Пр о грам ски са др жај тре ти ра и мо гућ но сти 
уче шћа гра ђа на у по ли тич ком пр о це су, као и на чи на оства ри ва ња 
за шти те њи хо вих пра ва и сло бо да. Ана ли за об ли ка де мо кра ти је и 
из бо ра ука зу је на уло гу гра ђа ни на у вр ше њу др жав не вла сти. Пр о
грам ис ти че зна чај устав но сти као исто риј ског и ци ви ли за циј ског 
до стиг ну ћа у раз во ју де мо кра ти је и устав ног уре ђе ња Ср би је. 

 На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте
пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да сва ка 
те ма до би је аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да
ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра
ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља 
кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп
них ак тив но сти на ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче
ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња и раз ли чи те из во ре ин фор ма ци
ја, као и мно го број не при ме ре из прак се, ко ји ма се илу стру је да та 
пр о бле ма ти ка. 

Са др жај пред ме та пра во је у ко ре ла ци ји са са са др жа ји ма 
дру гих пред ме та као што су срп ски је зик, исто ри ја, али је и у ви со
ком сте пе ну у функ ци ји еко ном ске гру пе пред ме та. Уче ни ке тре ба 
ани ми ра ти да са ми по тра же ве зу са дру гим пред ме ти ма. По ве зи
ва њем са др жа ја дру гих пред ме та са са др жа јем пра ва сте че на зна
ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не у окви ру на ста ве до би ја ју ши ри 
сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них 
ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив
ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка. 

На став ник, уз при ме ну ин тер ак тив не на ста ве, код уче ни ка 
раз ви ја за ин те ре со ва ност за пред мет не са др жа је и усме ра ва уче
ни ке на са мо стал ност у орга ни за ци ји и ре а ли за ци ји ак тив но сти, 
као и из ра ди пр о је ка та. Пр о грам пра ва је кон ци пи ран та ко да у ње
го вој ре а ли за ци ји омо гу ћа ва на став ни ци ма и уче ни ци ма ве ли ку 
кре а тив ну сло бо ду, што за ви си од мо гућ но сти, али из бор на став
них ме то да у ре а ли за ци ји са др жа ја пр о гра ма за ви си, пре све га, од 
ци ља и за дат ка на став ног ча са, спо соб но сти уче ни ка, рас по ло жи
вих на став них сред ста ва и учи ла. У окви ру сва ке пр о грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но пр о на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци), ви зу ел
но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих 
са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним 
ис ку ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; пре
зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них пр о је ка та и ефи ка сну ви зу ел ну, 
вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен
та ци ју. 

При ли ком оце њи ва ња пр о це њу ју се:ве шти не из ра жа ва ња и 
са оп шта ва ња; раз у ме ва ње, при ме на и вред но ва ње на у че них по сту
па ка и пр о це ду ра; рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма 
тек сто ва.

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа и 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа у скла ду са пр о гра мом на став ног 
пред ме та. Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко
вих пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња, уче шћа 
у де ба ти и ди ску си ји, пи са ња есе ја, до ма ћих за да та ка, уче шћа у 
раз ли чим об ли ци ма груп ног ра да, ра да на пр о јек ти ма.  

ОСНОВИФИНАНСИЈА

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљна ста ве пред ме та осно ви фи нан си ја је сти ца ње зна ња о 
основ ним ка рак те ри сти ка ма нов ца и мо не тар ног си сте ма, фор ми
ра ње ста во ва и овла да ва ње ве шти на ма ко је до при не се раз во ју еко
ном ског на чи на раз ми шља ња и ис прав ног од но са пре ма нов цу, као 
и по др шка сти ца њу ком пе тен ци ја зна чај них за сва ко днев ни жи вот 
и да љи пр о фе си о нал ни раз вој. 

Задацина ста ве пред ме та осно ви фи нан си ја су да уче ни ци:
– уна пре де са рад њу са дру ги ма и спoсобност и за тим ски рад;
– раз у ме ју су шти ну мо не тар них фи нан си ја од но сно мо не тар

не еко но ми је, фор ми ра ју здрав од нос пре ма нов цу и при ме њу ју га 
у сва ко днев ном жи во ту; 

– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не при до но ше њу од лу ка 
и ре ша ва њу пр о бле ма из сва ко днев ног жи во та ве за не за фи нан сиј
ска пи та ња; 

– уна пре де спо соб но сти за при ку пља ње, ана ли зу, орга ни за
ци ју, кри тич ку пр о це ну, при ме ну и пре но ше ње ин фор ма ци ја ре ле
ват них за нов ча но кре та ње;

– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 
са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва и 
кри тич ког ми шље ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост, мо рал но ра су ђи ва ње и 
ства ра лач ко ми шље ње; 

– раз ви ју ста во ве и вред но сти ко ји до при но се њи хо вој кре
а тив но сти, пред у зи мљи во сти, ко му ни ка тив но сти и си сте ма тич но
сти у ра ду. 

СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IIРАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 108 ча сова го ди шње)

УВОД (10)

Фи нан си је као пред мет и као на уч на ди сци пли на. По јам и 
уло га фи нан си ја. Пред мет из у ча ва ња фи нан си ја. По де ла фи нан си
ја: јав не фи нан си је, мо не тар нокре дит не фи нан си је, бан кар ство, 
по слов не фи нан си је, оси гу ра ње и ме ђу на род не фи нан си је.

НО ВАЦ (25)

На ста нак и раз вој нов ца. По јам и функ ци је нов ца. Вр сте нов
ца (ме тал ни но вац, па пир ни но вац, кре дит ни но вац), вред ност 
нов ца, нов ча на рав но те жа, ин фла ци ја (по јам и су шти на), узро ци 
ин фла ци је, по сле ди це ин фла ци је, ан ти ин фла ци о не ме ре, вр сте ин
фла ци је, де фла ци ја (по јам и су шти на), де вал ва ци ја и ре вал ва ци ја, 
нов ча ни си стем, нов ча на ма са, кре и ра ње нов ча не ма се, оп ти мал на 
нов ча на ма са, по ве за ност цен трал них и по слов них ба на ка у ре гу
ли са њу нов ча них то ко ва.

РАС ПО ДЕ ЛА НА ЦИ О НАЛ НОГ ДО ХОТ КА (15)

Дру штве ни пр о из вод. На ци о нал ни до хо дак. Рас по де ла на ци
о нал ног до хот ка. Део до хот ка за др жав не по тре бе. Део до хот ка за 
за јед нич ке по тре бе. Део до хот ка за аку му ла ци ју. Део до хот ка за 
лич ну по тро шњу.

ЈАВ НЕ ФИ НАН СИ ЈЕ (20)

По јам бу џе та. По тре бе ко је се фи нан си ра ју из бу џе та. Бу џет
ски при хо ди. Бу џет ски рас хо ди. Бу џет ска рав но те жа. Бу џет ски де
фи цит. Бу џет ски си стем Ју го сла ви је. По јам фон до ва. Вр сте фон
до ва. По тре бе ко је се фи нан си ра ју из фон до ва. При хо ди фон до ва.

ПО СЛОВ НЕ ФИ НАН СИ ЈЕ (10)

Ме сто и уло га фи нан сиј ске по ли ци је у пред у зе ћу. По јам и 
зна чај фи нан сиј ског ме наџ мен та. Фи нан си ра ње, пла ни ра ње и 
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пра ће ње нов ча них то ко ва. Ана ли за из во ра сред ста ва. Вр сте по
слов них сред ста ва. Сло бод на сред ста ва. Ан га жо ва на сред ства. По
зајм ље на сред ства. Фи нан си ра ње аку му ла ци ја.

БАН КАР СТВО (10)

По јам и вр сте ба на ка. Уло га ба на ка у са вре ме ном при вре ђи
ва њу. Бан кар ски по сло ви и њи хо ва по де ла. Уло га ба на ка у орга ни
за ци ји плат ног пр о ме та. Ин фор ма ци о ни си сте ми у бан ка ма.

ОСИ ГУ РА ЊЕ (5)

По јам, су шти на и зна чај оси гу ра ња. Ви до ви оси гу ра ња. Фи
нан си ра ње оси гу ра ња.

МЕ ЂУ НА РОД НЕ ФИ НАН СИ ЈЕ (10)

По јам и ци ље ви ме ђу на род них фи нан си ја. Зна чај ме ђу на род
ног фи нан си ра ња за Ср би ју, Ва лу те и де ви зе. Де ви зни курс. Ме ђу
на род но кре та ње ка пи та ла. За јед нич ка ула га ња. Ме ђу на род не фи
нан сиј ске орга ни за ци је. Европ ско тр жи ште ка пи та ла.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји пред ме та да ти су у ви ду на став них це
ли на – те ма. За на став не це ли не дат је оквир ни бр ој ча со ва, ко ји 
на став ни ку тре ба да су ге ри шу обим, ду би ну и на чин ре а ли за ци је 
сва ке це ли не. Тај фонд ча со ва има ори јен та ци о ни ка рак тер и тре ба 
га ускла ђи ва ти са кон крет ном си ту а ци јом у раз ре ду и од ре ђе ном 
на став ном це ли ном. 

Са др жај пред ме та усме рен је на сти ца ње по треб них зна ња из 
обла сти мо не тар не еко но ми је, где је ак це нат ста вљен на сти ца ње 
зна ња о нов цу, нов ча ним то ко ви ма, нов ча ној рав но те жи и рас по де
ли нов ча них сред ста ва.

 На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте
пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да сва ка 
те ма до би је аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да
ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра
ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља 
кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп
них ак тив но сти на ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче
ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња и раз ли чи те из во ре ин фор ма ци
ја, као и мно го број не при ме ре из прак се, ко ји ма се илу стру је да та 
пр о бле ма ти ка. 

Са др жај пред ме та је у ко ре ла ци ји са са са др жа ји ма дру гих 
пред ме та као што су срп ски је зик, исто ри ја, ма те ма ти ка, осно
ви еко но ми је, по слов на еко но ми ја, ра чу но вод ство, а на ро чи то са 
пред ме ти ма по слов не фи нан си је, јав не фи нан си је, фи нан сиј ско 
по сло ва ње. Уче ни ке тре ба ани ми ра ти да са ми по тра же ве зу са 
дру гим пред ме ти ма. По ве зи ва њем са др жа ја дру гих пред ме та са 
са др жа јем осно ва фи нан си ја сте че на зна ња, ста во ви, вред но сти 
и ве шти не у окви ру на ста ве до би ја ју ши ри сми сао и до при но се 
оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но 
оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног 
и со ци јал ног раз во ја уче ни ка. 

На став ник, уз при ме ну ин тер ак тив не на ста ве, код уче ни ка 
раз ви ја за ин те ре со ва ност за пред мет не са др жа је и усме ра ва уче
ни ке на са мо стал ност у орга ни за ци ји и ре а ли за ци ји ак тив но сти, 
као и из ра ди пр о је ка та. Из бор на став них ме то да у ре а ли за ци ји са
др жа ја пр о гра ма за ви си, пре све га, од ци ља и за дат ка на став ног 
ча са, спо соб но сти уче ни ка, рас по ло жи вих на став них сред ста ва и 
учи ла. У окви ру сва ке пр о грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со
бља ва ти за: са мо стал но пр о на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри
шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту ра, 
ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци), ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и 
ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње 
са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку ством, са др жа ји ма дру гих 
пред ме та и др.); тим ски рад; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них 
пр о је ка та и ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 

Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен
та ци ју. 

При ли ком оце њи ва ња пр о це њу ју се:ве шти не из ра жа ва ња и 
са оп шта ва ња; раз у ме ва ње, при ме на и вред но ва ње на у че них по сту
па ка и пр о це ду ра; рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма 
тек сто ва.

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа и 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа у скла ду са пр о гра мом на став ног 
пред ме та. Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко
вих пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња, уче шћа 
у де ба ти и ди ску си ји, пи са ња есе ја, до ма ћих за да та ка, уче шћа у 
раз ли чим об ли ци ма груп ног ра да, ра да на пр о јек ти ма.  

ПОСЛОВНЕФИНАНСИЈЕ

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљна ста ве пред ме та по слов не фи нан си је је сти ца ње зна
ња, фор ми ра ње ста во ва и овла да ва ње ве шти на ма ко је до при не се 
раз во ју еко ном ског на чи на раз ми шља ња у све ту фи нан си ја, ис
прав ног од но са пре ма нов цу, као и по др шка сти ца њу ком пе тен ци ја 
зна чај них за сва ко днев ни жи вот и да љи пр о фе си о нал ни раз вој. 

Задацина ста ве пред ме та по слов не фи нан си је су да уче ни ци:
– уна пре де са рад њу са дру ги ма и спoсобност и за тим ски рад;
– раз у ме ју су шти ну фи нан си ја и фор ми ра ју здрав од нос пре

ма нов цу и при ме њу ју га у сва ко днев ном жи во ту; 
– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не при до но ше њу од лу ка 

и ре ша ва њу пр о бле ма из сва ко днев ног жи во та ве за не за фи нан сиј
ска пи та ња; 

– уна пре де спо соб но сти за при ку пља ње, ана ли зу, орга ни за
ци ју, кри тич ку пр о це ну, при ме ну и пре но ше ње ин фор ма ци ја ре ле
ват них за фи нан сиј ска пи та ња;

– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 
са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва и 
кри тич ког ми шље ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост, мо рал но ра су ђи ва ње и 
ства ра лач ко ми шље ње; 

– раз ви ју ста во ве и вред но сти ко ји до при но се њи хо вој кре
а тив но сти, пред у зи мљи во сти, ко му ни ка тив но сти и си сте ма тич но
сти у ра ду. 

СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IIIРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

УВОД (10)

По јам по слов них фи нан си ја. Функ ци ја по слов них фи нан си ја. 
Фи нан сиј ско по сло ва ње пред у зе ћа. Фи нан сиј ска си ту а ци ја пред у
зе ћа. Фи нан сиј ска по ли ти ка пред у зе ћа.

ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОБА ВЉА ЊА ФИ НАН СИЈ СКИХ ПО СЛО ВА (20)

Фи нан сиј ски по сло ви у пред у зе ћу. Фи нан сиј ски по сло ви са 
бан ка ма (по слов ни од но си из ме ђу ба на ка и њи хо вих ко ми те на та). 
Де по но ва ње сред ста ва. Бан кар ске услу ге.

По де ла фи нан сиј ских и ра чу но вод стве них по сло ва. Прав но 
ре гу ли са ње фи нан сиј ских по сло ва.

ПО СЛО ВИ ФИ НАН СИЈ СКЕ ФУНК ЦИ ЈЕ (20)

По сло ви обез бе ђе ња сред ста ва. По сло ви плат ног пр о ме та. 
По сло ви пла ни ра ња. По сло ви ана ли зе. По сло ви кон тро ле. По сло
ви ин фор ми са ња и упра вља ња. Кре дит ни по сло ви. Фи нан сиј ски 
аран жма ни. Бла гај нич ко по сло ва ње. По сло ви фи нан сиј ских тран
сак ци ја.
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Фи нан сиј ска функ ци ја у пред у зе ћу, дру штве ним де лат но сти
ма и др жав ним орга ни ма.

Мо де ли орга ни за ци је фи нан сиј ске функ ци је (фи нан сиј ски 
сек тор, фи нан сиј ска опе ра ти ва, фи нан сиј ска слу жба).

ПРИН ЦИ ПИ ФИ НАН СИ РА ЊА (20)

По јам фи нан си ра ња. Об ли ци фи нан си ра ња. Прин цип и пра
ви ла фи нан си ра ња. Прин цип рен та бил но сти. Прин цип си гур
но сти. Прин цип не за ви сно сти. Прин цип ли квид но сти. Прин цип 
за шти те од пре за ду же но сти. Прин цип еко но мич но сти. Пра ви ла 
фи нан си ра ња.

IVРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 66 ча сова го ди шње)

ФИ НАН СИЈ СКО ПО СЛО ВА ЊЕ ПРЕД У ЗЕ ЋА  
У УНУ ТРА ШЊЕМ ПР О МЕ ТУ (10)

Орга ни за ци ја пла ћа ња у зе мљи (орга ни за ци ја и орга ни уну
тра шњег плат ног пр о ме та). Из вр ше ње пла ћа ња. Ин стру мен ти пла
ћа ња.

Хар ти је од вред но сти. Ак циј ски ка пи тал (ак ци ја, ак ци о на ри, 
ак ци о нар ско дру штво). При ход од ак ци ја (ди ви ден да, аку му ли ра ни 
до би так. вред ност ак ци ја, це на ка пи та ла од еми си ја обич них ак
ци ја). Об ве зни це (вр сте и ка рак те ри сти ке об ве зни ца). Крат ко роч не 
хар ти је од вред но сти (бла гај нич ки за пи си, бан кар ски ак цепт, де по
зит ни цер ти фи кат, ко мер ци јал ни за пис, тра си ра на ме ни ца, др жав
не об ве зни це).

ФИ НАН СИЈ СКО ПО СЛО ВА ЊЕ ПРЕД У ЗЕ ЋА  
СА ИНО СТРАН СТВОМ (10)

Фи нан сиј ски од но си са ино стран ством и основ за сни ва ња 
тих од но са. Плат ни пр о мет са ино стран ством (по јам орга ни за ци је 
и вр ше ње). По јам де ви зног си сте ма и де ви зног по сло ва ња. Уло
га ба на ка у де ви зном по сло ва њу. Сред ства ме ђу на род ног пла ћа ња. 
Ин стру мен ти плат ног пр о ме та са ино стран ством. На чин ме ђу на
род них пла ћа ња. Из вр ше ње ме ђу на род них пла ћа ња. Де ви зна кон
тро ла.

ФИ НАН СИЈ СКА КОН ТРО ЛА (5)

Вр сте кон тро ле. Ин тер на кон тро ла. Уло га ра чу но вод ства у 
кон тро ли фи нан си ја. Спољ на кон тро ла.

ФИ НАН СИЈ СКО ПЛА НИ РА ЊЕ (10)

Основ ни еле мен ти фи нан сиј ског пла ни ра ња. Из во ри сред ста
ва. Ула га ње рас по ло жи вих сред ста ва. Пла ни ра ни би ланс успе ха. 
План при хо да од пр о да је. План пр о из вод ње. Пла ни ра ње за ли ха. 
Пла ни ра ње рас хо да. Пла ни ра ње ду го роч них ула га ња. Пла ни ра ње 
нов ча них то ко ва.

УПРА ВЉА ЊЕ НОВ ЧА НИМ СРЕД СТВИ МА (ГО ТО ВИН СКИМ) (5)

Обрт нов ча них сред ста ва. Ми ни мал ни ни во го то ви не. Упра
вља ње го то ви ном. На пла та по тра жи ва ња од ку па ца.

УПРА ВЉА ЊЕ ПО ТРА ЖИ ВА ЊИ МА (5)

Кре дит на по ли ти ка пред у зе ћа. Кре дит ни усло ви. Ана ли за 
кре ди та.

УПРА ВЉА ЊЕ ЗА ЛИ ХА МА (5)

Вр сте за ли ха. За ли хе си ро ви на и ма те ри ја ла. За ли хе не до вр
ше не пр о из вод ње. За ли хе го то вих пр о из во да. Тр о шко ви за ли ха.

ПО КА ЗА ТЕ ЉИ ФИ НАН СИЈ СКЕ АНА ЛИ ЗЕ (14)

Ко е фи ци јент обр та до ба вља ча. Ко е фи ци јент обр та ку па ца. 
Ко е фи ци јент обр та за ли ха. Ко е фи ци јент обр та обрт них сред ста ва. 
Сто па при но са уло же них сред ста ва. Це на ка пи та ла.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји пред ме та по слов не фи нан си је да ти су у 
ви ду на став них це ли на – те ма. За на став не це ли не дат је оквир ни 
бр ој ча со ва, ко ји на став ни ку тре ба да су ге ри шу обим, ду би ну и на
чин ре а ли за ци је сва ке це ли не. Тај фонд ча со ва има ори јен та ци о ни 
ка рак тер и тре ба га ускла ђи ва ти са кон крет ном си ту а ци јом у раз ре
ду и од ре ђе ном на став ном це ли ном. 

Са др жај пред ме та по слов не фи нан си је усме рен је на сти ца ње 
по треб них зна ња из обла сти фи нан си ја, где је ак це нат ста вљен на 
сти ца ње зна ња о прин ци пи ма и пра ви ли ма фи нан си ра ња и пла ни
ра њу фи нан си ја, као и рас по ла га њу нов ча ним сред стви ма.

 На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте
пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да сва ка 
те ма до би је аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да
ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра
ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља 
кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп
них ак тив но сти на ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче
ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња и раз ли чи те из во ре ин фор ма ци
ја, као и мно го број не при ме ре из прак се, ко ји ма се илу стру је да та 
пр о бле ма ти ка. 

Са др жај пред ме та по слов не фи нан си је је у ко ре ла ци ји са са 
са др жа ји ма дру гих пред ме та као што су срп ски је зик, исто ри ја, ма
те ма ти ка, осно ви еко но ми је, по слов на еко но ми ја, ра чу но вод ство, 
а на ро чи то са пред ме ти ма осно ви фи нан си ја, јав не фи нан си је, фи
нан сиј ско по сло ва ње, бан кар ско по сло ва ње. Уче ни ке тре ба ани ми
ра ти да са ми по тра же ве зу са дру гим пред ме ти ма. По ве зи ва њем 
са др жа ја дру гих пред ме та са са др жа јем пред ме та по слов не фи нан
си је сте че на зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не у окви ру на ста ве 
до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов
них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на уна пре
ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка. 

На став ник, уз при ме ну ин тер ак тив не на ста ве, код уче ни ка 
раз ви ја за ин те ре со ва ност за пред мет не са др жа је и усме ра ва уче
ни ке на са мо стал ност у орга ни за ци ји и ре а ли за ци ји ак тив но сти, 
као и из ра ди пр о је ка та. Из бор на став них ме то да у ре а ли за ци ји са
др жа ја пр о гра ма за ви си, пре све га, од ци ља и за дат ка на став ног 
ча са, спо соб но сти уче ни ка, рас по ло жи вих на став них сред ста ва и 
учи ла. У окви ру сва ке пр о грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со
бља ва ти за: са мо стал но пр о на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри
шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту ра, 
ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци), ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и 
ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње 
са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку ством, са др жа ји ма дру гих 
пред ме та и др.); тим ски рад; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них 
пр о је ка та и ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен та ци ју.

При ли ком оце њи ва ња пр о це њу ју се: ве шти не из ра жа ва ња и 
са оп шта ва ња; раз у ме ва ње, при ме на и вред но ва ње на у че них по сту
па ка и пр о це ду ра; рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма 
тек сто ва.

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа и 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа у скла ду са пр о гра мом на став ног 
пред ме та. Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко
вих пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња, уче шћа 
у де ба ти и ди ску си ји, пи са ња есе ја, до ма ћих за да та ка, уче шћа у 
раз ли чим об ли ци ма груп ног ра да, ра да на пр о јек ти ма.  

ЈАВНЕФИНАНСИЈЕ

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ на ста ве пред ме та јав не фи нан си је је сти ца ње зна ња, 
овла да ва ње ве шти на ма, фор ми ра ње ста во ва и си сте ма вред но сти 
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ко је до при не се раз во ју ре ал ног од но са пре ма нов цу и фор ми ра њу 
бу џе та, као и по др шка сти ца њу ком пе тен ци ја зна чај них за сва ко
днев ни жи вот и да љи пр о фе си о нал ни раз вој. 

Задацина ста ве пред ме та јав не фи нан си је су да уче ни ци:
– уна пре де са рад њу са дру ги ма и спoсобност и за тим ски рад;
– раз у ме ју су шти ну бу џе та и фор ми ра ју здрав од нос пре ма 

нов цу и при ме њу ју га у сва ко днев ном жи во ту; 
– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не при до но ше њу од лу ка 

и ре ша ва њу пр о бле ма из сва ко днев ног жи во та ве за не за соп стве ни 
бу џет; 

– уна пре де спо соб но сти за при ку пља ње, ана ли зу, орга ни за
ци ју, кри тич ку пр о це ну, при ме ну и пре но ше ње ин фор ма ци ја ре ле
ват них за бу џет ска пи та ња;

– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 
са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва и 
кри тич ког ми шље ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост, мо рал но ра су ђи ва ње и 
ства ра лач ко ми шље ње; 

– раз ви ју ста во ве и вред но сти ко ји до при но се њи хо вој кре
а тив но сти, пред у зи мљи во сти, ко му ни ка тив но сти и си сте ма тич но
сти у ра ду. 

СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IIIРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

УВОД (10)

По јам јав них фи нан си ја. По јам јав ног сек то ра. По јам фи скал
не по ли ти ке. Функ ци ја јав них фи нан си ја (ста би ли за ци о на и раз
вој на). Си стем и по ли ти ка јав ног фи нан си ра ња. Јав не по тре бе.

ЈАВ НИ РАС ХО ДИ (30)

По јам и су шти на јав них рас хо да. На че ла јав них рас хо да. 
Кла си фи ка ци ја јав них рас хо да. Ре дов ни и ван ред ни рас хо ди. Пр
о дук тив ни и не про дук тив ни рас хо ди. Рен та бил ни и не рен та бил
ни рас хо ди. По де ла рас хо да по об ли ку и су бјек ту фи нан си ра ња. 
Функ ци о нал ни ин ве сти ци о ни и тран сфер ни рас хо ди. Обим јав них 
рас хо да. Еко ном ске функ ци је јав них рас хо да. Функ ци ја ди стри бу
ци ја на ци о нал ног до хот ка. Функ ци ја ало ка ци је. Функ ци ја ста би
ли за ци је при вред ног ра ста. Основ ни об ли ци др жав не ин тер вен ци
је пре ко јав них рас хо да. Јав ни рас хо ди пре ко др жав них пред у зе ћа. 
Тран сфе ри пре ко јав них рас хо да.

ЈАВ НИ ПРИ ХО ДИ (30)

При ро да и су шти на јав них при хо да. Кла си фи ка ци ја јав них 
при хо да. По јам и ка рак те ри сти ке по ре за. Еле мен ти опо ре зи ва ња. 
Ци ље ви опо ре зи ва ња. Деј ство опо ре зи ва ња. Пре ва љи ва ње по ре
за. Тран сфор ма ци ја по ре за. Ма кро е ко ном ска деј ства опо ре зи ва ња. 
По ре ска на че ла. По ре ски си стем. По ре ски си стем Ср би је.

IVРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 66 ча сова го ди шње)

ПО РЕ ЗИ (10)

Вр сте по ре за. По рез на до хо дак кор по ра ци ја. По ре зи гра ђа
на. По рез из до хот ка рад ни ка. По рез од по љо при вре де. По рез из 
до хот ка са мо стал ног вр ше ња профeсионалних де лат но сти. По рез 
на до хо дак од аутор ских пра ва. По рез на при ход од имо ви не. По рез 
на на сле ђе и по кло не. По рез на при ход од ига ра на сре ћу. По рез на 
уку пан при ход гра ђа на. По рез на пр о мет. Ак ци зе. По рез на пр о мет 
услу га.

ТАК СЕ (5)

По јам и су шти на так се. Прин ци пи и утвр ђи ва ње ви си не так
се. По де ла так се. Си стем так се у Ср би ји (ре пу блич ке, ло кал не).

НА КНА ДЕ (5)

По јам на кна де. Функ ци ја на кна де. На кна да за пу те ве. На кна
да за ко ри шће ње во да. На кна да за ко ри шће ње ми не рал них си ро ви
на. На кна да за ко ри шће ње зе мљи шта. На кна да за ко ри шће ње ко
му нал них до ба ра оп штег ин те ре са.

ДО ПРИ НО СИ (10)

По јам и функ ци ја до при но са. До при но си за оба ве зно со ци
јал но оси гу ра ње. До при нос за пен зи о но ин ва лид ско оси гу ра ње. 
До при нос за здрав стве но оси гу ра ње.

ЈАВ НИ ЗАЈ МО ВИ (4)

По јам и ка рак те ри сти ке јав них зај мо ва. Кла си фи ка ци ја јав
них зај мо ва. Раз ло зи за за кљу чи ва ње јав них зај мо ва. Еми си ја и 
амор ти за ци ја јав них зај мо ва. Но ва еми си ја нов ца као из вор јав них 
при хо да.

БУ ЏЕТ (20)

По јам и су шти на бу џе та. Бу џет ска на че ла. Бу џет ска рав но те
жа. Бу џет ска ре зер ва. Бу џет ски по сту пак. Бу џет ски си стем Ср би
је. Струк ту ра бу џе та. За вр шни ра чун бу џе та. Кон тро ла из вр ше ња 
бу џе та.

ФИ НАН СИ РА ЊЕ ДРУ ШТВЕ НИХ ПО ТРЕ БА (5)

По јам фон до ва. Вр сте фон до ва. По тре бе ко је се фи нан си ра ју 
из фон до ва. При хо ди фон до ва.

ФИ НАН СИЈ СКА СРЕД СТВА ПР О ИЗ ВОД НИХ  
ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА (5)

Сло бод на сред ства. Ан га жо ва на фи нан сиј ска сред ства. По
зајм ље на сред ства. Фи нан си ра ње аку му ла ци је.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји пред ме та јав не фи нан си је да ти су у 
ви ду на став них це ли на – те ма. За на став не це ли не дат је оквир ни 
бр ој ча со ва, ко ји на став ни ку тре ба да су ге ри шу обим, ду би ну и на
чин ре а ли за ци је сва ке це ли не. Тај фонд ча со ва има ори јен та ци о ни 
ка рак тер и тре ба га ускла ђи ва ти са кон крет ном си ту а ци јом у раз ре
ду и од ре ђе ном на став ном це ли ном. 

Са др жај пред ме та јав не фи нан си је усме рен је на сти ца ње по
треб них зна ња из обла сти јав них фи нан си ја, од но сно бу џе ти ра ња, 
где је ак це нат ста вљен на сти ца ње зна ња о из во ри ма бу џе та кр оз 
по ре зе, њи хо вом пла ни ра њу, као и рас хо ди ма др жа ве.

 На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте
пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да сва ка 
те ма до би је аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да
ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра
ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља 
кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп
них ак тив но сти на ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче
ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња и раз ли чи те из во ре ин фор ма ци
ја, као и мно го број не при ме ре из прак се, ко ји ма се илу стру је да та 
пр о бле ма ти ка. 

Са др жај пред ме та јав не фи нан си је је у ко ре ла ци ји са са са
др жа ји ма дру гих пред ме та као што су срп ски је зик, исто ри ја, ма
те ма ти ка, осно ви еко но ми је, по слов на еко но ми ја, ра чу но вод ство, 
а на ро чи то са пред ме ти ма осно ви фи нан си ја, по слов не фи нан си
је, фи нан сиј ско по сло ва ње, бан кар ско по сло ва ње. Уче ни ке тре ба 
ани ми ра ти да са ми по тра же ве зу са дру гим пред ме ти ма. По ве
зи ва њем са др жа ја дру гих пред ме та са са др жа јем пред ме та јав не 
фи нан си је сте че на зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не у окви ру 
на ста ве до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих 
обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на 
уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја 
уче ни ка. 
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На став ник, уз при ме ну ин тер ак тив не на ста ве, код уче ни ка 
раз ви ја за ин те ре со ва ност за пред мет не са др жа је и усме ра ва уче
ни ке на са мо стал ност у орга ни за ци ји и ре а ли за ци ји ак тив но сти, 
као и из ра ди пр о је ка та. Из бор на став них ме то да у ре а ли за ци ји са
др жа ја пр о гра ма за ви си, пре све га, од ци ља и за дат ка на став ног 
ча са, спо соб но сти уче ни ка, рас по ло жи вих на став них сред ста ва и 
учи ла. У окви ру сва ке пр о грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со
бља ва ти за: са мо стал но пр о на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри
шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту ра, 
ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци), ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и 
ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње 
са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку ством, са др жа ји ма дру гих 
пред ме та и др.); тим ски рад; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них 
пр о је ка та и ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен
та ци ју. 

При ли ком оце њи ва ња пр о це њу ју се:ве шти не из ра жа ва ња и 
са оп шта ва ња; раз у ме ва ње, при ме на и вред но ва ње на у че них по сту
па ка и пр о це ду ра; рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма 
тек сто ва.

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа и 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа у скла ду са пр о гра мом на став ног 
пред ме та. Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко
вих пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња, уче шћа 
у де ба ти и ди ску си ји, пи са ња есе ја, до ма ћих за да та ка, уче шћа у 
раз ли чим об ли ци ма груп ног ра да, ра да на пр о јек ти ма.  

ФИНАНСИЈСКОПОСЛОВАЊЕ

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ на ста ве пред ме та фи нан сиј ско по сло ва ње је сти ца ње 
зна ња и оспо со бља ва ње уче ни ка за тех ни ку оба вља ња фи нан сиј
ских по сло ва, фор ми ра ње ста во ва ко ји до при не се раз во ју ис прав
ног од но са пре ма нов цу, као и по др шка сти ца њу ком пе тен ци ја зна
чај них за сва ко днев ни жи вот и да љи пр о фе си о нал ни раз вој. 

Задацина ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– уна пре де са рад њу са дру ги ма и спoсобност и за тим ски рад;
– фор ми ра ју здрав од нос пре ма нов цу и при ме њу ју га у сва

ко днев ном жи во ту; 
– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не при ко ри шће њу ин

стру ме на та пла ћа ња у сва ко днев ном жи во ту; 
– уна пре де спо соб но сти за при ку пља ње, ана ли зу, при ме ну и 

пре но ше ње ин фор ма ци ја ре ле ват них за фи нан сиј ско по сло ва ње;
– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 

са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва и 
кри тич ког ми шље ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост, мо рал но ра су ђи ва ње и 
ства ра лач ко ми шље ње; 

– раз ви ју ста во ве и вред но сти ко ји до при но се њи хо вој кре
а тив но сти, пред у зи мљи во сти, ко му ни ка тив но сти и си сте ма тич но
сти у ра ду. 

СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IIРАЗРЕД
(1 + 1 час не дељ но, 36 + 36 ча сова го ди шње)

УВОД (5)

По јам плат ног пр о ме та. Вр сте плат ног пр о ме та. Но си о ци 
плат ног пр о ме та. Уче сни ци плат ног пр о ме та. Ра чу ни у плат ном 
пр о ме ту.

ИН СТРУ МЕН ТИ ПЛАТ НОГ ПР О МЕ ТА (20+20)

Вр сте ин стру ме на та плат ног пр о ме та. Ин стру мен ти плат ног 
пр о ме та за го то вин ско пла ћа ње; оп шта уплат ни ца, по себ на уплат
ни ца, го то вин ски бла гај нич ки чек, уплат ни ца за го то вин ску ис пла
ту, уплат ни ца за до зна ке из ино стран ства.

Ин стру мен ти плат ног пр о ме та без го то вин ског пла ћа ња; оп
шти на лог за пре нос, на лог за об ра чун, на лог за на пла ту, на лог за 
пре нос са ра чу на – акре ди ти ва, ак цепт ни на лог, збир ни на лог за 
пре нос, из ве штај о за ду же њу – одо бре њу, збир ни из ве штај о одо
бре њу, ин тер ни на лог за пре нос, оста ли ин стру мен ти.

Ин стру мен ти обез бе ђе ња пла ћа ња; чек (по јам и вр сте), ка
рак те ри сти ке че ка, под но ше ње че ка на ис пла ту, опо зи ва ње че ка, 
ин до си ра ње че ка, упо тре ба че ка у уну тра шњем плат ном пр о ме ту, 
акре ди тив, ко ри шће ње отво ре ног акре ди ти ва, ак цепт ни на лог, цир
ку лар но кре дит но пи смо, кре дит но пи смо, ме ни ца (ка рак те ри сти
ке, еле мен ти, вр сте ме ни ца), пре нос ме нич них пра ва, ак цеп ти ра ње 
ме ни це, пла ћа ње ме нич не оба ве зе, ме нич ни плат ни на лог, за ста ре
лост ме ни це, оста ли ин стру мен ти.

ПЛАТ НИ ПР О МЕТ СА ИНО СТРАН СТВОМ (10+10)

Но си о ци и уче сни ци плат ног пр о ме та. Ин стру мен ти плат ног 
пр о ме та. Ме ђу на род ни до ку мен тар ни акре ди тив (по јам и вр сте). 
Ме ђу на род не до зна ке. Ме ђу на род ни чек. Ме ђу на род на ме ни ца. 
Ме ђу на род но кре дит но пи смо. Ме ђу на род на бан кар ска га ран ци ја.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји пред ме та да ти су у ви ду на став них це
ли на – те ма. За на став не це ли не дат је оквир ни бр ој ча со ва, ко ји 
на став ни ку тре ба да су ге ри шу обим, ду би ну и на чин ре а ли за ци је 
сва ке це ли не. Тај фонд ча со ва има ори јен та ци о ни ка рак тер и тре ба 
га ускла ђи ва ти са кон крет ном си ту а ци јом у раз ре ду и од ре ђе ном 
на став ном це ли ном. 

Пр о грам ски са др жај пред ме та усме рен је на оспо со бља ва ње 
уче ни ка за при ме ну тех ни ка оба вља ња фи нан сиј ских по сло ва. На
ве де ни са др жа ји по ред основ ног те о риј ског при сту па по се ду ју и 
ак ти ван при ступ усме рен ка овла да ва њу прак тич них ве шти на ко
ри шће ња ин стру ме на та плат ног пр о ме та.

 На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте
пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да сва ка 
те ма до би је аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да
ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра
ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља 
кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп
них ак тив но сти на ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче
ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња и раз ли чи те из во ре ин фор ма ци
ја, као и мно го број не при ме ре из прак се, ко ји ма се илу стру је да та 
пр о бле ма ти ка. 

Са др жај пред ме та је у ко ре ла ци ји са са са др жа ји ма дру гих 
пред ме та а на ро чи ту ве зу има са ра чу но вод ством. Уче ни ке тре ба 
ани ми ра ти да са ми по тра же ве зу са дру гим пред ме ти ма. По ве зи ва
њем са др жа ја дру гих пред ме та са са др жа јем пред ме та сте че на зна
ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не у окви ру на ста ве до би ја ју ши ри 
сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них 
ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив
ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка. 

На став ник, уз при ме ну ме то да ак тив но ори јен ти са не на ста
ве, код уче ни ка раз ви ја за ин те ре со ва ност за пред мет не са др жа је и 
усме ра ва уче ни ке на са мо стал ност у орга ни за ци ји и ре а ли за ци ји 
ак тив но сти. Пр о грам пред ме та је кон ци пи ран та ко да на став ни ци
ма омо гу ћа ва ве ли ку кре а тив ну сло бо ду у из бо ру ме то да ак тив не 
на ста ве, јер се у ре а ли за ци ји ко ри сте ори ги нал ни ин стру мен ти 
плат ног пр о ме та. Из бор на став них ме то да у ре а ли за ци ји са др жа ја 
пр о гра ма за ви си, пре све га, од ци ља и за дат ка на став ног ча са, спо
соб но сти уче ни ка, рас по ло жи вих на став них сред ста ва и учи ла. У 
окви ру сва ке пр о грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: 
са мо стал но пр о на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор
ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча
со пи си, уџ бе ни ци), ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње 
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ве за из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред
ме та са сва ко днев ним ис ку ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и 
др.); тим ски рад; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них пр о је ка та и 
ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен
та ци ју. 

При ли ком оце њи ва ња пр о це њу ју се:ве шти не из ра жа ва ња и 
са оп шта ва ња; раз у ме ва ње, при ме на и вред но ва ње на у че них по сту
па ка и пр о це ду ра; рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма 
тек сто ва.

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа и 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа у скла ду са пр о гра мом на став ног 
пред ме та. Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко
вих пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња, уче шћа 
у де ба ти и ди ску си ји, до ма ћих за да та ка, уче шћа у раз ли чим об ли
ци ма груп ног ра да. 

По стиг ну ће уче ни ка из прак тич ног ра да и ве жби, оце њу је се 
на осно ву при ме не уче ни ко вог зна ња, са мо стал но сти, по ка за них 
ве шти на у ко ри шће њу ин стру ме на та плат ног пр о ме та и дру гих 
ори ги нал них до ку ме на та у из во ђе њу за дат ка.

ДЕВИЗНОИЦАРИНСКОПОСЛОВАЊЕ

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљна ста ве пред ме та де ви зно и ца рин ско по сло ва ње је сти
ца ње зна ња, овла да ва ње ве шти на ма, фор ми ра ње ста во ва и си сте ма 
вред но сти ко је до при но се уна пре ђи ва њу ре ал ног по гле да на ме
ђу на род ну по ве за ност, сло бод но кре та ње ро бе, ка пи та ла, љу ди и 
услу га, као и по др шка сти ца њу ком пе тен ци ја зна чај них за сва ко
днев ни жи вот и да љи пр о фе си о нал ни раз вој. 

Задацина ста ве пред ме та мо не тар на еко но ми ја и бан кар ство 
су да уче ни ци:

– уна пре де са рад њу са дру ги ма и спoсобност и за тим ски рад;
– оспо со бља ва ње уче ни ка да ефи ка сно и ра ци о нал но ко ри сте 

сте че на еко ном ска зна ња и ве шти не, аде кват но и од го вор но у лич
ном, пр о фе си о нал ном и дру штве ном жи во ту;

– раз у ме ју не ми нов ност ме ђу на род не по ве за но сти и зна чај 
сло бод ног кре та ња ро бе, ка пи та ла, љу ди и услу га за еко ном ски на
пре дак др жа ве;

– фор ми ра ју здрав од нос пре ма нов цу и при ме њу ју га у сва
ко днев ном жи во ту; 

– при ме њу ју сте че на еко ном скопр о це ду рал на зна ња и при 
до но ше њу од лу ка и ре ша ва њу пр о бле ма из сва ко днев ног жи во та; 

– уна пре де спо соб но сти за при ку пља ње, ана ли зу, орга ни за
ци ју, кри тич ку пр о це ну, при ме ну и пре но ше ње ин фор ма ци ја;

– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 
са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва и 
кри тич ког ми шље ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост, мо рал но ра су ђи ва ње и 
ства ра лач ко ми шље ње; 

– раз ви ју ста во ве и вред но сти ко ји до при но се њи хо вој кре
а тив но сти, пред у зи мљи во сти, ко му ни ка тив но сти и си сте ма тич но
сти у ра ду

– раз ви ју со ци јал но ком пе тент ну лич ност, по себ но у од но су 
на раз вој дру штве ноеко ном ских од но са и са рад ње по је ди них зе
ма ља све та и на ше зе мље

– раз ви ју ста во ве и вред но сти зна чај не за раз вој ху ма не, хар
мо нич не и ин тер кул тур но усме ре не лич но сти, спо соб не да се сна
ла зи у сло же ним дру штве ноеко ном ским усло ви ма и да до при не се 
раз во ју де мо крат ски уре ђе ног дру штва за сно ва ног на по што ва њу 
људ ских пра ва, то ле ран ци ји, со ли дар но сти, ува жа ва њу раз ли чи то
сти и род не рав но прав но сти.

СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IVРАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 99 ча со ва го ди шње)

УВОД (6)

Ва лу те и де ви зе. Ва лут ни па ри тет. Де ви зни курс. Вр сте де ви
зних кур се ва. Де ви зно тр жи ште.

МЕ ЂУ НА РОД НЕ ФИ НАН СИЈ СКЕ ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ (10)

Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд. Свет ска бан ка. Европ ска бан
ка за об но ву и раз вој. Ме ђу на род но удру же ње за раз вој. Ме ђу на
род на фи нан сиј ска кор по ра ци ја и дру ге фи нан сиј ске орга ни за ци је.

БИ ЛАН СИ ПЛА ЋА ЊА СА ИНО СТРАН СТВОМ (5)

Тр го вин ски и плат ни би ланс. Де ви зни би ланс. Де ви зна ре зер ва.

ДЕ ВИ ЗНО ПО СЛО ВА ЊЕ (15)

Пра ва и оба ве за уче сни ка у де ви зном по сло ва њу. Де ви зна 
сред ства при вред них орга ни за ци ја. Ин стру мен ти и по сло ви са де ви
зним сред стви ма при вре де. Де ви зна сред ства гра ђа на. По сло ви ба
на ка са де ви зним сред стви ма. Рас по ла га ње де ви за ма. Пр о мет ро бе 
и услу га са ино стран ством. Из во ђе ње ин ве сти ци о них ра до ва у ино
стран ству. Оба вља ње при вред них де лат но сти у ино стран ству. Ула
га ње сред ста ва стра них ли ца у до ма ћу при вре ду. Де ви зна кон тро ла.

ЦА РИН СКИ СИ СТЕМ И ЦА РИН СКА ПО ЛИ ТИ КА (30)

Основ ни ца рин ски ин сти ту ти. Ца ри не (по јам, вр сте и уло га). 
Ца рин ско под руч је. Ца рин ска ли ни ја. Ца рин ски об ве зник. Ца рин
ска осно ви ца. Ца рин ска сто па. Ца рин ска та ри фа. Ца рин ска по ли
ти ка. Ин стру мен ти ца рин ске и ван ца рин ске за шти те.

ЦА РИН СКИ ПО СЛО ВИ (30)

Ца рин ски по сту пак и ца рин ски по сло ви. Сме штај ца рин ске 
ро бе. Ца рин ски по сту пак и по сло ви са ро ба ма у раз ли чи тим вр
ста ма пре во за.

По сло ви ца ри ње ња уве зе не ро бе. Ца ри ње ње из ве зе не ро бе. 
Ца ри ње ње при вре ме но уве же не и из ве же не ро бе. Ца рин ски управ
ни по сту пак. Ца рин ски пре кр шај ни по сту пак.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји пред ме та де ви зно и ца рин ско по сло
ва ње да ти су у ви ду на став них це ли на – те ма. За на став не це ли
не дат је оквир ни бр ој ча со ва, ко ји на став ни ку тре ба да су ге ри шу 
обим, ду би ну и на чин ре а ли за ци је сва ке це ли не. Тај фонд ча со ва 
има ори јен та ци о ни ка рак тер и тре ба га ускла ђи ва ти са кон крет ном 
си ту а ци јом у раз ре ду и од ре ђе ном на став ном це ли ном. 

Пр о грам ски са др жај пред ме та усме рен је на оспо со бља ва ње 
уче ни ка за са гле да ва ње ути ца ја де ви зног кур са на ефек те спољ
но тр го вин ског пр о ме та, пи та ње плат ног би лан са и за ду же но сти 
пре ма ино стран ству као кључ ног еко ном ског пр о бле ма зе мље, од
нос пре ма ме ђу на род ним мо не тар ним ин сти ту ци ја ма. На ве де ни 
са др жа ји по ред основ ног те о риј ског при сту па по се ду ју и ак ти ван 
при ступ усме рен ка овла да ва њу прак тич них ве шти на спро во ђе ња 
ца рин ског по ступ ка, где је ца ри на основ ни за штит ни и фи скал ни 
ин стру мент. 

На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте
пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да сва ка 
те ма до би је аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да
ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра
ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља 
кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп
них ак тив но сти на ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче
ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња и раз ли чи те из во ре ин фор ма ци
ја, као и мно го број не при ме ре из прак се, ко ји ма се илу стру је да та 
пр о бле ма ти ка. 
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Са др жај пред ме та је у ко ре ла ци ји са са са др жа ји ма дру гих 
пред ме та а на ро чи ту ве зу има са ра чу но вод ством. Уче ни ке тре ба 
ани ми ра ти да са ми по тра же ве зу са дру гим пред ме ти ма. По ве зи ва
њем са др жа ја дру гих пред ме та са са др жа јем пред ме та сте че на зна
ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не у окви ру на ста ве до би ја ју ши ри 
сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них 
ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив
ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка. 

На став ник, уз при ме ну ме то да ак тив но ори јен ти са не на ста
ве, код уче ни ка раз ви ја за ин те ре со ва ност за пред мет не са др жа је и 
усме ра ва уче ни ке на са мо стал ност у орга ни за ци ји и ре а ли за ци ји 
ак тив но сти. Пр о грам пред ме та је кон ци пи ран та ко да на став ни ци
ма омо гу ћа ва ве ли ку кре а тив ну сло бо ду у из бо ру ме то да ак тив не 
на ста ве, јер се у ре а ли за ци ји ко ри сте ори ги нал ни ин стру мен ти 
плат ног пр о ме та. Из бор на став них ме то да у ре а ли за ци ји са др жа ја 
пр о гра ма за ви си, пре све га, од ци ља и за дат ка на став ног ча са, спо
соб но сти уче ни ка, рас по ло жи вих на став них сред ста ва и учи ла. У 
окви ру сва ке пр о грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: 
са мо стал но пр о на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор
ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча
со пи си, уџ бе ни ци), ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње 
ве за из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред
ме та са сва ко днев ним ис ку ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и 
др.); тим ски рад; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них пр о је ка та и 
ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен
та ци ју. 

При ли ком оце њи ва ња пр о це њу ју се:ве шти не из ра жа ва ња и 
са оп шта ва ња; раз у ме ва ње, при ме на и вред но ва ње на у че них по сту
па ка и пр о це ду ра; рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма 
тек сто ва.

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа и 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа у скла ду са пр о гра мом на став ног 
пред ме та. Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко
вих пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња, уче шћа 
у де ба ти и ди ску си ји, до ма ћих за да та ка, уче шћа у раз ли чим об ли
ци ма груп ног ра да. 

По стиг ну ће уче ни ка из прак тич ног ра да и ве жби, оце њу је се 
на осно ву при ме не уче ни ко вог зна ња, са мо стал но сти, по ка за них 
ве шти на у ко ри шће њу ин стру ме на та плат ног пр о ме та и дру гих 
ори ги нал них до ку ме на та у из во ђе њу за дат ка.

БАНКАРСКОПОСЛОВАЊЕ

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљна ста ве пред ме та бан кар ско по сло ва ње је сти ца ње зна
ња о основ ним ка рак те ри сти ка ма бан кар ског си сте ма, фор ми ра ње 
ста во ва и овла да ва ње ве шти на ма ко је до при не се раз во ју еко ном
ског на чи на раз ми шља ња као и по др шка сти ца њу ком пе тен ци ја 
зна чај них за сва ко днев ни жи вот и да љи пр о фе си о нал ни раз вој. 

Задацина ста ве пред ме та мо не тар на еко но ми ја и бан кар ство 
су да уче ни ци:

– уна пре де са рад њу са дру ги ма и спoсобност и за тим ски рад;
– раз у ме ју су шти ну бан кар ства и по тре бе кре ди ти ра ња, фор

ми ра ју здрав од нос пре ма нов цу и при ме њу ју га у сва ко днев ном 
жи во ту; 

– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не при до но ше њу од лу ка 
и ре ша ва њу пр о бле ма из сва ко днев ног жи во та ве за не за кре дит на 
пи та ња; 

– уна пре де спо соб но сти за при ку пља ње, ана ли зу, орга ни за
ци ју, кри тич ку пр о це ну, при ме ну и пре но ше ње ин фор ма ци ја ре ле
ват них за бан кар ско по сло ва ње;

– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 
са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва и 
кри тич ког ми шље ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост, мо рал но ра су ђи ва ње и 
ства ра лач ко ми шље ње; 

– раз ви ју ста во ве и вред но сти ко ји до при но се њи хо вој кре
а тив но сти, пред у зи мљи во сти, ко му ни ка тив но сти и си сте ма тич но
сти у ра ду. 

СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IIIРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

УВОД (5)

По јам и вр сте ба на ка. Бан кар ски си стем. Уло га бан кар ског 
си сте ма у при вред ном си сте му.

БАН КЕ (30)

Цен трал на бан ка (по јам, уло га и орга ни за ци ја). За да ци цен
трал не бан ке. При хо ди и рас хо ди цен трал не бан ке.

По слов не бан ке: осни ва ње, орга ни за ци ја и функ ци је ба на ка. 
Ме ђу бан кар ски од но си. Бан ке и при вред не орга ни за ци је. Бан ке и 
дру штве не де лат но сти. Бан ке и др жав ни орга ни.

Осни ва ње ба на ка. Орга ни за ци ја по сло ва ња ба на ка. Сред ства 
ба на ка (кре дит на и фи нан сиј ска сред ства). Из во ри сред ста ва ба на
ка (ду го роч ни, крат ко роч ни). Фон до ви ба на ка. Упра вља ње сред
стви ма ба на ка. Пре ста нак ра да ба на ка.

БАН КАР СКИ ПО СЛО ВИ (30) 

Вр сте бан кар ских по сло ва.
Па сив ни бан кар ски по сло ви. Де по зит ни по сло ви и њи хо ве 

вр сте. Штед ни уло зи и дру га сред ства ста нов ни штва. Хар ти је од 
вред но сти. Кре ди ти код Цен трал не бан ке и дру гих ба на ка.

Ак тив ни бан кар ски по сло ви (вр сте и по де ла). Есконт ни кре
ди ти. Авал ни кре ди ти. Лом бард ни кре ди ти. Ин ве сти ци о ни кре ди
ти. Хи по те кар ни кре ди ти. Кре ди ти по те ку ћим ра чу ни ма. Крат ко
роч ни кре ди ти за обрт на сред ста ва. Не у трал ни бан кар ски по сло ви 
(по јам и вр сте). Де по по сло ви. Га ран циј ски по сло ви. Ме њач ки по
сло ви. Пр о мет хар ти ја ма од вред но сти. По сло ви плат ног пр о ме та.

IVРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 66 ча сова го ди шње, 30 ча са у бло ку)

ТЕХ НИ КА БАН КАР СКОГ ПО СЛО ВА ЊА (15)

Кре ди ти (по јам и вр сте). Усло ви за до би ја ње кре ди та. По сту
пак и тех ни ка одо бра ва ња крат ко роч них кре ди та. Вра ћа ње крат
ко роч них кре ди та. По сту пак и тех ни ка одо бра ва ња ду го роч них 
(ин ве сти ци о них) кре ди та. По тро шач ки кре ди ти. Ин стру мен ти 
крат ко роч ног, ду го роч ног и по тро шач ког кре ди ти ра ња.

По сло ви ба на ка са ста нов ни штвом. По сло ви штед ње. По сло
ви по те ку ћим жи ро и дру гим ра чу ни ма гра ђа на.

ПО СЛО ВИ БА НА КА СА ИНО СТРАН СТВОМ (15)

Кре дит ни по сло ви за ино стра ним бан ка ма и орга ни за ци ја ма. 
По сло ви плат ног пр о ме та овла шће них ба на ка са ино стран ством. 
Ин стру мен ти пла ћа ња у ме ђу на род ном плат ном пр о ме ту (бан кар
ска до зна ка, до ку мен тар ни акре ди тив, до ку мен тар на ин ка со на
пла та). Си стем ме ђу на род ног пла ћа ња.

ПРИН ЦИ ПИ ПО СЛО ВА ЊА БА НА КА (5)

Прин цип ли квид но сти. Прин цип си гур но сти. Прин цип рен
та бил но сти. Прин цип еко но мич но сти. Прин цип ра ци о нал но сти. 
Прин цип јав но сти.
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БАН КАР СКИ МЕ НАЏ МЕНТ (5)

Пла ни ра ње, упра вља ње, орга ни за ци ја и кон тро ла у бан ка ма.

ФИ НАН СИЈ СКИ ИН ФОР МА ЦИ О НИ СИ СТЕМ (4)

ХАР ТИ ЈЕ ОД ВРЕД НО СТИ (10)

По јам хар ти је од вред но сти. Вр сте хар ти је од вред но сти: ак
ци је, об ве зни це, бла гај нич ки за пис, за ло жни ца, ко но сман, сер ти
фи кат, по сло ва ње хар ти ја ма од вред но сти.

ФИ НАН СИЈ СКО ТР ЖИ ШТЕ (10)

По јам и вр сте фи нан сиј ског тр жи шта. Орга ни за ци ја тр жи
шта. Нов ча но тр жи ште. Тр жи ште крат ко роч них хар ти ја од вред
но сти. Де ви зно тр жи ште. Тр жи ште ка пи та ла – бер зе. Вр сте бер
зан ских по сло ва.

НА СТА ВА У БЛО КУ (30)

тех ни ка по сло ва ња,
по сло ви ба на ка са ино стран ством,
прин ци пи по сло ва ња,
хар ти је од вред но сти.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји пред ме та бан кар ско по сло ва ње да ти су 
у ви ду на став них це ли на – те ма. За на став не це ли не дат је оквир ни 
бр ој ча со ва, ко ји на став ни ку тре ба да су ге ри шу обим, ду би ну и на
чин ре а ли за ци је сва ке це ли не. Тај фонд ча со ва има ори јен та ци о ни 
ка рак тер и тре ба га ускла ђи ва ти са кон крет ном си ту а ци јом у раз ре
ду и од ре ђе ном на став ном це ли ном. 

Са др жај пред ме та бан кар ско по сло ва ње усме рен је на сти ца
ње по треб них зна ња из обла сти бан кар ског си сте ма и бан кар ског 
по сло ва ња, кре ди ти ра ња, и бан кар ског ме наџ мен та.

 На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте
пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да сва ка 
те ма до би је аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да
ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра
ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља 
кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп
них ак тив но сти на ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче
ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња и раз ли чи те из во ре ин фор ма ци
ја, као и мно го број не при ме ре из прак се, ко ји ма се илу стру је да та 
пр о бле ма ти ка. 

Са др жај пред ме та је у ко ре ла ци ји са са са др жа ји ма дру гих 
пред ме та као што су срп ски је зик, исто ри ја, ма те ма ти ка, осно ви 
еко но ми је, по слов на еко но ми ја, ра чу но вод ство. Уче ни ке тре ба 
ани ми ра ти да са ми по тра же ве зу са дру гим пред ме ти ма. По ве зи ва
њем са др жа ја дру гих пред ме та са са др жа јем пред ме та сте че на зна
ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не у окви ру на ста ве до би ја ју ши ри 
сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них 
ци ље ва. 

На став ник, уз при ме ну ин тер ак тив не на ста ве, код уче ни ка 
раз ви ја за ин те ре со ва ност за пред мет не са др жа је и усме ра ва уче
ни ке на са мо стал ност у орга ни за ци ји и ре а ли за ци ји ак тив но сти, 
као и из ра ди пр о је ка та. Из бор на став них ме то да у ре а ли за ци ји са
др жа ја пр о гра ма за ви си, пре све га, од ци ља и за дат ка на став ног 
ча са, спо соб но сти уче ни ка, рас по ло жи вих на став них сред ста ва и 
учи ла. У окви ру сва ке пр о грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со
бља ва ти за: са мо стал но пр о на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри
шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту ра, 
ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци), ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и 
ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње 
са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку ством, са др жа ји ма дру гих 
пред ме та и др.); тим ски рад; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них 
пр о је ка та и ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен
та ци ју. 

При ли ком оце њи ва ња пр о це њу ју се: ве шти не из ра жа ва ња и 
са оп шта ва ња; раз у ме ва ње, при ме на и вред но ва ње на у че них по сту
па ка и пр о це ду ра; рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма 
тек сто ва.

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа и 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа у скла ду са пр о гра мом на став ног 
пред ме та. Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко
вих пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња, уче шћа 
у де ба ти и ди ску си ји, пи са ња есе ја, до ма ћих за да та ка, уче шћа у 
раз ли чим об ли ци ма груп ног ра да, ра да на пр о јек ти ма.  

ОСИГУРАЊЕ

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљна став ног пред ме та оси гу ра ње је сти ца ње зна ња, овла
да ва ње ве шти на ма и фор ми ра ње вред но сних ста во ва ко ји до при
но се раз во ју пи сме но сти нео п ход не за раз у ме ва ње по тре бе за шти
те имо ви не и ли ца у са вре ме ном дру штву, као и оспо со бља ва ње 
уче ни ка да ефи ка сно и ра ци о нал но ко ри сте све ви до ве оси гу ра ња 
у сва ко днев ном жи во ту, на на чин ко ји је ко ри стан за њи хо ву са да
шњост и бу дућ ност. 

Задацина ста ве пред ме та оси гу ра ње су да уче ни ци:
– раз ви ју еле мен тар ну пи сме ност нео п ход ну за раз у ме ва ње 

по тре бе оси гу ра ња жи во та и имо ви не у са вре ме ном дру штву;
– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не при до но ше њу од лу ка 

и ре ша ва њу пр о бле ма у оства ри ва њу пра ва за шти те здра вља, имо
ви не и ли ца у сва ко днев ном жи во ту; 

– уна пре де спо соб но сти за при ку пља ње, ана ли зу, орга ни за
ци ју, кри тич ку пр о це ну, при ме ну и пре но ше ње ин фор ма ци ја ре ле
ват них за оси гу ра ње жи во та и имо ви не чо ве ка;

– раз у ме ју кон цепт мен тал ног здра вља и зна чај пре вен ци је, 
уна пре де здра ве жи вот не сти ло ве и при ме њу ју их сва ко днев ном 
жи во ту;

– уна пре де са рад њу са дру ги ма, као и спoсобност и за тим ски 
рад и не го ва ње со ци јал них и емо ци о нал них од но са; 

– стек ну на ви ке и уме шност у ко ри шће њу ра зно вр сних из во
ра зна ња;

– упра вља ју соп стве ним ре сур си ма вре ме на, зна ња и до но се 
ис прав не од лу ке на осно ву аргу ме на та;

– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 
са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва и 
кри тич ког ми шље ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост, мо рал но ра су ђи ва ње и 
ства ра лач ко ми шље ње; 

– раз ви ју ста во ве и вред но сти зна чај не за жи вот у са вре ме
ном мул ти кул ту рал ном и де мо крат ски уре ђе ном дру штву за сно ва
не на по што ва њу људ ских пра ва, то ле ран ци ји, со ли дар но сти, ува
жа ва њу раз ли чи то сти и род не рав но прав но сти. 

СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IVРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 66 ча со ва го ди шње)

УВОД (15)

По јам оси гу ра ња. Еле мен ти оси гу ра ња (ри зик, пре ми ја, оси
гу ра ни слу чај). Циљ и за да ци оси гу ра ња. Из во ри пра ва оси гу ра ња. 
Ли ца у пра ву оси гу ра ња. До ку мен та оси гу ра ња. Вр сте оси гу ра ња.
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ОСИ ГУ РА ЊЕ ИМО ВИ НЕ (20)

Оп шта пра ви ла оси гу ра ња. На кна да из оси гу ра ња. Еле мен
ти за од ре ђи ва ње на кна де ште те. Пр о це њи ва ње и ис пла та на кна де 
из оси гу ра ња. Об лик на кна де. Вред ност оси гу ра ња ства ри и су ма 
оси гу ра ња. Дво стру ко и ви ше стру ко оси гу ра ње. Оси гу ра ње од од
го вор но сти.

ОСИ ГУ РА ЊЕ ЛИ ЦА (15)

Оси гу ра ње жи во та. По јам, уло га и по де ла оси гу ра ња. Ри зи ци 
оси гу ра ња. Оси гу ра ње у ко рист тре ћег ли ца. Оси гу ра ње од по сле
ди це не срећ ног слу ча ја. Утвр ћи ва ње вред но сти оси гу ра ња.

СО ЦИ ЈАЛ НО ОСИ ГУ РА ЊЕ (10)

По јам и вр сте со ци јал ног оси гу ра ња. На че ла со ци јал ног оси
гу ра ња. Оси гу ра ни ци и оси гу ра ни слу чај.

Здрав стве но оси гу ра ње. Пра ва из здрав стве ног оси гу ра ња. 
Фи нан си ра ње здрав стве ног оси гу ра ња. По сло ва ње фон да за здрав
стве но оси гу ра ње рад ни ка. На чин пла ћа ња до при но са. Фи нан си
ра ње здрав стве ног оси гу ра ња зе мљо рад ни ка.

Пен зи о но и ин ва лид ско оси гу ра ње. Пра ва из пен зи о ног и ин
ва лид ског оси гу ра ња. Ма те ри јал но обез бе ђи ва ње на кна да по осно
ву пен зи о ноин ва лид ског оси гу ра ња. До да ци.

РЕ О СИ ГУ РА ЊЕ (4)

По јам и вр сте ре о си гу ра ња. За кљу чи ва ње и деј ство уго во ра о 
ре о си гу ра њу. Утвр ђи ва ње вред но сти ре о си гу ра ња.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји пред ме та да ти су у ви ду на став них це
ли на – те ма. За на став не це ли не дат је оквир ни бр ој ча со ва, ко ји 
на став ни ку тре ба да су ге ри шу обим, ду би ну и на чин ре а ли за ци је 
сва ке це ли не. Тај фонд ча со ва има ори јен та ци о ни ка рак тер и тре ба 
га ускла ђи ва ти са кон крет ном си ту а ци јом у раз ре ду и од ре ђе ном 
на став ном це ли ном. 

Са др жај пред ме та усме рен је на сти ца ње по треб них зна ња из 
обла сти оси гу ра ња, од но сно ње го вој су шти ни у еко ном ском сми
слу ко ја се огле да у чу ва њу од но сно за шти ти имо ви не и ли ца.

 На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте
пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да сва ка 
те ма до би је аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да
ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра
ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља 
кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп
них ак тив но сти на ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче
ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња и раз ли чи те из во ре ин фор ма ци
ја, као и мно го број не при ме ре из прак се, ко ји ма се илу стру је да та 
пр о бле ма ти ка. 

Са др жај пред ме та је у ко ре ла ци ји са са са др жа ји ма дру гих 
пред ме та као што су срп ски је зик, исто ри ја, по слов на еко но ми ја, 
ра чу но вод ство, а на ро чи то ма те ма ти ка. Уче ни ке тре ба ани ми ра ти 
да са ми по тра же ве зу са дру гим пред ме ти ма. По ве зи ва њем са др
жа ја дру гих пред ме та са са др жа јем пред ме та сте че на зна ња, ста во
ви, вред но сти и ве шти не у окви ру на ста ве до би ја ју ши ри сми сао и 
до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва. 

На став ник, уз при ме ну ин тер ак тив не на ста ве, код уче ни ка 
раз ви ја за ин те ре со ва ност за пред мет не са др жа је и усме ра ва уче
ни ке на са мо стал ност у орга ни за ци ји и ре а ли за ци ји ак тив но сти, 
као и из ра ди пр о је ка та. Из бор на став них ме то да у ре а ли за ци ји са
др жа ја пр о гра ма за ви си, пре све га, од ци ља и за дат ка на став ног 
ча са, спо соб но сти уче ни ка, рас по ло жи вих на став них сред ста ва и 
учи ла. У окви ру сва ке пр о грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со
бља ва ти за: са мо стал но пр о на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри
шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту ра, 
ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци), ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и 
ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње 
са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку ством, са др жа ји ма дру гих 
пред ме та и др.); тим ски рад; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них 
пр о је ка та и ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен
та ци ју. 

При ли ком оце њи ва ња пр о це њу ју се: ве шти не из ра жа ва ња и 
са оп шта ва ња; раз у ме ва ње, при ме на и вред но ва ње на у че них по сту
па ка и пр о це ду ра; рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма 
тек сто ва.

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа и 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа у скла ду са пр о гра мом на став ног 
пред ме та. Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко
вих пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња, уче шћа 
у де ба ти и ди ску си ји, пи са ња есе ја, до ма ћих за да та ка, уче шћа у 
раз ли чим об ли ци ма груп ног ра да, ра да на пр о јек ти ма.  

ЕКОНОМСКАГЕОГРАФИЈА

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљна ста ве еко ном ске ге о гра фи је је да уче ни ци раз ви ју пр о
стор ну, оп шту на уч ну и jeзичку пи сме ност, да раз ви ју спо соб но сти, 
ве шти не и ста во ве ко ри сне у сва ко днев ном жи во ту, да раз ви ју мо
ти ва ци ју за уче ње и ин те ре со ва ња за ге о гра фи ју као на у ку ко ја ће 
им омо гу ћи ти раз у ме ва ње основ них фи зич коге о граф ских од ли ка 
на ше зе мље и упо зна ва ње дру штве ноеко ном ских пр о це са и пр о ме
на у зе мљи и све ту, уз при ме ну кон цеп та одр жи вог раз во ја, етич но
сти и пра ва бу ду ћих ге не ра ци ја на очу ва ну жи вот ну сре ди ну.

Задацина ста ве еко ном ске ге о гра фи је су да уче ни ци:
– уна пре де са рад њу са дру ги ма, као и спoсобност и за тим ски 

рад и не го ва ње со ци јал них и емо ци о нал них од но са; 
– раз ви ју спо соб но сти за на уч но по сма тра ње, кла си фи ка ци ју, 

си сте ма ти за ци ју, за кљу чи ва ње и уоп шта ва ње; 
– да стек ну осе ћај за по ло жај и пр о стор; 
– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не при до но ше њу од лу ка 

и ре ша ва њу пр о бле ма из сва ко днев ног жи во та; 
– уна пре де спо соб но сти за при ку пља ње, ана ли зу, орга ни за

ци ју, кри тич ку пр о це ну, при ме ну и пре но ше ње ин фор ма ци ја ре ле
ват них за раз у ме ва ње раз ли чи тих еко ном скоге о граф ских те ма и 
пр о бле ма;

– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 
са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва и 
кри тич ког ми шље ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост, мо рал но ра су ђи ва ње и 
ства ра лач ко ми шље ње; 

– уна пре де пи са ну и го вор ну ко му ни ка ци ју, ми са о на, прак
тич на и дру га уме ња, ци фар ско и гра фич ко из ра жа ва ње и раз ви ју 
ге о граф ско ми шље ње;

– раз ви ју со ци јал но ком пе тент ну лич ност, по себ но у од но
су на пр о стор ну ди мен зи ју сва ко днев ног жи во та и ра да, на раз вој 
дру штве ноеко ном ских од но са и са рад ње по је ди них зе ма ља све та 
и на ше зе мље;

– раз ви ју ста во ве и вред но сти зна чај не за раз вој ху ма не, хар
мо нич не и ин тер кул тур но усме ре не лич но сти, спо соб не да се сна
ла зи у сло же ним дру штве ноеко ном ским усло ви ма и да до при не се 
раз во ју де мо крат ски уре ђе ног дру штва за сно ва ног на по што ва њу 
људ ских пра ва, то ле ран ци ји, со ли дар но сти, ува жа ва њу раз ли чи то
сти и род не рав но прав но сти.

 – Да се раз ви ја ју од но си и вред но сти пре ма:
– сре ди ни ко ја окру жу је уче ни ка и пре ма ра зно ли ко сти ма 

при род них и људ ских ка рак те ри сти ка у све ту и у на шој зе мљи;
– зна ча ју при род них ле по та, при род них усло ва и фак то ра ко ји 

ути чу на људ ске де лат но сти у све ту и Ср би ји;
– бри зи за ква ли тет, пла ни ра ње и за шти ту жи вот не сре ди не и 

људ ског ха би та та на до ма ћим и свет ским пр о сто ри ма;
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– раз у ме ва њу ва жно сти од но са и вред но сти ге о граф ских еле
ме на та и фак то ра у пр о це су од лу чи ва ња;

– ко ри шће ња ге о граф ских зна ња и уме ња аде кват но и од го
вор но у лич ном, пр о фе си о нал ном и дру штве ном жи во ту;

– раз у ме ва њу за ре ше ња ло кал них, ре ги о нал них, на ци о нал
них и свет ских пр о бле ма еко ном ског, по ли тич ког и дру гог зна ча ја;

– мо гућ но сти ма да до но се од лу ке без не га тив ног ефек та на 
жи вот ну сре ди ну, као да раз ви ја ју ети ку ње не за шти те ко ја ће их 
ру ко во ди ти у њи хо вим рад ним и жи вот ним ак тив но сти ма.

СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IIРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

1. УВОД У ЕКО НОМ СКУ ГЕ О ГРА ФИ ЈУ СВЕ ТА И СР БИ ЈЕ (3)

Еко ном ска ге о гра фи ја као на уч на ди сци пли на
Пред мет и за да ци, по де ла, ме сто у си сте му на у ка, прак тич ни 

и те ри то риј ски зна чај. Раз вој еко ном ске ге о гра фи је у све ту и у Ју
го сла ви ји. 

Ге о граф ски по ло жај, ве ли чи на и гра ни це Ср би је
Ве ри фи ка ци ја ге о граф ског по ло жа ја. Ве ли чи на и гра ни це Ср

би је. Ана ли за ге о граф ског по ло жа ја, по себ но ње го ве са о бра ћај но
ге о граф ске по ли тич ке ком по нен те.

2. ЕКО НОМ СКОГЕ О ГРАФ СКА ВА ЛО РИ ЗА ЦИ ЈА ПРИ РОД НИХ 
ПО ТЕН ЦИ ЈА ЛА СВЕ ТА И СР БИ ЈЕ (10)

Основ не ка рак те ри сти ке и струк ту ра бо гат ства дру штва
При род ни усло ви и из во ри. Љу ди – нај ве ће бо гат ство сва ког 

дру штва. Ге о граф ски по ло жај као сво је вр сно бо гат ство дру штва.
Ре љеф и ње го ва еко ном скоге о граф ска ва ло ри за ци ја у све ту 

и Ср би ји
Об ли ци и еле мен ти ре ље фа. Ви син ска струк ту ра ре ље фа. Ре

љеф и људ ске де лат но сти. 
Кли мат ски еле мен ти и фак то ри у све ту и Ср би ји
Кли мат ски еле мен ти и фак то ри. Ти по ви кли ме. Зна чај кли ме 

за жи вот љу ди.
Во де на Зе мљи у Ср би ји
Об ли ци по ја вљи ва ња и на чин ко ри шће ња. Свет ски оке ан. 

Коп не не во де. Ко ри шће ње во да.
Пр о дук тив но зе мљи ште, биљ ни и жи во тињ ски свет на Зе мљи 

и у Ср би ји
Ти по ви зе мљи шта. Ко ри шће ње и за шти та зе мљи шта. Нај ва

жни ји би о ге о граф ски фак то ри. Те ри то ри јал ни раз вој биљ ног и жи
во тињ ског све та.

Ге о граф ски омо тач на Зе мљи
Це ло ви тост ге о граф ског омо та ча. Нај ва жни ји еко ло шки пр о

бле ми. Ну жност очу ва ња еко ло шке рав но те же у фи зич коге о граф
ском ком плек су.

Ре јо ни ра ње при род них по тен ци ја ла у Ср би ји 
Основ ни усло ви и прин ци пи ре јо ни ра ња. Основ не фи зич ко

ге о граф ске од ли ке ре јо на у Ср би ји 

3. ДРУ ШТВЕ НОГЕ О ГРАФ СКИ ФАК ТО РИ ПРИ ВРЕ ЂИ ВА ЊА (10)

Основ ни ге о граф ски са др жа ји и ти по ви др жа ве
По ли тич коге о граф ски еле мен ти др жа ве. Кла си фи ка ци ја др

жа ва по дру штве нопо ли тич ком и др жав ном уре ђе њу. Др жав но 
устрој ство Ср би је.

Бр ој, ди на ми ка ра ста и гу сти на ста нов ни штва све та и Ср би је 
При род ни при ра штај и би о ди на мич ки ти по ви. Ми гра ци о ни 

пр о цес и прав ци. Од ли ке гу сти не ста нов ни штва све та и Ср би је. 
Основ не струк ту ре ста нов ни штва све та 
Би о ло шке, со циоеко ном ске, ет нич ке и кул ту ро ло шке. 
Основ не струк ту ре ста нов ни штва Ср би је 
Би о ло шке, со циоеко ном ске, ет нич ке и кул ту ро ло шке. 
На се ља и пр о цес урба ни за ци је у све ту и Ср би ји
Ти по ви на се ља и њи хо ва функ ци о нал на хи је рар хи ја. По јам, 

узор ци и по сле ди це урба ни за ци је.

Еко ном скопо ли тич ки фак то ри при вре ђи ва ња 
Пр о дук ци о ни и сво јин ски од но си. Уло га др жа ве. Ути цај по

ли тич ких фак то ра.
На уч но тех но ло шки раз вој као фак тор при вре ђи ва ња 
На у ка – би тан по кре тач дру штве ноеко ном ског раз во ја. 
Не рав но мер ни раз вој и при ме на на у ке у све ту.

4. ЕКО НОМ СКОГЕ О ГРАФ СКО ДЕ ФИ НИ СА ЊЕ ПРИ ВРЕ ДЕ  
И ФА ЗЕ РАЗ ВО ЈА ПРИ ВРЕ ДЕ У СР БИ ЈИ (6)

Зна чај при вре де и по де ла људ ских де лат но сти
При вре да као функ ци о нал ни си стем. За ко ни то сти ко је де лу ју 

у ге о граф ској сре ди ни ва жни за раз вој при вре де.
Основ ни еко ном скоге о граф ски при сту пи у из у ча ва њу при

вре де 
Те ри то ри јал но, пар ци јал ноте ри то ри јал но (ре ги о нал ни), 

гран скоте ри то ри јал ни (хо ри зон тал ни) и пр о из вод нотех но ло шки 
(вер ти кал ни) при ступ

Еко ном скоге о граф ска ре јо ни за ци ја
Прин ци пи ре јо ни за ци је. Глав ни ти по ви ре јо на
Фа зе раз во ја при вре де Ср би је и дис па ри те та ње ног ре ги о нал

ног раз во ја 
Кра ћи пре глед раз во ја при вре де у по след њих 100 го ди на. 

Не рав но мер ни еко ном ски раз вој. Пр о блем раз во ја по је ди них под
руч ја (брд скопла нин ских, по гра нич них, ви ше на ци о нал них, при
град ских).

5. ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДА У СВЕ ТУ И СР БИ ЈИ (9)

Усло ви за раз вој и ти по ви по љо при вре де.
Раз вој и по де ла по љо при вре де. Са вре ме ни на чи ни ра да у по

љо при вре ди. Ти по ви по љо при вре де.
Биљ на пр о из вод ња у уме ре ном по ја су.
Уме ре ни кли мат ски по јас – нај ва жни је под руч је биљ не пр о

из вод ње на Зе мљи. Раз ме штај пр о из вод ње глав них вр ста жи та, ин
ду стриј ског и крм ног би ља.

Биљ на пр о из вод ња у суп троп ском и тр оп ском по ја су.
Спе ци фич но сти пр о из вод ње. Раз ме штај пр о из вод ње глав них 

кул ту ра.
Сто чар ство и ри бо лов у све ту.
Зна чај сто чар ства за жи вот љу ди. Глав не гра не и те ри то ри јал

ни раз ме штај. Глав на ри бо лов на под руч ја и обим уло ва ри бе. 
Биљ на пр о из вод ња Ср би је.
Ге о граф ски и дру ги фак то ри пр о из вод ње. Обим и те ри то ри

јал ни раз ме штај пр о из вод ње глав них зе мљо рад нич ких пр о из во да. 
Сто чар ство и ри бо лов Ср би је.
Глав не гра не сто чар ства – раз вој зна чај, те ри то ри јал ни раз ме

штај. Улов ри бе и зна чај ри бо ло ва.

6. ИН ДУ СТРИ ЈА У СВЕ ТУ И СР БИ ЈИ (14) 

Раз вој, по де ла, зна чај ин ду стри је.
Раз вој и зна чај ин ду стри је. Пр о цес ин ду стри ја ли за ци је и ни

во ин ду стриј ске раз ви је но сти. По сле ди це ин ду стри ја ли за ци је. 
Енер ге ти ка и њен зна чај.
Зна чај енер ге ти ке за при вред ни раз вој. Пр о из вод ња угља, 

наф те и га са. Оста ли из во ри енер ги је. Елек тро е нер ге ти ка – ба зна 
гра на енер ге ти ке.

Си ро ви не и њи хов зна чај.
Вр сте и зна чај си ро ви на. Те ри то ри јал ни и раз ме штај и обим 

пр о из вод ње глав них си ро ви на.
Еко ном ско ге о граф ске ка рак те ри сти ке ин ду стри је Евро пе и 

те ри то ри је бив шег Со вјет ског Са ве за.
Раз вој и зна чај ин ду стри је. Ин ду стриј ске обла сти и ре јо ни. 

Евро па као ко лев ка са вре ме не ци ви ли за ци је.
Еко ном скоге о граф ске ка рак те ри сти ке ин ду стри је Ан гло а ме

ри ке.
Усло ви раз во ја. Струк ту ра и те ри то ри јал ни раз ме штај. Зна чај 

и ме сто ин ду стри је Ан гло а ме ри ке у свет ској при вре ди.
Еко ном скоге о граф ске ка рак те ри сти ке ин ду стри је зе ма ља За

пад ног Па ци фи ка.
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Спе ци фич но сти раз во ја. Ди на ми ка раз во ја. Обим, струк ту ра 
и те ри то ри јал ни раз ме штај пр о из вод ње.

Еко ном скоге о граф ске ка рак те ри сти ке ин ду стри је у не до вољ
но раз ви је ним зе мља ма.

Не до вољ но раз ви је не зе мље – ве ли ки не склад из ме ђу бо гат
ства у си ро ви на ма и ни ског ни воа еко ном ске раз ви је но сти. Ру дар
скоин ду стриј ске обла сти Ази је, Афри ке и Ла тин ске Аме ри ке.

Те шка ин ду стри ја Ср би је.
Енер ге ти ка, ру дар ство, ме та лур ги ја, ма шин ска ин ду стри ја, 

ба зич на хе миј ска ин ду стри ја – раз вој, зна чај и те ри то ри јал ни раз
ме штај. 

Ла ка ин ду стри ја Ср би је.
Ла ка хе миј ска, тек стил на, пре храм бе на, гра фич ка ин ду стри ја. 

Зна чај и те ри то ри јал ни раз ме штај.

7. ПР О МЕТ У СВЕ ТУ И СР БИ ЈИ (10)

Усло ви и фак то ри раз во ја са о бра ћа ја.
Фак то ри раз во ја и по де ла са о бра ћа ја. Основ ни еко ном скоге

о граф ски еле мен ти са о бра ћа ја. Зна чај и функ ци је са о бра ћа ја.
Са о бра ћај не гра не и њи хов те ри то ри јал ни раз ме штај у све ту
Су во зем ни, во де ни и ва зду шни са о бра ћај.
Основ на обе леж ја са вре ме них те ле ко му ни ка ци ја и ин фор ма

ти ке у све ту и Ср би ји Раз вој, зна чај, струк ту ра и те ри то ри јал ни 
раз ме штај.

Са о бра ћај Ср би је.
Раз вој, струк ту ра (гра не), обим и те ри то ри јал ни раз ме штај 

пр о ме та ро бе и пут ни ка.
Спољ на тр го ви на у све ту.
Обим, струк ту ра и те ри то ри јал ни раз ме штај тр го ви не. Глав

ни то ко ви ро бе.
Уну тра шња и спољ на тр го ви на Ср би је. 
Обим, струк ту ра, зна чај и те ри то ри јал ни раз ме штај.
Основ не еко ном скоге о граф ске од ли ке ту ри зма у све ту и Ср

би ји. 
Фак то ри раз во ја, обим, струк ту ра, те ри то ри јал ни раз ме штај 

ту ри стич ког пр о ме та.

8. ВА ЖНЕ ГЕ О ГРАФ СКЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ СА ВРЕ МЕ НОГ 
СВЕ ТА (6)

Са вре ме на по ли тич ка кар та све та.
Фор ми ра ње по ли тич ке кар те све та. Гло бал ни ге о по ли тич ки 

пр о блем. Бал кан ски ге о по ли тич ки чвор.
Основ не од ли ке еко ном ског раз во ја и ин те гра ци о них пр о це са 

у све ту.
Не рав но мер ни раз вој – основ на пр о тив реч ност са вре ме ног 

све та. Ин те гра ци о ни пр о цес и глав не ме ђу на род не еко ном ске и по
ли тич коге о граф ске орга ни за ци је у све ту. Основ не ка рак те ри сти ке 
„но вог свет ског по рет ка”.

Ме сто и уло га Ср би је у си сте му свет ске при вре де.
По ло жај и зна чај Ср би је на свет ском тр жи шту. Мо гућ но сти 

Ср би је за укљу чи ва ње у ме ђу на род ну по де лу ра да.
Основ не еко ном скоге о граф ске ка рак те ри сти ке и пр о бле ми 

Ре пу бли ке Ср би је и Цр не Го ре.
Основ ни фак то ри при вре ђи ва ња. Струк ту ра и ре јо ни за ци ја 

при вре де. 

ГО ДИ ШЊА СИ СТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈА (2)

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји еко ном ске ге о гра фи је да ти су у ви ду 
на став них це ли на – те ма. За на став не це ли не дат је оквир ни бр ој 
ча со ва, ко ји на став ни ку тре ба да су ге ри шу обим, ду би ну и на чин 
ре а ли за ци је сва ке це ли не. Тај фонд ча со ва има ори јен та ци о ни ка
рак тер и тре ба га ускла ђи ва ти са кон крет ном си ту а ци јом у раз ре ду 
и од ре ђе ном на став ном це ли ном. 

Пр о грам ски са др жај еко ном ске ге о гра фи је усме рен је на по
ступ но уво ђе ње уче ни ка у сло же не еко ном скоге о граф ске пој мо
ве, из у ча ва ње при вре де са еко ном скоге о граф ског аспек та, где је 

ак це нат на нај ва жни јим при вред ноге о граф ским за ко ни то сти ма, 
фа за ма раз во ја при вре де у све ту и у Ср би ји. На ве де ни са др жа ји 
по ред основ ног те о риј ског при сту па по се ду ју и ак ти ван при ступ 
усме рен ка овла да ва њу пр о стор ног сна ла же ња. 

На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте
пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да сва ка 
те ма до би је аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да
ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра
ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља 
кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп
них ак тив но сти на ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче
ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња и раз ли чи те из во ре ин фор ма ци
ја, као и мно го број не при ме ре из прак се, ко ји ма се илу стру је да та 
пр о бле ма ти ка. 

Са др жај пред ме та еко ном ска ге о гра фи ја сво јом хе те ро ге ном 
те мат ском струк ту ром при ро да и дру штве ноеко ном ски са др жа
ји) има ве ли ке мо гућ но сти за ко ре ла ци ју са дру гим на став ним 
пред ме ти ма при род них и дру штве них на у ка, а по себ но са раз ли
чи тим еко ном ским ди сци пли на ма, као што су осно ви еко но ми је, 
по слов на еко но ми ја, мо не тар на еко но ми ја и бан кар ство, ста ти
сти ка. Уче ни ке тре ба ани ми ра ти да са ми по тра же ве зу са дру гим 
пред ме ти ма. По ве зи ва њем са др жа ја дру гих пред ме та са са др жа јем 
еко ном ске ге о гра фи је сте че на зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти
не у окви ру на ста ве до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва
њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се 
од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног 
раз во ја уче ни ка. 

На став ник, уз при ме ну ин тер ак тив не на ста ве, код уче ни ка 
раз ви ја за ин те ре со ва ност за пред мет не са др жа је и усме ра ва уче
ни ке на са мо стал ност у орга ни за ци ји и ре а ли за ци ји ак тив но сти, 
као и из ра ди пр о је ка та. Пр о грам еко ном ске ге о гра фи је кон ци пи
ран је та ко да у ње го вој ре а ли за ци ји омо гу ћа ва на став ни ци ма и 
уче ни ци ма ве ли ку кре а тив ну сло бо ду, што за ви си од мо гућ но сти, 
али из бор на став них ме то да у ре а ли за ци ји са др жа ја пр о гра ма за
ви си, пре све га, од ци ља и за дат ка на став ног ча са, спо соб но сти 
уче ни ка, рас по ло жи вих на став них сред ста ва и учи ла. У окви ру 
сва ке пр о грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо
стал но пр о на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци
ја из раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, 
уџ бе ни ци), ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из
ме ђу раз ли чи тих са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са 
сва ко днев ним ис ку ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим
ски рад; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них пр о је ка та и ефи ка
сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен та ци ју. 

При ли ком оце њи ва ња пр о це њу ју се: ве шти не из ра жа ва ња и 
са оп шта ва ња; раз у ме ва ње, при ме на и вред но ва ње на у че них по сту
па ка и пр о це ду ра; рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма 
тек сто ва.

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа и 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа у скла ду са пр о гра мом на став ног 
пред ме та. Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко
вих пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња, уче шћа 
у де ба ти и ди ску си ји, пи са ња есе ја, до ма ћих за да та ка, уче шћа у 
раз ли чим об ли ци ма груп ног ра да, ра да на пр о јек ти ма.  

ПОСЛОВНАИНФОРМАТИКА

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљна став ног пред ме та по слов на ин фор ма ти ка је сти ца ње 
зна ња, овла да ва ње ве шти на ма и фор ми ра ње вред но сних ста во ва 
ко ји до при но се раз во ју ин фор ма тич ке пи сме но сти нео п ход не за да
ље шко ло ва ње, жи вот и рад у са вре ме ном дру штву, као и оспо со
бља ва ње уче ни ка да ефи ка сно и ра ци о нал но ко ри сте ра чу на ре на 
на чин ко ји не угро жа ва њи хо во фи зич ко и мен тал но здра вље. 
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Задацина ста ве по слов не ин фор ма ти ке су да уче ни ци:
– стек ну основ на зна ња и ве шти не ко ри шће ња го то вих пр о

гра ма за об ра ду тек ста, за рад са ба зом по да та ка и рад са та бе ла ма 
– уна пре де спо соб но сти за при ку пља ње, ана ли зу, орга ни за

ци ју, кри тич ку пр о це ну, при ме ну и пре но ше ње ин фор ма ци ја ре ле
ват них за са вре ме не то ко ве ин фор ма ци ја;

– при ме њу ју са вре ме не ин стру мен те, ала те и сред ства ин фор
ма ци о них тех но ло ги ја у кре и ра њу пи са них са др жа ја по шту ју ћи 
основ на на че ла пи са ног ко му ни ци ра ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост, спо соб ност пи сме ног 
из ра жа ва ња, мо рал но ра су ђи ва ње и ства ра лач ко ми шље ње; 

– уна пре де са рад њу са дру ги ма, као и спoсобност и за тим ски 
рад и не го ва ње со ци јал них од но са; 

– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не при до но ше њу од лу ка 
и ре ша ва њу пр о бле ма из сва ко днев ног жи во та; 

– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 
са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва и 
кри тич ког ми шље ња. 

СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IIIРАЗРЕД
( 0+2 ча са не дељ но, 0 + 72 ча са го ди шње)

I. РАД СА ТА БЕ ЛА МА (56)

Стар то ва ње пр о гра ма за рад са та бе ла ма 
Из глед екра на, рад ни ли сто ви, рад но окру же ње.

Унос и бри са ње по да та ка 
Унос и из ме на са др жа ја ће ли је.
 Ко пи ра ње, пре ме шта ње и бри са ње. 
Ауто мат ско по пу ња ва ње са др жа ја ће ли је. 
За ме на по да та ка.

Кре та ње 
Тра же ње и по зи ци о ни ра ње.
Фил три ра ње по да та ка (ауто мат ско фил три ра ње).

Сор ти ра ње и ауто мат ско са би ра ње 
Сор ти ра ње и ауто мат ско са би ра ње.

По пра вља ње из гле да та бе ле 
Фор ма ти ра ње ће ли је. 
Фор ма ти ра ње ре до ва и ко ло на. 
Ко пи ра ње фор ма та.
Рад са бло ком ће ли ја – уме та ње и бри са ње. Ва ли да ци ја по да та ка.

Рад са рад ним ли сто ви ма и пр о зо ри ма 
Рад са рад ним ли сто ви ма.
Опе ра ци је са де ло ви ма екра на (зу ми ра ње, за мр за ва ње, са
кри ва ње...).
За шти та по да та ка.

Фор му ле и функ ци је 
По јам из ра за (Аргу мен ти и опе ра то ри). 
Име но ва ње ску па ће ли ја.
Ап со лут но и ре ла тив но адре си ра ње.
Функ ци је за са би ра ње, пре бро ја ва ње, пр о сек, мак си мум и  
ми ни мум.
Функ ци је са усло вом.
Ло гич ки опе ра то ри (и, или и не га ци ја).
Ме ђу зби ро ви.
Оста ле функ ци је.

Рад са гра фи ко ни ма 
Из ра да гра фи ко на. 
Ти по ви гра фи ко на. 
Фор ма ти ра ње гра фи ко на.

Штам па ње 
По де ша ва ње стра не, за гла вље и под нож је стра не. 
Пре лом стра не и пре глед пре штам пе. Штам па ње.

На пред ни рад са та бе ла ма 
Унос по да та ка кр оз обра зац (Form...). 
На пред но фил три ра ње (Аdvenced fil ter...). 
Из ве де не та бе ле и ди ја гра ми. 
Ала ти за ис пи ти ва ње фор му ла.

II. ОБ РА ДА СЛИ КА (6)

СКЕ НЕР, ДИ ГИ ТАЛ НИ АПА РАТ И КА МЕ РА КАО ИЗ ВОР  
ПО ДА ТА КА (2)

ОСНОВ НИ АТРИ БУ ТИ СЛИ КЕ (4)

Ве ли чи на, ре зо лу ци ја, кон траст, осве тљај... 
Фор ма ти сли ке.

III. ИЗ РА ДА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈЕ (10)

Из глед екра на.
Об ја шње ње пој ма објек та.
Фор ма ти ра ње са др жа ја објек та.
Де фи ни са ње ди зај на са др жа ја и по за ди не слај да.
Пр о ме на ре до сле да слај до ва.
Тран зи ци ја слај до ва.
Ани ми ра ње обје ка та.
Штам па ње пре зен та ци је.
Сни ма ње пре зен та ци је (ра зни фор ма ти).

IVРАЗРЕД
(0+2 ча са не дељ но, 66 ча со ва го ди шње)

I. БА ЗЕ ПО ДА ТА КА (56)

Увод у пр о грам за рад са ба за ма по да та ка 
По јам по да та ка и ин фор ма ци је. 
Ен ти тет.
Ло гич ка орга ни за ци ја по да та ка. 

Основ не ка рак те ри сти ке пр о гра ма. 
Из глед екра на. 
Објек ти ба зе по да та ка.
Кре и ра ње, сни ма ње и отва ра ње ба зе по да та ка.

Рад са та бе ла ма 
Ти по ви по да та ка.
Кре и ра ње та бе ле. 
Унос и из ме на по да та ка. 
Опе ра то ри.
Осо би не – свој ства по ља. 
Увоз и из воз по да та ка из дру ге да то те ке. 
По ста вља ње кљу ча та бе ле. 
Мо ди фи ко ва ње та бе ле. 
Фор ма ти ра ње та бе ле. 
По зи ци о ни ра ње и ажу ри ра ње по да та ка. 
Скри ва ње и за мр за ва ње ко ло на у та бе ли. 
Бри са ње и ко пи ра ње струк ту ре та бе ле. 
Сор ти ра ње по да та ка та бе ле. 
Фил три ра ње по да та ка та бе ле. 
Штам па ње та бе ле.
По ве зи ва ње та бе ла. 
Ти по ви ре ла ци ја.
 Ре фе рен ци јал ни ин те гри тет.

Упи ти 
Кре и ра ње упи та.
Опе ра то ри.
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Рад са из ра зи ма. 
Функ ци је за рад са тек стом. 
Функ ци је за рад са да ту ми ма. 
Ма те ма тич ке функ ци је. 
Фи нан сиј ске функ ци је. 
Функ ци је кон вер зи је. 
Агре гат не функ ци је. 
Па ра ме тар ски упи ти. 
SQL су мар ни упи ти. 
Ак ци о ни упи ти. 
Упит бри са ња. 
Упит до да ва ња. 
Упит ажу ри ра ње. 
Упит пра вље ња та бе ла. 
Уна кр сни упи ти.

Из ве шта ји 
Из ра да из ве шта ја по мо ћу ча роб ња ка.
Ди зај ни ра ње из ве шта ја.
Гру пи са ње и сор ти ра ње по да та ка из ве шта ја.
По ди зве шта ји.
Гра фи ко ни и ди ја гра ми у из ве шта ју. 
Из ве шта ји за штам па ње на леп ни ца.
Из ве шта ји за цир ку лар на пи сма. 
Штам па ње из ве шта ја.

Обра сци 
Из ра да обра сца по мо ћу ча роб ња ка. 
Ди зај ни ра ње обра сца. 
Мо ди фи ко ва ње обра сца. 
Кон трол ни објек ти на обра сцу. 
Осо би не кон трол них обје ка та. 
По до бра сци. 
Рад са ма кро и ма. 
Ко манд на та бла. 
Оп ти ми зо ва ње пер фор ман си.

II. ЕЛЕК ТРОН СКО ПО СЛО ВА ЊЕ (10)

Об ли ци елек трон ског по сло ва ња.
Елек трон ска тр го ви на и бан кар ство. 
Си сте ми пла ћа ња.
Рас про стра ње ност елек трон ског по сло ва ња. 
За шти та и си гур ност у елек трон ском по сло ва њу.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји по слов не ин фор ма ти ке да ти су у ви ду 
на став них це ли на – те ма. За на став не це ли не дат је оквир ни бр ој 
ча со ва, ко ји на став ни ку тре ба да су ге ри шу обим, ду би ну и на чин 
ре а ли за ци је сва ке це ли не. Тај фонд ча со ва има ори јен та ци о ни ка
рак тер и тре ба га ускла ђи ва ти са кон крет ном си ту а ци јом у раз ре ду 
и од ре ђе ном на став ном це ли ном. 

Пр о грам пред ме та по слов на ин фор ма ти ка сво јим са др жа јем 
од ре ђен је фак тич ки са др жа јем пред ме та стру ке. Иде ал на ме ра 
сте че них зна ња и на ви ка из по слов не ин фор ма ти ке је то ко ли ко 
су она у функ ци ји ефи ка сног и по у зда ног ре ша ва ња пр о бле ма из 
пред ме та стру ке уз по моћ ра чу на ра. Пр о грам ски са др жај усме рен 
је на оспо со бља ва ње уче ни ка за по сло ве ко ри шће ња го то вих па
ке та пр о гра ма на ра чу на ру. Циљ је да уче ни ци упо зна ју де таљ но 
је дан текст пр о це сор, је дан па кет за рад са ба за ма по да та ка и је дан 
пр о грам за рад са та бе ла ма. Из бор кон крет ног пр о грам ског па ке та 
тре ба при ла го ди ти ма те ри јал ним и ка дров ским ре сур си ма шко ле. 
При из бо ру па ке та кри те ри јум тре ба да бу де ње го ва по у зда ност, 
рас про стра ње ност и то да ли по кри ва у пот пу но сти пр о грам ске 
са др жа је. На ве де ни са др жа ји ре а ли зу ју се кр оз ак ти ван при ступ 
усме рен ка овла да ва њу прак тич них ин фор ма тич ких ве шти на. Ова
ко кон ци пи ран пр о грам да је ве ли ку кре а тив ну сло бо ду на став ни
ци ма и уче ни ци ма да га, у скла ду са мо гућ но сти ма, ре а ли зу ју.

На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте
пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да сва ка 
те ма до би је аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да
ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра
ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља 
кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп
них ак тив но сти на ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче
ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња и раз ли чи те из во ре ин фор ма ци
ја, као и мно го број не при ме ре из прак се, ко ји ма се илу стру је да та 
пр о бле ма ти ка. 

Са др жај пред ме та по слов на ин фор ма ти ка је у ко ре ла ци ји са 
са др жа ји ма дру гих пред ме та а на ро чи то са са вре ме ном по слов ном 
ко ре спон ден ци јом, ра чу но вод ством и ста ти сти ком. По ве зи ва њем 
са др жа ја дру гих пред ме та са са др жа јем по слов не ин фор ма ти ке 
сте че на зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не у окви ру на ста ве до
би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них 
и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва
ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка. 

На став ник, уз при ме ну ин тер ак тив не на ста ве, код уче ни ка 
раз ви ја за ин те ре со ва ност за пред мет не са др жа је и усме ра ва уче
ни ке на са мо стал ност у орга ни за ци ји и ре а ли за ци ји ак тив но сти, 
као и из ра ди пр о је ка та. Из бор на став них ме то да у ре а ли за ци ји 
са др жа ја пр о гра ма за ви си од ци ља и за дат ка на став ног ча са, спо
соб но сти уче ни ка, рас по ло жи вих на став них сред ста ва и учи ла. У 
окви ру сва ке пр о грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: 
са мо стал но пр о на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор
ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча
со пи си, уџ бе ни ци), ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње 
ве за из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред
ме та са сва ко днев ним ис ку ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и 
др.); тим ски рад; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них пр о је ка та и 
ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен
та ци ју. 

При ли ком оце њи ва ња пр о це њу ју се: ве шти не из ра жа ва ња и 
са оп шта ва ња; раз у ме ва ње, при ме на и вред но ва ње на у че них по сту
па ка и пр о це ду ра; рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма 
тек сто ва.

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа и 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа у скла ду са пр о гра мом на став ног 
пред ме та. Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко
вих пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња, уче шћа 
у де ба ти и ди ску си ји, пи са ња есе ја, до ма ћих за да та ка, уче шћа у 
раз ли чим об ли ци ма груп ног ра да, ра да на пр о јек ти ма.  

По стиг ну ће уче ни ка из прак тич ног ра да и дру ге ве жбе, оце
њу је се на осно ву при ме не уче ни ко вог зна ња, са мо стал но сти, 
по ка за них ве шти на у ко ри шће њу пр о грам ских па ке та и дру гих 
по ма га ла у из во ђе њу за дат ка, као и при ме не ме ра за шти те и без
бед но сти пре ма се би, дру ги ма и око ли ни. 

НА ПО МЕ НА: На ча со ви ма ве жби по слов не ин фор ма ти ке 
оде ље ње се де ли на две гру пе.

МАТУРСКИИСПИТ

Ма тур ски ис пит у сред њим струч ним шко ла ма уче ни ци по ла
жу у скла ду са Пра вил ни ком о пла ну и пр о гра му обра зо ва ња и вас
пи та ња за за јед нич ке пред ме те у струч ним и умет нич ким шко ла ма 
– Са др жај и на чин по ла га ња ма тур ског ис пи та у струч ној и умет
нич кој шко ли („Слу жбе ни гла сник СРС – Пр о свет ни гла сник”, 
бр ој 6/90 и „Пр о свет ни гла сник”, бр. 4/91 7/93, 17/93, 1/94, 2/94 
2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 
12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10 и 8/10).

А) За јед нич ки део об у хва та пред мет оба ве зан за све уче ни ке 
сред њих струч них шко ла, а пре ма пр о гра му ко ји је ство рен у то ку 
че тво ро го ди шњег обра зо ва ња.
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Срп ски је зик и књи жев ност/ма тер њи је зик и књи жев ност за 
уче ни ке ко ји су на ста ву има ли на је зи ку на род но сти (пи сме но). 

Б) По себ ни део об у хва та:
1. ма тур ски прак тич ни рад са усме ном од бра ном ра да,
2. усме ни ис пит из из бор ног пред ме та.

1.Матурскипрактичнирад

На ма тур ском ис пи ту пр о ве ра ва се оспо со бље ност кан ди да та 
за оба вља ње по сло ва за ни ма ња об у хва ће них обра зов ним пр о фи лом. 

Са др жа ји прак тич ног ра да утвр ђу ју се из сле де ћих обла сти:
орга ни за ци ја оба вља ња фи нан сиј ских по сло ва;
фи нан сиј ско по сло ва ње пред у зе ћа у уну тра шњем пр о ме ту;
фи нан сиј ско по сло ва ње пред у зе ћа са ино стран ством;
фи нан сиј ско пла ни ра ње;
јав ни рас хо ди;
јав ни при хо ди;
бу џет;
утвр ђи ва ње и на пла та јав них при хо да;
ин стру мен ти плат ног пр о ме та;
плат ни пр о мет са ино стран ством;
би лан си пла ћа ња са ино стран ством;
ца рин ски по сло ви;
по сло ви оси гу ра ња.
Са др жа ји усме не од бра не ра да пр о ис ти чу из са др жа ја пр о

гра ма ма тур ског прак тич ног ра да и од но се се на об ја шње ња кон
крет ног ма тур ског прак тич ног ра да.

2.Усменииспитизизборногпредмета

У окви ру из бор ног де ла уче ник по ла же је дан пред мет пo соп
стве ном из бо ру из гру пе пред ме та зна чај них за зна ња ко ја ће при
ме њи ва ти у сва ко днев ном из вр ша ва њу кон крет них рад них за да та
ка из под руч ја ра да еко но ми ја, пра во и ад ми ни стра ци ја – област 
еко но ми је.

Из бор ни пред мет ко ји уче ник би ра мо же би ти од зна ча ја за 
да ље обра зо ва ње или за укљу чи ва ње у рад. Уче ник би ра је дан 
пред мет из ме ђу сле де ћих:

по слов не фи нан си је,
јав не фи нан си је,
пра во,
ра чу но вод ство,
фи нан сиј ско по сло ва ње,
де ви зно и ца рин ско по сло ва ње,
бан кар ско по сло ва ње,
оси гу ра ње.
Из бор ни пред ме ти се по ла жу пре ма пр о гра ми ма ко је су уче

ни ци оства ри ли у то ку че тво ро го ди шњег шко ло ва ња.

Обра зов ни пр о фил: ЦАРИНСКИТЕХНИЧАР

ОСНОВИЕКОНОМИЈЕ

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ 

Циљна ста ве пред ме та осно ви еко но ми је је сти ца ње зна ња о 
основ ним еко ном ским прин ци пи ма и за ко ни ма, фор ми ра ње ста во
ва и овла да ва ње ве шти на ма ко је до при не се раз во ју еко ном ског на
чи на раз ми шља ња као и по др шка сти ца њу ком пе тен ци ја зна чај них 
за сва ко днев ни жи вот и да љи пр о фе си о нал ни раз вој уз при ме ну 
кон цеп та одр жи вог раз во ја.

Задацина ста ве осно ва еко но ми је су да уче ни ци:
– уна пре де са рад њу са дру ги ма, као и спoсобност и за тим ски рад; 
– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не при до но ше њу од лу ка 

и ре ша ва њу пр о бле ма из сва ко днев ног жи во та; 
– уна пре де спо соб но сти за при ку пља ње, ана ли зу, орга ни за

ци ју, кри тич ку пр о це ну, при ме ну и пре но ше ње ин фор ма ци ја ре ле
ват них за жи вот чо ве ка;

– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 
са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва и 
кри тич ког ми шље ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост и ства ра лач ко ми шље ње; 
– раз у ме ју кон цепт одр жи вог раз во ја и зна чај при вред них ре

сур са, усво је еко ном ске прин ци пе и при ме њу ју их у сва ко днев ном 
жи во ту; 

– раз ви ју ста во ве и вред но сти зна чај не за жи вот у са вре ме
ном мул ти кул ту рал ном и де мо крат ски уре ђе ном дру штву за сно ва
не на по што ва њу људ ских пра ва, то ле ран ци ји, со ли дар но сти, ува
жа ва њу раз ли чи то сти и род не рав но прав но сти. 

СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IIРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

НА СТА НАК И РАЗ ВОЈ ЕКО НОМ СКИХ НА У КА (6)

Основ ни пој мо ви и схва та ња при вред ног жи во та у вре ме на
ста ја ња еко ном ских на у ка.

Ка рак те ри сти ке по је ди них еко ном ских на у ка у об ја шња ва њу 
по ја ва у при вред ном жи во ту.

На ста ја ње и раз вој по ли тич ке еко но ми је као на у ке.

ПР О ЦЕС ДРУ ШТВЕ НЕ ПР О ИЗ ВОД ЊЕ КАО ПРЕД МЕТ  
ИЗ У ЧА ВА ЊА ПО ЛИ ТИЧ КЕ ЕКО НО МИ ЈЕ (14)

По јам пр о из вод ње (по јам ма те ри јал не пр о из вод ње и по јам 
дру штве ног пр о це са пр о из вод ње)

Основ ни фак то ри пр о из вод ње 
Тех нич ка и дру штве на стра на пр о це са пр о из вод ње 
Пр о из вод не сна ге и пр о из вод ни од но си 
Пој мо ви и из ра зи ко ји ма се ко ри сти по ли тич ка еко но ми ја 
По јам на чи на пр о из вод ње и дру штве ноеко ном ска фор ма ци ја 
Основ на обе леж ја пра вил но сти и прин ци па при вред ног жи во та

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ О ДРУ ШТВЕ НОЈ ПР О ИЗ ВОД ЊИ (22) 

Ну жност пр о из вод ње
Пр о из вод ња и људ ске по тре бе (по јам и основ на кла си фи ка

ци ја људ ских по тре ба)
Ка рак те ри сти ке пр о из вод ње у са вре ме ним усло ви ма. По де ла 

ра да, ње ни об ли ци и зна чај за дру штве ноеко ном ски раз вој
По јам и основ не ка рак те ри сти ке дру штве не и тех нич ке по де

ле ра да
Основ не ка рак те ри сти ке по де ле ра да у са вре ме ним усло ви ма 
Сра зме ран рас по ред дру штве ног фон да ра да на раз ли чи те де

лат но сти
По јам укуп ног дру штве ног фон да ра да и ње гов рас по ред 
Дру штве ни бру то пр о из вод, дру штве ни пр о из вод и на ци о нал

ни до хо дак
Дру штве ни бру то пр о из вод и дру штве ни пр о из вод
Фак то ри ко ји од ре ђу ју обим дру штве ног бру то пр о из во да
По јам пр о дук тив но сти ра да и фак то ри ко ји је од ре ђу ју
По јам ин тен зив но сти ра да и фак то ри ко ји је од ре ђу ју
По јам на ци о нал ног до хот ка и ње го ва рас по де ла 
Струк ту ра дру штве ног бру то пр о из во да и ње го ва рас по де ла
Ма те ри јал на струк ту ра дру штве ног бру то пр о из во да
Вред но сна струк ту ра дру штве ног бру то пр о из во да
На мен ска рас по де ла дру штве ног бру то пр о из во да 
По тре бан пр о из вод, по тре бан рад и по треб но рад но вре ме 
Ви шак пр о из во да, ви шак ра да и ви шак рад ног вре ме на 
Дру штве на ре про дук ци ја и ње ни об ли ци
По јам и об ли ци дру штве не ре про дук ци је

РОБ НА ПР О ИЗ ВОД ЊА И ЊЕ НЕ ЗА КО НИ ТО СТИ (34)

Основ ни об ли ци орга ни зо ва ња дру штве не пр о из вод ње
По јам и основ не ка рак те ри сти ке на ту рал не и роб не пр о из вод ње
Усло ви на стан ка роб не пр о из вод ње и ње не оп ште ка рак те ри

сти ке
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Ро ба и ње на основ на свој ства
По јам и ка рак те ри сти ке упо треб не вред но сти ро бе
По јам и ка рак те ри сти ке вред но сти ро бе
По јам и пр о мет не вред но сти ро бе 
Ту ма че ње вред но сти ро бе
Рад као су шти на вред но сти ро бе
Су бјек тив на оце на ко ри сно сти ро бе као ње на вред ност
Дво ја ки ка рак тер ра да са др жан у ро би (ин ди ви ду ал ни и дру

штве ни рад; кон кре тан и ап страк тан рад)
Од ре ђи ва ње ве ли чи не вред но сти ро бе
По јам, зна чај и фак то ри дру штве но по треб ног рад ног вре ме на 
Из ра жа ва ње ве ли чи не вред но сти ро бе
По јам, основ не ка рак те ри сти ке и фак то ри ко ји од ре ђу ју пр о

мет ну вред ност ро бе
Раз вој об ли ка из ра жа ва ња вред но сти ро бе
Су шти на и основ не ка рак те ри сти ке пр о мет не вред но сти
Фак то ри ко ји од ре ђу ју пр о мет ну вред ност ро бе
Пр ост, јед но ста ван или слу ча јан об лик вред но сти
Раз ви је ни или пот пу ни об лик вред но сти
Об лик оп штег екви ва лен та
Нов ча ни об лик вред но сти
На ста нак нов ца и ње го ве основ не функ ци је 
Ме тал ни, па пир ни и кре дит ни но вац
По јам и фак то ри ко ли чи не нов ца по треб ног у роб ном пр о ме ту 
По јам и основ не ка рак те ри сти ке ин фла ци је и де фла ци је 
По јам и на чин утвр ђи ва ња па ри те та и по јам де ви зног кур са 
По јам и основ не ка рак те ри сти ке де вал ва ци је и ре вал ва ци је 
По јам за ко на вред но сти као основ не пра вил но сти си сте ма 

роб не пр о из вод ње и ње го ве оп ште ка рак те ри сти ке
По јам тр жи шне вред но сти и фак то ри ко ји је од ре ђу ју 
По јам тр жи шне це не и ме ха ни зам ње ног фор ми ра ња 
Тр жи ште и ме ха ни зам ис по ља ва ња за ко на вред но сти

IIIРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

РОБ НИ ПР О ИЗ ВО ЂАЧ И ЊЕ ГО ВА РЕ ПРО ДУК ЦИ ЈА (22)

По јам роб ног пр о из во ђа ча
Ка рак тер фак то ра пр о из вод ње у роб ној при вре ди
Рад на сна га као ро ба
По јам ка пи та ла
Ком би но ва ње чи ни ла ца пр о из вод ње у са вре ме ном дру штву 

(пр о из вод на функ ци ја)
Пр о из вод ња вред но сти и ње не ка рак те ри сти ке у роб ној при

вре ди
Тај на на ста ја ња ви шка вред но сти и ње го ва су шти на
По јам и ну жност аку му ла ци је у роб ној при вре ди
По јам аку му ла ци је ка пи та ла
Аку му ла ци ја ка пи та ла и орган ски cacтав ка пи та ла
Об ли ци аку му ла ци је ка пи та ла
По јам обр та и кру жног кре та ња фак то ра пр о из вод ње (ка пи та

ла) у роб ној при вре ди
Тр о шко ви пр о из вод ње и це на ко шта ња роб ног пр о из во ђа ча
Раз ли чи ти мо ти ви по сло ва ња роб ног пр о из во ђа ча (пр о фит, 

до бит, до хо дак)
По ка за те љи по слов ног успе ха роб ног пр о из во ђа ча
По јам и су шти на пр о фи та и пр о фит не сто пе
По ка за те љи по слов ног успе ха у усло ви ма са вре ме не при вре де

НА ЦИ О НАЛ НИ ДО ХО ДАК КАО МА ТЕ РИ ЈАЛ НА ОСНО ВА 
РАС ПО ДЕ ЛЕ У СА ВРЕ МЕ НОЈ ПРИ ВРЕ ДИ (30)

Раз ли чи ти сво јин ски об ли ци и до хо ци у са вре ме ној роб ној 
при вре ди

На јам ни на као об лик до хот ка рад нич ке кла се
Су шти на на јам ни не и об ли ци пла ћа ња рад не сна ге
Ути цај др жа ве и ко лек тив них уго во ра на кре та ње на јам ни не 
Раз ли чи ти об ли ци пла сма на ка пи та ла и њи хо ви до хо ци 

Ин ду стриј ски ка пи тал и ин ду стриј ски пр о фит
При сва ја ње пр о фи та од стра не ин ду стриј ских ка пи та ли ста
Пр о се чан пр о фит као уну тра шња пра вил ност при сва ја ња пр

о фи та 
Екс тра пр о фит – при сва ја ње пр о фи та од по је ди нач ног пр о

из во ђа ча 
Тр го вач ки ка пи тал и тр го вач ки пр о фит
По јам, зна чај и функ ци ја тр го вач ког ка пи та ла
Ка рак тер тр го вач ког пр о фи та и на чин ње го вог при сва ја ња
Тр о шко ви пр о ме та, њи хов ка рак тер и на чин на док на ђи ва ња 
Зај мов ни ка пи тал и ка ма те
По јам и основ не функ ци је зај мов ног ка пи та ла
Ка ма та као до хо дак од зај мов ног ка пи та ла
Бан кар ски ка пи тал и бан кар ска до бит 
Ак циј ски ка пи тал и ди ви ден да
По јам и основ не функ ци је ак циј ског ка пи та ла
Ди ви ден да као до хо дак од ак циј ског ка пи та ла
Вр сте и зна чај хар ти ја од вред но сти
Пр о мет хар ти ја од вред но сти 
Зе мљи шни ка пи тал и зе мљи шна рен та
По јам и основ не ка рак те ри сти ке зе мљи шног ка пи та ла
По јам и су шти на зе мљи шне рен те
Основ ни об ли ци рен те у са вре ме ном дру штву

ОСНОВ НЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ПР О ЦЕ СА РЕ ПРО ДУК ЦИ ЈЕ  
У СА ВРЕ МЕ НОМ ДРУ ШТВУ (20)

Основ на обе леж ја раз во ја са вре ме ног дру штва у усло ви ма 
тех нич котех но ло шке ре во лу ци је

На ста ја ње но ве по де ле ра да
Основ не ка рак те ри сти ке пр о из вод не и тр жи шне струк ту ре 

са вре ме не роб не тр жи шне при вре де 
Кон цен тра ци ја и цен тра ли за ци ја ка пи та ла и пр о из вод ње
По јам и основ не ка рак те ри сти ке др жав ног мо но по ли стич ког 

ка пи та ли зма
По јам и основ не ка рак те ри сти ке при вре де пре ла зног пе ри о да 
Основ не ка рак те ри сти ке и зах те ви ви со ко ра зви је не тех ни ке и 

тех но ло ги је са вре ме ног дру штва
Основ не ка рак те ри сти ке и зах те ви круп не ка пи та ли стич ке 

роб не при вре де
Ка рак те ри сти ке пр о це са по друштвља ва ња
По јам и основ не спе ци фич но сти пре ла зног тран зи ци о ног пе

ри о да
Пр о ме не у еко ном ској струк ту ри са вре ме ног дру штва и на

ста ја ње ме шо ви те при вре де
Ка рак те ри сти ке и пра вил но сти од ви ја ња пр о це са дру штве не 

ре про дук ци је у при вре ди пре ла зног (тран зи ци о ног) пе ри о да.

IVРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 66 ча сова го ди шње)

ПРЕД МЕТ ИЗ У ЧА ВА ЊА НА ЦИ О НАЛ НЕ ЕКО НО МИ ЈЕ (2)

Пред мет из у ча ва ња на ци о нал не (на род не) еко но ми је 
Од нос из ме ђу ма кро и ми кро еко ном ских ди сци пли на

ПРИ ВРЕД НИ РАЗ ВОЈ (4)

По јам при вред ног раз во ја
Чи ни о ци при вред ног раз во ја
Сте пен при вред ног раз во ја
Дру штве ни пр о из вод и на ци о нал ни до хо дак
Фак то ри ра ста дру штве ног пр о из во да, не по сред ни и по сред ни

ПРИ ВРЕД НИ РАЗ ВОЈ СФРЈ (2)

Ди на ми ка при вред ног раз во ја бив ше Ју го сла ви је
Пр о ме не у струк ту ри дру штве ног пр о из во да

РАЗ ВОЈ НА ПО ЛИ ТИ КА И ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ (5)

По јам, вр сте и функ ци је ин ве сти ци ја
Еко ном ска ефи ка сност ин ве сти ци ја
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Основ на обе леж ја ин ве сти ци о не по ли ти ке
Струк ту ра ин ве сти ци ја

ПРИ ВРЕД НИ СИ СТЕМ (4)

Раз вој при вред ног си сте ма Ср би је
Под руч ја при вред ног си сте ма
Си стем рас по де ле
Кре дит номо не тар ни си стем
Фи скал ни си стем
Си стем еко ном ских од но са са ино стран ством

ПРЕТ ПО СТАВ КЕ РАЗ ВО ЈА CPБИЈЕ (9)

Ве ли чи на и раз вој не прет по став ке Cрбије
Ста нов ни штво и рад на сна га као фак тор при вред ног раз во ја
Струк ту ра ста нов ни штва
При вред ни ре сур си и усло ви
Енер гет ски из во ри и ми не рал на бо гат ства
Ка пи тал и тр жи ште ка пи та ла
Пр о из вод ни фон до ви при вре де
Ин сти ту ци о нал не прет по став ке раз во ја Cрбије

ЕКО НОМ СКА ПО ЛИ ТИ КА (10)

По јам еко ном ске по ли ти ке
Еле мен ти еко ном ске по ли ти ке
Вр сте еко ном ске по ли ти ке
Крат ко роч на и ду го роч на еко ном ска по ли ти ка
Си стем и по ли ти ка це на
Ин стру мен ти и уло га по ли ти ке це на
Фи скал на и мо не тар нокре дит на по ли ти ка
Спољ но тр го вин ска по ли ти ка

СО ЦИ ЈАЛ НИ РАЗ ВОЈ И ПО ЛИ ТИ КА (4)

По јам и зна чај жи вот ног стан дар да
По ка за те љи жи вот ног стан дар да
Ме ре со ци јал не по ли ти ке

АК ТУ ЕЛ НИ ПР О БЛЕ МИ И ПРИ О РИ ТЕ ТИ ПРИ ВРЕД НОГ  
РАЗ ВО ЈА (6)

Тран зи ци ја при вре де
Пр о ме на при вред не струк ту ре
Пр о ме на при вред ног си сте ма

ТР ГО ВИН СКА ПО ЛИ ТИ КА (6)

Об ли ци за шти те до ма ћег тр жи шта
Аргу мен ти за за шти ту до ма ћег тр жи шта
Ван ца рин ска за шти та и нео пре тек ци о ни зам
Под сти ца ње из во за

МЕ ЂУ НА РОД НО КРЕ ТА ЊЕ КА ПИ ТА ЛА (4)

Об ли ци ме ђу на род ног кре та ња ка пи та ла
Ме ђу на род но тр жи ште ка пи та ла
Ме ђу на род ни мо не тар ни си стем
Ме ђу на род не фи нан сиј ске орга ни за ци је

ИН СТИ ТУ ЦИ О НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА СВЕТ СКЕ ПРИ ВРЕ ДЕ (3)

Ди на ми ка и струк ту ра ме ђу на род не раз ме не
Еко ном ске орга ни за ци је Ује ди ње них на ци ја
Свет ска тр го вин ска орга ни за ци ја
Оста ли об ли ци ин сти ту ци о на ли за ци је ме ђу на род не тр го ви не

ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА СВЕТ СКЕ ПРИ ВРЕ ДЕ (3)

Европ ска уни ја
Дру ге ин те гра ци је
Тран сна ци о нал не ком па ни је у свет ској при вре ди 

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји су орга ни зо ва ни у те мат ске це ли не за 
ко је је на ве ден оквир ни бр ој ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ни ци ма 
је да та мо гућ ност да мо гу ме ња ти бр ој ча со ва по је ди них те ма (до 
20%). 

Пр о грам пред ме та осно ви еко но ми је сво јим са др жа јем об у
хва та основ не еко ном ске ка те го ри је са вре ме не роб не при вре де, 
основ не еко ном ске за ко не и ме ха ни зам роб не пр о из вод ње, као и 
еко ном ску струк ту ру са вре ме ног дру штва.

Пр о грам пред ме та кон ци пи ран је пре ма по тре би су ми ра ња и 
са гле да ва ња ква ли та тив но но вих са др жа ја еко ном ске ствар но сти 
на ше зе мље. У то ку оства ри ва ња пр о грам ских са др жа ја тре ба об у
хва ти ти и све ва жне пр о ме не у еко ном ској ствар но сти на ше зе мље 
да би на ста ва до би ја ла што ви ше у ак ту ел но сти и да се уче ни ци за
ин те ре су ју за ис тра жи ва ње еко ном ског ам би јен та у ко ме жи ве, али 
и за свет ску при вре ду пр о у ча ва ју ћи пра ви ла и об ли ке, као и на чин 
функ ци о ни са ња ме ђу на род них еко ном ских од но са. Пи та њи ма де
ви зног кур са и ме ђу на род них фи нан си ја тре ба по све ти ти јед на ко 
ду жну па жњу, тим пре што су у да на шње вре ме ме ђу на род на фи
нан сиј ска кре та ња ви ше стру ко обим ни ја од раз ме не ро бе.

На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте
пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на
ру ши це ли на на став ног пр о гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је 
аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та 
оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра ње ста во ва и 
вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља кон ти ну и ра ни 
пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп них ак тив но сти 
на ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче ни ка, раз ли чи та 
ме тод ска ре ше ња и раз ли чи те из во ре ин фор ма ци ја, као и мно го
број не при ме ре из прак се, ко ји ма се илу стру је да та пр о бле ма ти ка. 

Са др жај пред ме та Осно ви еко но ми је има при род ну ве зу са 
са др жа ји ма дру гих пред ме ти ма као што су срп ски је зик, исто ри ја, 
ма те ма ти ка, по слов на еко но ми ја. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи
ва ти на ту ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма орга ни
зо ва ти те мат ске ча со ве. Осим то га, уче ни ци ма тре ба ука зи ва ти и 
на ве зу са пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као што су еко ном ска 
ге о гра фи ја, мо не тар на еко но ми ја и бан кар ство, ста ти сти ка. На тај 
на чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не сте че не у окви ру на
ста ве осно ва еко но ми је до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства
ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних 
ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со
ци јал ног раз во ја уче ни ка. 

Са др жа је пр о гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке пр о грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но пр о на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци), ви зу ел
но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих 
са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним 
ис ку ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; пре
зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них пр о је ка та и ефи ка сну ви зу ел ну, 
вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен
та ци ју. 

При ли ком оце њи ва ња пр о це њу ју се: ве шти не из ра жа ва ња и 
са оп шта ва ња; раз у ме ва ње, при ме на и вред но ва ње на у че них по сту
па ка и пр о це ду ра; рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма 
тек сто ва.

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа и 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа у скла ду са пр о гра мом на став ног 
пред ме та. Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко
вих пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња, уче шћа 
у де ба ти и ди ску си ји, пи са ња есе ја, до ма ћих за да та ка, уче шћа у 
раз ли чим об ли ци ма груп ног ра да, ра да на пр о јек ти ма. 
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ПОСЛОВНАЕКОНОМИЈА

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљна ста ве по слов на еко но ми ја је раз виј ње зна ња и ве шти
на, из град ња вред но сних ста во ва ко ји оспо со бља ва ју уче ни ке да 
успе шно при ме њу ју еко ном ске прин ци пе и за ко ни то сти по сло ва
ња пред у зе ћа у сва ко днев ном жи во ту и пр о фе си о нал но се раз ви ја
ју у скла ду са соп стве ним по тре ба ма и ин те ре си ма, раз ви ја ју сво ју 
лич ност и по тен ци ја ле у од го вор ну, зре лу и ко му ни ка тив ну лич
ност, ак тив ну у еко ном ском и сва ком дру гом раз во ју дру штва.

Задацина ста ве су да уче ни ци:
– раз ви ју функ ци о нал ну еко ном ску пи сме ност;
– раз у ме ју зна чај, функ ци је и ци ље ве пред у зе ћа као основ не 

ин сти ту ци је тр жи шне при вре де;
– усво је еко ном ске прин ци пе и при ме њу ју их у сва ко днев ном 

жи во ту;
– да ко ри сте ме то де и тех ни ке ана ли зе ре ле вант них еко ном

ских пр о бле ма;
– уна пре де са рад њу са дру ги ма, као и спoсобност и за тим ски рад;
– стек ну на ви ке и уме шност у ко ри шће њу ра зно вр сних из во

ра зна ња;
– упра вља ју соп стве ним ре сур си ма вре ме на, зна ња и до но се 

ис прав не од лу ке на осно ву аргу ме на та;
– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не при до но ше њу од лу ка 

и ре ша ва њу пр о бле ма из сва ко днев ног жи во та у но вим и не по зна
тим усло ви ма; 

– уна пре де спо соб но сти за при ку пља ње по да та ка, њи хо ву 
ана ли зу и кри тич ку пр о це ну, орга ни за ци ју, при ме ну и да ље пре но
ше ње ин фор ма ци ја бит них за жи вот и рад;

– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 
са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва и 
кри тич ког ми шље ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост и ства ра лач ко ми шље ње; 
– раз ви ју ста во ве и вред но сти зна чај не за жи вот у са вре ме

ном дру штву; 
– раз ви ју свест о соп стве ним зна њи ма и спо соб но сти ма и да

љој пр о фе си о нал ној ори јен та ци ји.

СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

УВОД У ПО СЛОВ НУ ЕКО НО МИ ЈУ (2)

По јам еко но ми је пред у зе ћа 
Де фи ни са ње по слов не еко но ми је 
Пред мет из у ча ва ња по слов не еко но ми је 
Ци ље ви из у ча ва ња по слов не еко но ми је 

НО СИ О ЦИ ПРИ ВРЕ ЂИ ВА ЊА (10)

Пред у зе ће као но си лац при вре ђи ва ња 
Оста ли но си о ци при вре ђи ва ња

ОБ ЛИ ЦИ ПРЕД У ЗЕ ЋА (6)

Пред у зе ће, пред у зет ник
За да ци пред у зе ћа
Еле мен ти пред у зе ћа

ВР СТЕ ПРЕД У ЗЕ ЋА (6)

– пре ма ве ли чи ни
– пре ма функ ци ји у ре про дук ци ји
– пре ма сте пе ну тех нич ке опре мље но сти
– пре ма успе шно сти

ОСНИ ВА ЊЕ И ПРЕ СТА НАК РА ДА ПРЕД У ЗЕ ЋА (4)

СРЕД СТВА И ИЗ ВО РИ СРЕД СТА ВА (5)

По јам и вр сте сред ста ва 
Из во ри сред ста ва пред у зе ћа 
Кон тро ла ко ри шће ња сред ста ва

ТО КО ВИ ВРЕД НО СТИ У ПРЕД У ЗЕ ЋУ (5)

По јам ан га жо ва них сред ста ва
Еле мен ти ан га жо ва них сред ста ва
Об ли ци ан га жо ва них сред ста ва
Ци клус ан га жо ва них сред ста ва
Кон тро ла ан га жо ва них сред ста ва

ТР О ШКО ВИ ПО СЛО ВА ЊА ПРЕД У ЗЕ ЋА (20)

По јам утро ша ка и тр о шко ва 
Утро шци еле ме на та
По де ла тр о шко ва
Кал ку ла ци ја це на (це на ко шта ња, на бав на це на, пр о дај на це на) 
Кон тро ла тр о шко ва пред у зе ћа

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПО СЛО ВА ЊА ПРЕД У ЗЕ ЋА (10) 

По јав ни об ли ци ре зул та та
Пра ће ње и упо ре ђи ва ње ре зул та та
Рас по де ла ре зул та та

ПРИН ЦИ ПИ И ОЦЕ НЕ ПО СЛО ВА ЊА ПРЕД У ЗЕ ЋА (6)

Пр о дук тив ност 
Еко но мич ност 
Рен та бил ност
По ве за ност еко ном ских прин ци па по сло ва ња

IIРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

ПРЕД У ЗЕ ЋЕ КАО ОРГА НИ ЗА ЦИ О НИ СИ СТЕМ (5)

Oргaнизaциja и oргaнизoвaњe 
Пojaм и структ урa систeмa
Врстe систeмa

OРГAНИЗAЦИJA EЛEMEНATA (12)

Oднoси измeђу eлeмeнaтa; рaднoг кoлeк тивa и срeдстaвa
Oргaнизaциja кoлeк тивa
Oргaнизaциja срeдстaвa

OРГAНИЗAЦИJA СTРУКTУРE ПРEДУЗEЋA (12)

Функциje у прeдузeћу
Функциja извршeњa
Функциja рукoвoђeњa
Функциja упрaвљaњa
Финaнсиjскa функциja
Oстaлe функциje
Oргaнизaциja функциoнисaњa прeдузeћa

MEНAЏMEНT (20)

Пojaм и функциja мeнaџмeнтa
Tипoви мeнaџмeнтa (стрaтeшк и, тaк тички, oпeрaтивни)
Плaнирaњe (стрaтeгиjскo плaнирaњe и мeнaџмeнт)
Стрaтeгиja примeнe мeнaџмeнтa
Oргaнизoвaњe (пoдeлa рaдa, oргaнизaциoнa структ урa и кooр

динaциja)
Meнaџмeнт у људ ским рeсурсимa
Рукoвoђeњe oргaнизaциoним прoмeнaмa и рaзвojeм
Moтивaциja, кoмуникaциja и тим ски рaд у oргaнизaциjaмa
Кoнтрoлa (врстe; eкoнoмскa кoнтрoлa; кoнтрoлa квaлитeтa)
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OБЛИЦИ OРГAНИЗOВAЊA ПРEДУЗEЋA (15)

Oблик друш твa; друш твo сa oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу, друш
твo сa нeoгрaничeнoм сoлидaлнoм oдгoвoрнoшћу; дeoничкo друш
твo; кoмaдитнo друш твo

Oблици прeдузeћa; oргaнизaциja у oдрeђeним дeлaтнoстимa

ПOВEЗИВAЊE ПРEДУЗEЋA (10)

Maтичнo или зaвиснo прeдузeћe (мeшoвити хoлдинг, кoнцeрн)
Прeдузeћe сa узajaмним учeшћeм (хoлдинг)
Пoслoвнa удружeњa и дру ги oблици пoвeзивaњa

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји су орга ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко
је је на ве ден оквир ни бр ој ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ни ци ма је 
да та мо гућ ност да мо гу ме ња ти бр ој ча со ва по је ди них те ма (до 20%). 

Пр о грам пред ме та по слов на еко но ми ја сво јим са др жа јем об
у хва та об ја шње ње су шти не по сло ва ња пред у зе ћа, за ко ни то сти 
ње го вог функ ци о ни са ња, као и ве шти не упра вља ња пред у зе ћем. 
Пр о грам је кон ци пи ран та ко да омо гу ћа ва уче ни ци ма су ми ра ње 
прет ход но сте че них зна ња као и ко ри шће ње зна ња за објек тив но 
са гле да ва ње еко ном ске ствар но сти.

На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте
пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да сва ка 
те ма до би је аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да
ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра
ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља 
кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп
них ак тив но сти на ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче
ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња и раз ли чи те из во ре ин фор ма ци
ја, као и мно го број не при ме ре из прак се, ко ји ма се илу стру је да та 
пр о бле ма ти ка. 

Са др жај пред ме та по слов на еко но ми ја је у ко ре ла ци ји са са
др жа ји ма дру гих пред ме та као што су срп ски је зик, исто ри ја, ма
те ма ти ка, осно ви еко но ми је. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на 
ту ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма орга ни зо ва ти 
те мат ске ча со ве, ра ди о ни це. Осим то га, уче ни ци ма тре ба ука зи ва
ти и на ве зу са пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као што су еко
ном ска ге о гра фи ја, мо не тар на еко но ми ја и бан кар ство, ста ти сти ка. 
На тај на чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не сте че не у окви
ру на ста ве по слов не еко но ми је до би ја ју ши ри сми сао и до при но
се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но 
оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног 
и со ци јал ног раз во ја уче ни ка. 

Са др жа је пр о гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке пр о грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но пр о на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци), ви зу ел
но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих 
са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним 
ис ку ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; пре
зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них пр о је ка та и ефи ка сну ви зу ел ну, 
вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен та ци ју. 

При ли ком оце њи ва ња пр о це њу ју се: ве шти не из ра жа ва ња и 
са оп шта ва ња; раз у ме ва ње, при ме на и вред но ва ње на у че них по сту
па ка и пр о це ду ра; рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма 
тек сто ва.

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа и 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа у скла ду са пр о гра мом на став ног 
пред ме та. Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко
вих пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња, уче шћа 
у де ба ти и ди ску си ји, пи са ња есе ја, до ма ћих за да та ка, уче шћа у 
раз ли чим об ли ци ма груп ног ра да, ра да на пр о јек ти ма. 

РАЧУНОВОДСТВО

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ на ста ве пред ме та ра чу но вод ство је раз ви ја ње функ
ци о нал не ра чу но вод стве не пи сме но сти, сти ца ње зна ња, овла
да ва ње ве шти на ма, из град ња вред но сних ста во ва ко ји оспо со
бља ва ју уче ни ке да ко ри сте ра чу но вод стве на зна ња и уме ња у 
сва ко днев ном жи во ту, да за ин те ре су је уче ни ке за да љи пр о фе си
о нал ни раз вој у скла ду са соп стве ним по тре ба ма и ин те ре си ма, 
да раз ви ја ју сво ју лич ност и по тен ци ја ле у од го вор ну, ана ли тич
ну, си сте ма тич ну, пре ци зну, ко му ни ка тив ну, пр о фе си о нал но ак
тив ну лич ност. 

Задацина ста ве су да уче ни ци:
– раз ви ју функ ци о нал ну ра чу но вод стве ну пи сме ност и ко му

ни ци ра ју ко ри шће њем ра чу но вод стве них тер ми на;
– раз ви ју спо соб но сти и уме ћа тач но сти, уред но сти, пра во

вре ме но сти, пре ци зно сти, ја сно сти, си сте ма тич но сти, упор но сти, 
по ступ но сти;

– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не ту ма че ња еко ном ских 
пр о ме на у пред у зе ћу;

– уна пре де са рад њу са дру ги ма, као и спoсобност и за тим ски рад;
– стек ну на ви ке и уме шност при ку пља ња и ко ри шће ња ре ле

вант них ин фор ма ци ја у раз ли чи тим из во ри ма зна ња (струч на ли
те ра ту ра, Интернет, уџ бе ник); 

– уна пре де спо соб но сти за об ра ду по да та ка, њи хо ву ана ли зу, 
кри тич ку пр о це ну и при ме ну и да ље пре но ше ње и пру жа ње ин
фор ма ци ја ко ри сни ци ма;

– упра вља ју соп стве ним ре сур си ма вре ме на, зна ња и до но се 
ис прав не од лу ке на осно ву аргу ме на та;

– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не при до но ше њу од лу ка 
и ре ша ва њу пр о бле ма из сва ко днев ног жи во та у но вим и не по зна
тим усло ви ма; 

– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 
са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва, 
ло гич ког, ап стракт ног и кри тич ког ми шље ња и за кљу чи ва ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост и ства ра лач ко ми шље ње; 
– раз ви ју свест о соп стве ним зна њи ма и спо соб но сти ма и да

љој пр о фе си о нал ној ори јен та ци ји.

СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IРАЗРЕД
(1+1 ча са не дељ но, 37+37 ча сова го ди шње)

УВOД (3)

Рaчунoвoдствo, пojaм, дeлoви и зaдaци
Књигoвoдствo кao oснoвни дeo рaчунoвoдствa
Oстaли дeлoви рaчунoвoдствa

СРEДСTВA И ИЗВOРИ СРEДСTAВA (3+4)

Пojaм срeдстaвa и извoри срeдстaвa
Врстe срeдстaвa прeмa нaмeни
Извoри (пoрeклo) срeдстaвa
шeмaт ски прикaз срeдстaвa и њихoвих извoрa
Билaнснo прикaзивaњe срeдстaвa и њихoвих извoрa
Вeжбe: примeри сaстaвљaњa билaнсa нa oснoву стaњa срeд

стaвa и извoрa срeдстaвa

КЊИГOВOДСTВEНE ИСПРAВE (ДOКУМEНТA) (2+2)

Пojaм пoслoвнoг дoгaђaja
Пojaм и пoдeлa књигoвoдствeних испрaвa
Eлeмeнти књигoвoдствeних испрaвa
Нaчeлa урeднoсти књигoвoдствeних испрaвa
Кoнтрoлa и чувaњe књигoвoдствeних испрaвa
Вeжбe: пoпуњaвaњe дoкумeнaтa
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ПOСЛOВНE КЊИГE (2)

Днeвник, Глaвнa књигa и Пoмoћнe књигe

EВИДEНЦИJA БЛAГAJНИЧКOГ ПOСЛOВAЊA (5+8)

Блaгajнa – пojaм и врстe
Нaчeлa блaгajничкoг пoслoвaњa
Блaгajничкa дoкумeнтaциja и нaлoзи
Eвидeнциja блaгajничкoг пoслoвaњa
Вeжбe: примeри књижeњa блaгajничкoг пoслoвaњa крoз блaгaj

нички днeвник сa пoпуњaвaњeм oригинaлнe дoкумeнтaциje – нaлoг 
зa нaплaту, нaлoг зa исплaту, нaлoг зa службeни пут, признaницa, уп
лaтницa, гoтoвински чeк

EВИДEНЦИJA ПOСЛOВAЊA ПРEКO ЖИРOРAЧУНA (5+6)

Пojaм и oтвaрaњe жирoрaчунa
Дoкумeнтa зa нaплaту и исплaту прeкo жирoрaчунa
Eвидeнциja нa жирoрaчуну
Вeжбe: примeр упoрeднe eвидeнциje нoвчaних срeдстaвa у 

блaгajни и нa жирoрaчуну

EВИДEНЦИJA ПOTРAЖИВAЊA OД КУПAЦA (3+4)

Пojaм дужникa
Aнaлитичкa и синтeтичкa eвидeнциja пoтрaживaњa oд купaцa
Вeжбe: примeри eвидeнциje пoтрaживaњa oд купaцa сa пo

пуњaвaњeм фaк турe

EВИДEНЦИJA OБAВEЗA ПРEMA ДOБAВЉAЧИMA (3+4)

Пojaм пoвeрилaцa
Дoкумeнтaциja
Aнaлитичкa и синтeтичкa eвидeнциja oбaвeзa прeмa дoбaвљa

чимa
Вeжбe: примeри eвидeнциje oбaвeзa прeмa дoбaвљaчимa

EВИДEНЦИJA РOБE (3+4)

Рoбa – пojaм и цeнe
Пojaм цaринскe рoбe
Дoкумeнтaциja
Eвидeнциja рoбe у склaдишт у
Eвидeнциja рoбe у прoдaвници
Вeжбe: примeри eвидeнциje рoбe сa eвидeнциjoм нoвчaних 

срeдстaвa у блaгajни и нa жирoрaчуну, кao и eвидeнциja пoтрaжи
вaњa oд купaцa и oбaвeзa прeмa дoбaвљaчимa

EВИДEНЦИJA OСНOВНИХ СРEДСTAВA (2+1)

Пojaм и пoдeлa oснoвних срeдстaвa
Eвидeнциja у књи зи (инвeнтaрa) oснoвних срeдстaвa и нa рa

чуну oснoвних срeдстaвa
Вeжбe: примeр eвидeнциje oснoвних срeдстaвa крoз књи гу 

инвeнтaрa и нa aнaлитичкoм рaчуну oснoвних срeдстaвa

ИНВEНTAРИСAЊE (3+4)

Пojaм, циљ и врстe инвeнтaрисaњa
Oргaнизaциja инвeнтaрисaњa
Сaстaвљaњe инвeнтaрa
Вeжбe: сaстaвљaњe инвeнтaрa нa oснoву извршeнoг инвeн

тaрисaњa

ПРOСTO КЊИГOВOДСTВO (3)

Кaрaк тeристикe прoстoг књигoвoдствa

IIРAЗРEД
(1+1 чaс нeдeљнo, 37+37 чaсовa гoдишњe)

БИЛAНС СTAЊA (4+4)

Пojaм билaнсa
Нaчeлa билaнснe рaвнoтeжe

Врстe билaнсa
Сaстaвљaњe билaнсa
Вeжбe: сaстaвљaњe билaнсa нa oснoву инвeнтaрa

ПOСЛOВНE ПРOMEНE И ЊИХOВ УTИЦAJ НA БИЛAНС 
СTAЊA (4+4)

Утицaj пoслoвних прoмeнa нa билaнс
Чeтири oснoвнe групe прoмeнa
Вeжбe: сaстaвљaњe сукцeсивних билaнсa

РAШЧЛAЊИВAЊE БИЛAНСA НA КЊИГOВOДСTВEНE 
РAЧУНE (4+4)

Рaзлoзи рaшчлaњивaњa билaнсa нa рaчунe
Пojaм aк тивних и пaсивних рaчунa
Прaвилa бeлeжeњa нa aк тивним и пaсивним рaчунимa
Вeжбe: oтвaрaњe рaчунa нa oснoву билaнсa и књижeњe пoслoв

них прoмeнa пo прaвилимa зa aк тивнe и пaсивнe рaчунe

СAСTAВЉAЊE БИЛAНСA НA OСНOВУ СTAЊA НA 
РAЧУНИMA (6+6)

Сaстaвљaњe билaнсa нa oснoву стaњa нa рaчунимa и зaкључaк 
рaчунa

Прoбни билaнс
Вeжбe: књижeњe пoслoвних прoмeнa нa књигoвoдствeним рa

чунимa, сaстaвљaњe прoбнoг билaнсa, крajњeг билaнсa и зaкључaк 
књигoвoдствeних рaчунa

ДВOJНO КЊИГOВOДСTВO (2)

Пojaм и кaрaк тeристикe
Прин цип двojнoсти
Пoслoвнe књигe двojнoг књигoвoдствa (3+3)
Днeвник
Глaвнa књигa
Пoмoћнe књигe
Вeжбe: примeри књижeњa пoслoвних прoмeнa крoз пoслoвнe 

књигe двojнoг књигoвoдствa сa изрaдoм пoчeтнoг и крajњeг билaн
сa и зaкључaк књигa

РAСХOДИ И ПРИХOДИ (6+6)

Пojaм рaсхoдa и прихoдa
Врстe рaсхoдa и прихoдa
Дejствo рaсхoдa и прихoдa нa билaнсe стaњa
Књижeњe рaсхoдa и прихoдa
Билaнс успeхa
Зaкључни лист
Вeжбe: примeри књижeњa свих рaсхoдa и прихoдa, сaстaвљaњe 

зaкључнoг листa, билaнсa стaњa и билaнсa успeхa

ВРEMEНСКO РAЗГРAНИЧEЊE РAСХOДA И ПРИХOДA (4+4)

Пojaм врeмeнских рaзгрaничeњa
Aк тивнa врeмeнскa рaзгрaничeњa
Пaсивнa врeмeнскa рaзгрaничeњa
Билaнс и врeмeнскa рaзгрaничeњa
Вeжбe: примeри књижeњa врeмeнских рaзгрaничeњa и изрaв

нaњe врeмeнских рaзгрaничeњa

УTВРЂИВAЊE РEЗУЛTATA ПOСЛOВAЊA (4+6)

Jeднoмeсeчнo пoслoвaњe држaвних oргaнa (цaринa) сa 
утврђивaњeм рeз ултaтa

Вeжбe: примeри eвидeнциje држaвних oргaнa – цaринe крoз 
пoслoвнe књигe двojнoг књигoвoдствa сa изрaдoм зaкључнoг 
листa, oбрaчунoм рeз ултaтa, зaкључкoм књигa и сaстaвљaњeм би
лaнсa стaњa и билaнсa успeхa

30 чaсoвa у блoку
– рaсхoди и прихoди
– утврђивaњe рeз ултaтa пoслoвaњa
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IIIРAЗРEД
(1+1 чaс нeдeљнo, 36+36 чaсовa гoдишњe)

JEДНOOБРAЗНO КЊИГOВOДСTВO (2)

Пojaм и зaдaци

КOНTНИ OКВИР (2)

Пojaм и врстe
Прин ци пи
Зaкoнски прoписи

СПEЦИФИЧНOСTИ КЊИГOВOДСTВA ЗA ДРУГA ПРAВНA 
ЛИЦA (2)

Спeцифичнoсти књигoвoдствa и пoслoвних књигa у држaв
ним oргaнимa – цaрини

EВИДEНЦИJA СTAЛНИХ СРEДСTAВA (9+10)

Пojaм, врстe и врeднoсти стaлних срeдстaвa
Пoслoвнe књигe стaлнихoснoвних срeдстaвa
Aмoртизaциja
Прибaвљaњe стaлних – oснoвних срeдстaвa и извoри финaн

сирaњa
Oтуђивaњe стaлних – oснoвних срeдстaвa
штeтe нa стaлним – oснoвним срeдствимa
Рeвaлoризaциja стaлних – oснoвних срeдстaвa
Вeжбe: примeри eвидeнциje свaкoг видa прибaвљaњa и 

oтуђивaњa стaлних oснoвних срeдстaвa

EВИДEНЦИJA НOВЧAНИХ СРEДСTAВA  
И ПOTРAЖИВAЊA (4+6)

Eвидeнциja нoвчaних срeдстaвa нa жирoрaчуну
Eвидeнциja нoвчaних срeдстaвa у блaгajни
Хaртиje oд врeднoсти – инструмeнти плaћaњa
Oтвoрeни aкрeдитиви и срeдствa издвojeнa зa исплaту чeкoвa
Крaт кoрoчнa пoтрaживaњa из пoслoвaњa
Вeжбe: примeри књижeњa нa кoнтимa клaсe 2 – Крaт кoрoчнa 

пoтрaживaњa, плaсмaни и гoтoвинa

EВИДEНЦИJA КРATКOРOЧНИХ OБAВEЗA (2+4)

Oбaвeзe прeмa дoбaвљaчимa
Oбaвeзe пo издaтим хaртиjaмa oд врeднoсти
Oстaлe крaт кoрoчнe oбaвeзe
Вeжбe: примeри књижeњa крaт кoрoчних oбaвeзa – клaсa 4 

(групa 42)

EВИДEНЦИJA ЗAЛИХA (6+6)

Eвидeнциja нaбaвкe и трoшeњa мaтeриjaлa
Eвидeнциja ситнoг инвeнтaрa
Eвидeнциja рoбe
Вeжбe: примeри књижeњa нaбaвкe и трoшeњa мaтeриjaлa, 

ситнoг инвeнтaрa и рoбe у финaнсиjскoм књигoвoдству

EВИДEНЦИJA РAСХOДA И ПРИХOДA (4+4)

Eвидeнциja трoш кoвa
Tрoш кoви мaтeриjaлa, ситнoг инвeнтaрa, гoривa и eнeргиje, 

aмoртизaциje, рeзeрвисaњa и oстaли мaтeриjaлни трoш кoви
Tрoш кoви зaрaдa и нaкнaдa зaрaдa
Tрoш кoви прoизвoдних услугa
Нeмaтeриjaлни трoш кoви
Нeпoслoвни и вaнрeдни рaсхoди
Eвидeнциja прихoдa: финaнсирaњe из jaвних прихoдa, фaк

турисaни прихoди oд oбaвљaњa дeлaтнoсти, финaнсиjски прихoди, 
нeпoслoвни и вaнрeдни прихoди

Вeжбe: примeри eвидeнциje рaсхoдa – трoш кoвa и eвидeнциje 
прихoдa (клaсa 5 и клaсa 6)

OБРAЧУН И EВИДEНЦИJA РEЗУЛTATA (4+4)

Oбрaчун и књижeњe пoслoвнoг успeхa кoд дру гих прaвних 
лицa сa спeцифичнoстимa oбрaчунa кoд држaвних oргaнa

Вeжбe: примeри oбрaчунa укупнoг прихoдa, нaдoкнaђивaњe 
рaсхoдa сa спeцифичнoстимa oбрaчунa кoд држaвних oргaнa 
(цaринa)

ПEРИOДИЧНИ И ГOДИШЊИ РAЧУН (1+2)

Пeриoдични рaчун – пoтрeбa сaстaвљaњa и дeлoви кoje сaдржи
Гoдишњи рaчун – пoтрeбa и рaдњe кoje прeтхoдe изрaди гo

дишњeг рaчунa 
Вeжбe: примeри пoпуњaвaњa oбрaзaцa билaнсa стaњa и би

лaнсa успeхa зa другa прaвнa лицa
НAПOMEНA: У свaкoм пoлугoдиш ту првoг, другoг и трeћeг 

рaзрeдa oбaвeзнo рaдити jeдaн писмeни зaдaтaк.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји ра чу но вод ства да ти су у ви ду на став
них це ли на – те ма. За на став не це ли не дат је оквир ни бр ој ча со ва, 
ко ји на став ни ку тре ба да су ге ри шу обим, ду би ну и на чин ин тер
пре та ци је сва ке це ли не. Тај фонд ча со ва има ори јен та ци о ни ка рак
тер и тре ба га ускла ђи ва ти са кон крет ном си ту а ци јом у раз ре ду и 
од ре ђе ном на став ном це ли ном. Струк ту ру те о ри је и ве жбе тре ба 
по сма тра ти у ду жем вре мен ском пе ри о ду и укло пи ти је у укуп ну 
струк ту ру ча со ва.

Пр о грам пред ме та ра чу но вод ство сво јим са др жа јем об у хва та 
основ на пра ви ла, прин ци пе, за ко ни то сти књи го вод ства и ра чу но
вод ства, као и еви ден ци ју по сло ва ња пр о из вод них и тр го вин ских 
при вред них су бје ка та и ба на ка. На ве де ни са др жа ји по ред основ
ног те о риј ског при сту па по се ду ју и ак ти ван при ступ усме рен ка 
овла да ва њу прак тич них ве шти на ра чу но вод стве ног еви ден ти ра ња 
по сло ва ња. Ова ко кон ци пи ран пр о грам да је ве ли ку кре а тив ну сло
бо ду на став ни ци ма и уче ни ци ма да га, у скла ду са мо гућ но сти ма, 
ре а ли зу ју.

На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте
пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да сва ка 
те ма до би је аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да
ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра
ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља 
кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп
них ак тив но сти на ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче
ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња и раз ли чи те из во ре ин фор ма ци
ја, као и мно го број не при ме ре из прак се, ко ји ма се илу стру је да та 
пр о бле ма ти ка. 

Са др жај пред ме та ра чу но вод ство је у ко ре ла ци ји са са др жа
ји ма дру гих пред ме та као што су срп ски је зик, исто ри ја, ма те ма
ти ка, на ро чи то по слов на еко но ми ја. Осим то га, уче ни ци ма тре ба 
ука зи ва ти и на ве зу са пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као што 
су мо не тар на еко но ми ја и бан кар ство, ста ти сти ка. На тај на чин 
зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не сте че не у окви ру на ста ве ра
чу но вод ства до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп
штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се од
но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног 
раз во ја уче ни ка. 

На став ник, уз при ме ну ин тер ак тив не на ста ве, раз ви ја за ин
те ре со ва ност за пред мет не са др жа је и усме ра ва уче ни ке на са мо
стал ност у орга ни за ци ји ак тив но сти и из ра ди пр о је ка та. Ре а ли
за ци ја са др жа ја пр о гра ма пру жа мо гућ ност за при ме ну бр ој них 
са вре ме них на став них ме то да и упо тре бу ин фор ма ци о них тех но
ло ги ја. Из бор на став них ме то да за ви си од ци ља и за дат ка на став
ног ча са, спо соб но сти уче ни ка, рас по ло жи вих на став них сред
ста ва и учи ла. У окви ру сва ке пр о грам ске це ли не, уче ни ке тре ба 
оспо со бља ва ти за: са мо стал но пр о на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и 
ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту
ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци), ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и 
ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње 
са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку ством, са др жа ји ма дру гих 
пред ме та и др.); тим ски рад; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них 
пр о је ка та и ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.
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Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен
та ци ју. 

При ли ком оце њи ва ња пр о це њу ју се: ве шти не из ра жа ва ња и 
са оп шта ва ња; раз у ме ва ње, при ме на и вред но ва ње на у че них по сту
па ка и пр о це ду ра; рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма 
тек сто ва.

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа и 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа у скла ду са пр о гра мом на став ног 
пред ме та. Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко
вих пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња, уче шћа 
у де ба ти и ди ску си ји, пи са ња есе ја, до ма ћих за да та ка, уче шћа у 
раз ли чим об ли ци ма груп ног ра да, ра да на пр о јек ти ма.  

НА ПО МЕ НА: На ча со ви ма ве жби ра чу но вод ства оде ље ње се 
де ли на две гру пе. 

САВРЕМЕНАПОСЛОВНАКОРЕСПОНДЕНЦИЈА

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљна ста ве пред ме та са вре ме на по слов на ко ре спон ден ци ја 
је да уче ни ци раз ви ју оп шту jeзичку и функ ци о нал ну пи сме ност, 
сти ца њем обра зо ва ња и вас пи та ња као сло бод не, кре а тив не и кул
тур не лич но сти, кри тич ког ума и опле ме ње ног је зи ка и уку са, спо
соб но сти, ве шти на и ста во ва ко ри сних у сва ко днев ном жи во ту; да 
раз ви ју мо ти ва ци ју за уче ње и ин те ре со ва ња за основ не об ли ке 
ко му ни цир ња са љу ди ма, ко ле га ма, ру ко во ди о ци ма, стран ка ма, уз 
при ме ну кон цеп та одр жи вог раз во ја, етич но сти и рав но прав но сти; 
овла да ју ве шти на ма и фор ми ра ју вред но сне ста во ве ко ји до при но
се раз во ју ин фор ма тич ке пи сме но сти нео п ход не за да ље шко ло ва
ње, жи вот и рад у са вре ме ном дру штву; као и оспо со бља ва ње уче
ни ка да ефи кан со и ра ци о нал но ко ри сте ра чу на ре на на чин ко ји не 
угро жа ва њи хо во фи зич ко и мен тал но здра вље.

Задацина ста ве пред ме та са вре ме на по слов на ко ре спон ден
ци ја је да уче ни ци:

– раз у ме ју пси хо ло шке осно ве ме ђу људ ских од но са, уна пре
де све об ли ке ко му ни ка циј ске ве шти не са стран ка ма, за по сле ни ма;

– уна пре де са рад њу са дру ги ма, као и спoсобност и за тим ски 
рад и не го ва ње со ци јал них и емо ци о нал них од но са; 

– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не при до но ше њу од лу ка 
и ре ша ва њу пр о бле ма из сва ко днев ног жи во та; 

– уна пре де спо соб но сти за при ку пља ње, ана ли зу, орга ни за
ци ју, кри тич ку пр о це ну, при ме ну и пре но ше ње ин фор ма ци ја; 

– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 
са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва и 
кри тич ког ми шље ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост, мо рал но ра су ђи ва ње и 
ства ра ла шко ми шље ње; 

– раз у ме ју кон цепт мен тал ног здра вља и зна чај пре вен ци је, 
уна пре де здра ве жи вот не сти ло ве и при ме њу ју их сва ко днев ном 
жи во ту; 

– раз ви ју ста во ве и вред но сти зна чај не за жи вот у са вре ме
ном мул ти кул ту рал ном и де мо крат ски уре ђе ном дру штву за сно ва
не на по што ва њу људ ских пра ва, то ле ран ци ји, со ли дар но сти, рав
но прав но сти и ува жа ва њу раз ли чи то сти. 

СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IРАЗРЕД
(1+2 ча са не дељ но, 37+74 ча са го ди шње)

УВОД (5+0)

Са вре ме на кан це ла ри ја
Циљ и за да ци пред ме та.

По јам и раз вој сред ста ва за пи са ње.
Ко ре спон ден ци ја, по јам и функ ци ја.

ТЕХ НИ КА КУ ЦА ЊА (9+21)

Ко ри шће ње ра чу на ра у ко ре спон ден ци ји
Вр сте пр о гра ма за об ра ду тек ста
Вр сте и об ли ци та ста ту ра
Та ста ту ра – основ на сло ва, бр о је ви озна ке
Тех ни ка сле пог ку ца ња
Пра ви ла си сте ма сле пог ку ца ња
Об ра да сло ва (сло ва I, II, III и IV ре да)
Об ра да бр о је ва
Зна ци ин тер пунк ци ја

СА МО СТАЛ НО ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ТЕК СТО ВА (8+20)

Пи са ње на сло ва и под на сло ва.
Пре пис об ли ко ва них тек сто ва – фор ме об ли ко ва ња
Са мо стал но об ли ко ва ње тек сто ва
Из ра да тек сто ва из ру ко пи са
Об ли ко ва ње тек сто ва на стра ном је зи ку
Кон тро ла тач но сти ку ца ња
Кон тро ла је зич ке ис прав но сти
Естет ско об ли ко ва ње тек ста

КО РЕ СПОН ДЕН ЦИ ЈА (7+15)

Зна чај и вр сте ко ре спон ден ци је.
Ко мер ци јал ни зна чај ко ре спон ден ци је у си сте му са вре ме них 

по слов них ве за
По слов на пи сма – пре пи си 
Струк ту ра по слов ног пи сма – оба ве зни и нео ба ве зни де ло ви
По слов на пи сма у роб ном пр о ме ту
По слов на ко ре спон ден ци ја у пред у зе ћи ма, бан ка ма и оста

лим орга ни за ци ја ма

НА ЧЕ ЛА ПО СЛОВ НЕ КО РЕ СПОН ДЕН ЦИ ЈЕ (8+18)

Тач ност, за ко ни тост и екс пе ди тив ност у пи са њу по слов них 
пи са ма

Пи са ње пи са ма слу жбе ним сти лом и тех нич ка об ра да
Естет ски из глед, фор мал на и са др жај на ускла ђе ност по слов

ног пи сма
Чу ва ње по слов не пре пи ске
Стил и фра зе ко је се ко ри сте у по слов ној ко ре спон ден ци ји
По слов ни бон тон у по слов ној ко ре спон ден ци ји
Адре си ра ње пи са них по шиљ ки
Из ра да и рад са та бе ла ма
Упо тре ба ин тер не та у по слов ној ко ре спон ден ци ји

IIРАЗРЕД
(1+2 ча са не дељ но, 37+74 ча са го ди шње) 

УСА ВР ША ВА ЊЕ ТЕХ НИ КА РА ДА СА ТЕК СТО ВИ МА (4+8)

пре пи си об ли ко ва них тек сто ва
са мо стал но об ли ко ва ње тек сто ва

РАД СА СТРАН КА МА (1+2)

по слов ни бон тон

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА РАД НИХ ОБА ВЕ ЗА (1+2)

ко ри шће ње ка лен да ра, ро ков ни ка и име ни ка са адре са ма

СА СТАН ЦИ И ЗА ПИ СНИ ЦИ (2+4)

по јам и вр сте са ста на ка
при пре ма са стан ка
ко ре спон ден ци ја ве за на за орга ни за ци ју са ста на ка
во ће ње са ста на ка
за пи сник са са стан ка (вр сте, де ло ви, из ра да)
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КО РЕ СПОН ДЕН ЦИ ЈА (25+50)

по слов на ко ре спон ден ци ја (слу жбе ни до пи си, зуп ча ста и 
блок фор ма по слов ног пи сма)

ко ре спон ден ци ја ве за на за ку по про да ју ро бе (упит, по ну да, 
од го вор на по ну ду, по руџ би на, ку по про дај ни уго вор, ко ми сиј ски 
за пи сник, ре кла ма ци ја, пи смо о бо ни фи ка ци ји, урген ци ја)

из ра да обра за ца (еџ цел)
обра сци у роб ном пр о ме ту
ис пра ве и крат ки са ста ви (по твр де, при зна ни це, ре вер си, пу

но моћ ја)

КО РЕ СПОН ДЕН ЦИ ЈА И ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ВЕ ЗА НА  
ЗА СЛУ ЖБЕ НА ПУ ТО ВА ЊА (1+2)

при пре ма и орга ни за ци ја слу жбе ног пу то ва ња у зе мљи и ино
стран ству

из ве штај са слу жбе ног пу то ва ња

ПО СТУ ПАК СА ПО ШТОМ (1+2)

при јем, раз вр ста ва ње и еви ден ти ра ње по ште

КО РИ ШЋЕ ЊЕ СРЕД СТА ВА ВЕ ЗЕ (2+4)

те ле фон, те ле факс, мо бил на те ле фо ни ја, ин тер нет

КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈЕ И АРХИ ВИ РА ЊЕ ДО КУ МЕ НА ТА (1+2)

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји су орга ни зо ва ни у те мат ске це ли не за 
ко је је на ве ден оп ти ма лан бр ој ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, 
при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен пр о ра де са др
жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на на
став ног пр о гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан пр о стор 
и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре. При то ме, 
тре ба има ти у ви ду да фор ми ра ње ста во ва и вред но сти, као и овла
да ва ње ве шти на ма пред ста вља кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је 
ку му ла тив ног деј ства це ло куп них ак тив но сти на ча со ви ма Са вре
ме не по слов не ко ре спон ден ци је што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју 
уче ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња, ве ли ки бр ој при ме ра и ко
ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра, си му ла ци је рад них 
пр о це са и рад них си ту а ци ја. 

На ста ва из пред ме та Са вре ме на по слов на ко ре спон ден ци ја 
тре ба да до при не се да љем раз во ју ко му ни ка циј ских спо соб но сти 
и за то је по себ но по год на ме то да де мон стра ци је и си му ли ра ња 
рад них си ту а ци ја.

Са др жа је пр о гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке пр о грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но пр о на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; пре зен та
ци ју сво јих ра до ва и груп них пр о је ка та кр оз ефи ка сну ви зу ел ну, 
вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен
та ци ју. 

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа, пи
сме не пр о ве ре по стиг ну ћа и прак тич ног ра да, а у скла ду са пр о
гра мом на став ног пред ме та Са вре ме на по слов на ко ре спон ден ци ја.

Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко вих пр о
ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња (из ло жба ра до ва, 
ре зул та ти ис тра жи ва ња, мо де ли, уче шћа у де ба ти и ди ску си ји, пи
са њу до ма ћих за да та ка, уче шћа у раз ли чим об ли ци ма груп ног ра да.

По стиг ну ће уче ни ка из прак тич ног ра да и ве жби, умет нич ког 
оце њу је се на осно ву при ме не уче ни ко вог зна ња, са мо стал но сти, 
по ка за них ве шти на у ко ри шће њу ма те ри ја ла, ала та, ин стру ме на та 
и дру гих по ма га ла у из во ђе њу за дат ка. 

НА ПО МЕ НА: На ча со ви ма ве жби са вре ме не по слов не ко ре
спон ден ци је оде ље ње се де ли на две гру пе.

СТАТИСТИКА

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ на став ног пред ме та Ста ти сти ка је сти ца ње зна ња о 
еко ном ским по ја ва ма, њи хо вим пра вил но сти ма и за ко ни то сти ма, 
кон ти ну и ра но пра ће ње и ана ли зи ра ње њи хо вог по на ша ња и фор
ми ра ње вред но сних ста во ва ко ји до при но се раз во ју еко ном ске 
пи сме но сти нео п ход не за рад у са вре ме ном дру штву, као и фор
ми ра њу од го вор не, пре ци зне, ра ци о нал не осо бе кр оз сти ца ње 
функ ци о нал них зна ња о основ ним тех ни ка ма по сма тра ња и пра ће
ња еко ном ских по ја ва. 

Задацина ста ве пред ме та Ста ти сти ка су да уче ни ци:
– стек ну основ на зна ња о при ку пља њу, об ра ди и ана ли зи ра

њу по да та ка о дру штве ним и еко ном ским по ја ва ма; 
– упо зна ју тех ни ке по сма тра ња, гру пи са ња и ана ли зи ра ња 

по да та ка при ме ном ста ти стич ких ме то да;
– раз у ме ју ва жност по што ва ња прин ци па уред но сти, тач но

сти, ажур но сти при ли ком оба вља ња ста ти стич ких по сло ва;
– раз у ме ју зна чај ана ли зи ра ња и из во ђе ња пра вил них за кљу

ча ка о еко ном ским по ја ва ма.

СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IVРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 66 ча сова го ди шње)

УВОД (4)

По јам и за да ци ста ти сти ке. Ка рак те ри сти ке ста ти стич ког ме
то да. Ва ри ја бил ност и ма сов ност ста ти стич ког по сма тра ња. Кван
ти та тив но ис пи ти ва ње по ја ва. Кван ти та тив но раз ли ко ва ње по ја
ва. За кон ве ли ких бр о је ва. По де ла ста ти сти ке. Зна чај ста ти сти ке. 
Орга ни за ци ја ста ти стич ког ис тра жи ва ња. 

СТА ТИ СТИЧ КО ПО СМА ТРА ЊЕ (10)

При пре ме и циљ ста ти стич ког по сма тра ња. Пред мет по сма
тра ња и ње го во од ре ђи ва ње. Је ди ни ца по сма тра ња и зве штај на 
је ди ни ца. Обе леж је ста ти стич ких је ди ни ца и ње го во об у хва та ње. 
До пи си, из ве штај ни ме то ди, ан ке те и узо рак. Из во ри и на чи ни 
при ку пља ња по да та ка. Ста ти стич ки упит ник.

Пла ни ра ње орга ни за ци је ис тра жи ва ња. Кон тро ла при ку пље
них по да та ка.

СРЕ ЂИ ВА ЊЕ И ГРУ ПИ СА ЊЕ ПО ДА ТА КА (6)

По јам, вр ста, свр ха и фа зе сре ђи ва ња и гру пи са ња по да та ка. 
Ста ти стич ке се ри је, по јам и вр сте. Се ри је – атри бу тив не, се ри је 
ди стри бу ци је фре квен ци је и вре мен ске се ри је. Ку му ла тив ни об лик 
се ри је. Тех ни ка сре ђи ва ња и об ра де по да та ка.

ПРИ КА ЗИ ВА ЊЕ СТА ТИ СТИЧ КИХ ПО ДА ТА КА (8)

Ста ти стич ке та бе ле – по јам, вр сте и пра ви ла са ста вља ња та бе
ле. Гра фич ко при ка зи ва ње – по јам, свр ха и вр сте. Ди ја гра ми – ли
ниј ски и по вр шин ски (јед но став ни и ви ше стру ки сту би ћи, сме триј
ски гра фи кон, ква драт и кру го ви, тра фи ко ни струк ту ре у кру гу, у 
по лу кру го ви ма). Кар то гра ми. При ка зи сли ком – пик то гра ми...

АНА ЛИ ЗА ПО ДА ТА КА СРЕД ЊЕ ВРЕД НО СТИ (12)

По јам, зна чај и вр сте сред њих вред но сти. Ари те ме тич ка сре
ди на из не гру пи са них и гру пи са них по да та ка. Осо би не арит ме тич
ких сре ди на. Ме ди ја на. Мо дус. Ге о ме триј ска сре ди на. Хар мо ниј
ска сре ди на.
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ДИС ПЕР ЗИ ЈА СЕ РИ ЈЕ (6)

По јам дис пер зи је. Ме ре дис пер зи је – ин тер вал ва ри ја ци је, 
стан дард на де ви ја ци ја и ко е фи ци јент ва ри ја ци је. 

КО Е ФИ ЦИ ЈЕНТ ПР О СТЕ КО РЕ ЛА ЦИ ЈЕ (4)

По јам и мо гућ ност ме ре ња ко ре ла ци је.
Из ра чу на ва ње ко е фи ци јен та ко ре ла ци је.

РЕ ЛА ТИВ НИ БР О ЈЕ ВИ (4)

По јам, вр сте и зна чај ста ти стич ких ре ла тив них бр о је ва. По
ка за те љи струк ту ре. Ин дек си – по јам и вр сте. Ба зни и лан ча ни ин
дек си. Ин дек си пре ма ци љу упо ре ђи ва ња. Ста ти стич ки ко е фи ци
јен ти.

ОСНОВ НИ ПО КА ЗА ТЕ ЉИ ДИ НА МИ КЕ ПР О ИЗ ВОД ЊЕ  
И ПР О МЕ ТА (10)

По јам трен да и ње го во од ре ђи ва ње по ме то ду нај ма њих ква
дра та.

Ин ди ви ду ал ни и груп ни ин декс фи зич ког оби ма пр о из вод ње.
Ин ди ви ду ал ни и груп ни ин декс це на.
Ин декс тр о шко ва жи во та.
Ин декс вред но сти.
Ин ди ви ду ал ни и груп ни ин декс ис пу ње ња пла на.
НА ПО МЕ НА: У то ку го ди не оба ве зна су че ти ри школ ска пи

сме на за дат ка , и то два у пр вом и два у дру гом по лу го ди шту.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји пред ме та ста сти сти ка су орга ни зо ва
ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни бр ој ча
со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но
ва, де фи ни ше сте пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи 
ра чу на да се не на ру ши це ли на на став ног пр о гра ма, од но сно да 
сва ка те ма до би је аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и 
за да ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор
ми ра ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред
ста вља кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства 
це ло куп них ак тив но сти на свим ча со ви ма пси хо ло ги је што зах
те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња, 
ве ли ки бр ој при ме ра и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих 
из во ра.

Са др жај (пред ме та) има при род ну ве зу са са др жа ји ма дру
гих пред ме ти ма као што су: осно ви еко но ми је. Уче ни ци ма тре
ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на
став ни ци ма орга ни зо ва ти те мат ске ча со ве. На тај на чин зна ња, 
ста во ви, вред но сти и ве шти не сте че не у окви ру на ста ве ста ти
сти ка до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих 
обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на 
уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја 
уче ни ка.

Са др жа је пр о гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке пр о грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но пр о на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них пр о је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен
та ци ју.

ПРАВО

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ на ста ве пред ме та пра во је раз ви ја ње функ ци о нал не 
прав не пи сме но сти, сти ца ње зна ња, овла да ва ње ве шти на ма, из
град ња вред но сних ста во ва ко ји оспо со бља ва ју уче ни ке да по шту
ју прав ну ре гу ла ти ву у сва ко днев ном жи во ту, за ин те ре су је уче ни ке 
за да љи пр о фе си о нал ни раз вој у скла ду са соп стве ним по тре ба ма 
и ин те ре си ма, да раз ви ја ју сво ју лич ност и по тен ци ја ле у од го вор
ну, сло бод ну, кре а тив ну, ко му ни ка тив ну, де мо кра тич ну, по ли тич ки 
кул тур ну и пр о фе си о нал но ак тив ну лич ност у ам би јен ту прав не 
др жа ве. 

Задацина ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– раз ви ју еле мен тар ну прав ну пи сме ност;
– при ме њу ју сте че на прав на зна ња и ве шти не при до но ше њу 

од лу ка и ре ша ва њу пр о бле ма из сва ко днев ног жи во та; 
– при ме њу ју сте че на зна ња у оства ри ва њу за шти те по ли тич

ке и еко ном ске сло бо де и пра ва гра ђа на; 
– раз ви ју ста во ве де мо кра тич не, по ли тич ки кул тур не осо бе 

гра ђан ског дру штва;
– уна пре де са рад њу са дру ги ма, као и спoсобност и за тим ски рад;
– стек ну на ви ке и уме шност у ко ри шће њу ра зно вр сних из во

ра зна ња;
– упра вља ју соп стве ним ре сур си ма вре ме на, зна ња и до но се 

ис прав не од лу ке на осно ву аргу ме на та;
– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 

са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва и 
кри тич ког ми шље ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост, мо рал но ра су ђи ва ње и 
ства ра лач ко ми шље ње; 

– раз ви ју ста во ве и вред но сти зна чај не за жи вот у са вре ме
ном мул ти кул ту рал ном и де мо крат ски уре ђе ном дру штву за сно ва
не на по што ва њу људ ских пра ва, то ле ран ци ји, со ли дар но сти, ува
жа ва њу раз ли чи то сти и род не рав но прав но сти. 

СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IIIРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

ДРУ ШТВЕ НЕ НОР МЕ (5)

По јам дру штве не нор ме. Дру штве не нор ме и при род ни за ко
ни. Од нос нор ме и ствар но сти. Вр сте дру штве них нор ми. Мо рал, 
оби ча ји и њи хов од нос пре ма пра ву. По јам пра ва.

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ О ДР ЖА ВИ (13)

Пра во и др жа ва као дру штве на по ја ва. По јам, еле мен ти и 
функ ци је др жа ве. Др жа вљан ство. Уло га др жа ве у ства ра њу и при
ме ни пра ва. Уло га пра ва у орга ни зо ва њу и функ ци о ни са њу др жа
ве. Др жав на орга ни за ци ја – вр сте др жав них орга на. Об ли ци вла да
ви не. Об ли ци по ли тич ког ре жи ма. Об ли ци др жав ног уре ђе ња. 

О6ли ци др жав не вла сти.

ПРАВ НА НОР МА (3)

По јам и еле мен ти прав не нор ме. Вр сте прав них нор ми.

ПРАВ НИ АК ТИ (5)

По јам прав ног ак та. До но ше ње и об лик прав ног ак та. Вр сте 
прав них ака та. Из во ри и пра ва.

ПРАВ НА СНА ГА НОР МА ТИВ НОГ АК ТА (4)

За ко ни тост, пра во сна жност и из вр шност. Орга ни за шти те 
устав но сти и за ко ни то сти.
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СУ БЈЕК ТИ ПРА ВА, ОБ ЛИ ЦИ ПРА ВА И ПРАВ НЕ ЧИ ЊЕ НИ ЦЕ (7)

Су бјек ти пра ва. За ступ ник. Објек ти пра ва. Прав не чи ње ни це. 
За ста ре лост.

ПРИ МЕ НА ПРА ВА (5)

При ме на пра ва. По јам и зна чај ту ма че ња пра ва. До ка зи и вр
сте до ка за.

ПРАВ НА СРЕД СТВА (3) 

Жал ба. Ту жба.

ПРАВ НИ СИ СТЕМ (2)

Прав не уста но ве. Прав не гра не и прав не обла сти. Основ ни 
пој мо ви о глав ним гра на ма прав ног си сте ма Ср би је.

ДЕ МО КРА ТИ ЈА И МЕ ХА НИ ЗМИ ВЛА СТИ У СР БИ ЈИ (5)

Об ли ци де мо кра ти је. Ви ше пар тиј ски си стем. Из бо ри.

СР БИ ЈА КАО ДР ЖА ВА, АУТО НО МИ ЈА И ЛО КАЛ НА  
СА МО У ПРА ВА (11)

Ср би ја, ње на др жав ност и уста во твор на власт. Орга ни Ре
пу бли ке Ср би је. Об ли ци ауто но ми је. Ло кал на са мо у пра ва. Јав на 
упра ва. Др жав на упра ва. Не др жав на упра ва (вр ше ње јав них овла
шће ња, су бјек ти ко ји ма се мо же по ве ри ти вр ше ње јав них овла шће
ња). Јав на слу жба. На че ло устав но сти и за ко ни то сти.

ГРА ЂА НИН И ЊЕ ГО ВА ПРА ВА СР БИ ЈИ (7)

Лич не сло бо де и пра ва гра ђа на. По ли тич ке сло бо де и пра
ва гра ђа на. Еко ном ске сло бо де и пра ва гра ђа на. Оста ле сло бо де и 
пра ва гра ђа на. Устав не ду жно сти. За шти та уста вом га ран то ва них 
пра ва и сло бо да.

ГРА ЂАН СКО ПРА ВО (8)

По јам и пред мет гра ђан ског пра ва. По де ла гра ђан ског пра ва. 
Ствар но пра во. По јам и по де ла ства ри. По јам и вр сте сво ји не. Сти
ца ње сво ји не.

ГРА ЂАН СКОПРАВ НИ ОД НОС (5)

По јам и еле мен ти прав ног од но са. На ста нак ме ња ња и пре
ста нак прав ног од но са. Прав ни по сло ви (по јам, усло ви пу но ва
жно сти, пред мет и циљ). Вр сте прав них по сло ва.

IVРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 66 ча сова го ди шње)

ПРАВ НИ СУ БЈЕК ТИ (5)

Пред у зе ћа као прав ни су бјек ти. Прав ни по ло жај бер зи, чла но
ви бер зе, уче сни ци у бер зи. Прав ни по ло жај ба на ка и дру гих фи нан
сиј ских орга ни за ци ја. Прав ни по ло жај орга ни за ци ја за оси гу ра ње.

ПРАВ НИ ПР О МЕТ (4)

Пре у зи ма ње оба ве за у прав ном пр о ме ту. За сту па ње, пу но моћ 
и од го вор ност за пре у зе те оба ве зе. Прав но ре гу ли са ње стра них 
ула га ња у при вре ду зе мље.

ОБЛИ ГА ЦИ О НО ПРА ВО (2)

По јам и пред мет обли га ци је. Из во ри обли га ци ја. Вр сте обли
га ци ја.

УГО ВОР (5)

По јам уго во ра. Са др жи на уго во ра. За кљу чи ва ње уго во ра. 
Фор ма уго во ра. Деј ство уго во ра. Од гвор ност за ма те ри јал не и 
прав не не до стат ке ства ри. Усту па ње уго во ра. Ро ко ви. Доц ња. Пре
ста нак уго во ра. Не ва жност уго во ра. Уго вор о кре ди ту (крат ко роч
ном и ду го роч ном).

УПРАВ НО ПРА ВО (10)

По јам, пред мет и зна чај. Јав на упра ва и др жав на упра ва. Не
др жав на упра ва (вр ше ње јав них овла шће ња, су бјек ти ко ји ма се 
мо же по ве ри ти вр ше ње јав них овла шће ња). Јав на слу жба.

АК ТИ УПРА ВЕ (ПРАВ НИ И МА ТЕ РИ ЈАЛ НИ) (3) 

По де ла. Са др жи на.

УПРАВ НИ ПО СТУ ПАК (5)

По јам и вр сте. Основ на на че ла. Над ле жност. Уче сни ци. Ток 
(фа зе – по кре та ње. ис пит ни по сту пак, до но ше ње ре ше ња, ад ми ни
стра тив но из вр ше ње).

УТВР ЂИ ВА ЊЕ И НА ПЛА ТА ЈАВ НИХ ПРИ ХО ДА (24)

Ме сто, ме то де и орга ни над ле жни за утвр ђи ва ње јав них при
хо да. Прин ци пи у на пла ти јав них при хо да. По ре ски об ве зник. По
ре ска осно ва, по ре ска сто па и по ре ске олак ши це. По ре ска при ја ва 
(акон та ци о на и по ко нач ном об ра чу ну). Утвр ђи ва ње јав них при
хо да у па у шал ном из но су и на па у шал ном од но су. Утвр ћи ва ње 
(об ра чун) јав них при хо да од стра не по ре ског об ве зни ка. Ре ше ње 
о утвр ђи ва њу јав них при хо да. Уче шће уче сни ка у по ступ ку. Пра
во на жал бу и по сту пак по жал би. Об но ва по ступ ка. На чин и ро
ко ви упла те. На пла та јав них при хо да (ко ји се утвр ђу ју ре ше њем 
над ле жног орга на или ко је утвр ђу је – об ра чу на ва по ре ски об ве
зник). Санк ци је за не бла го вре ме но и не тач но утвр ђи ва ње јав них 
при хо да. При нуд на на пла та јав них при хо да (од ре ђи ва ње и пред мет 
при нуд не на пла те). Јав на пр о да ја и на пла та ду га пу тем за бра не на 
нов ча на сред ства по тра жи ва ња. От пи си ва ње оба ве за пла ћа ња јав
них при хо да. Јем ство. По вра ћај по ре за. За ста ре лост. Ка ма та и дру
ге санк ци је због не бла го вре ме ног пла ћа ња по ре за. 

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји пра ва да ти су у ви ду на став них це ли на 
– те ма. За на став не це ли не дат је оквир ни бр ој ча со ва, ко ји на став
ни ку тре ба да су ге ри шу обим, ду би ну и на чин ре а ли за ци је сва ке 
це ли не. Тај фонд ча со ва има ори јен та ци о ни ка рак тер и тре ба га 
ускла ђи ва ти са кон крет ном си ту а ци јом у раз ре ду и од ре ђе ном на
став ном це ли ном. 

Пр о грам ски са др жај пред ме та пра во усме рен је на оспо со
бља ва ње уче ни ка за по што ва ње прав не ре гу ла ти ве и ука зу је на 
зна чај прав не др жа ве. Пр о грам ски са др жај тре ти ра и мо гућ но сти 
уче шћа гра ђа на у по ли тич ком пр о це су, као и на чи на оства ри ва ња 
за шти те њи хо вих пра ва и сло бо да. Ана ли за об ли ка де мо кра ти је и 
из бо ра ука зу је на уло гу гра ђа ни на у вр ше њу др жав не вла сти. Пр о
грам ис ти че зна чај устав но сти као исто риј ског и ци ви ли за циј ског 
до стиг ну ћа у раз во ју де мо кра ти је и устав ног уре ђе ња Ср би је. 

 На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте
пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да сва ка 
те ма до би је аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да
ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра
ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља 
кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп
них ак тив но сти на ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче
ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња и раз ли чи те из во ре ин фор ма ци
ја, као и мно го број не при ме ре из прак се, ко ји ма се илу стру је да та 
пр о бле ма ти ка. 

Са др жај пред ме та пра во је у ко ре ла ци ји са са са др жа ји ма 
дру гих пред ме та као што су срп ски је зик, исто ри ја, али је и у ви со
ком сте пе ну у функ ци ји еко ном ске гру пе пред ме та. Уче ни ке тре ба 
ани ми ра ти да са ми по тра же ве зу са дру гим пред ме ти ма. По ве зи
ва њем са др жа ја дру гих пред ме та са са др жа јем пра ва сте че на зна
ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не у окви ру на ста ве до би ја ју ши ри 
сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них 
ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив
ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка. 
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На став ник, уз при ме ну ин тер ак тив не на ста ве, код уче ни ка 
раз ви ја за ин те ре со ва ност за пред мет не са др жа је и усме ра ва уче
ни ке на са мо стал ност у орга ни за ци ји и ре а ли за ци ји ак тив но сти, 
као и из ра ди пр о је ка та. Пр о грам пра ва је кон ци пи ран та ко да у ње
го вој ре а ли за ци ји омо гу ћа ва на став ни ци ма и уче ни ци ма ве ли ку 
кре а тив ну сло бо ду, што за ви си од мо гућ но сти, али из бор на став
них ме то да у ре а ли за ци ји са др жа ја пр о гра ма за ви си, пре све га, од 
ци ља и за дат ка на став ног ча са, спо соб но сти уче ни ка, рас по ло жи
вих на став них сред ста ва и учи ла. У окви ру сва ке пр о грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но пр о на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци), ви зу ел
но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих 
са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним 
ис ку ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; пре
зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них пр о је ка та и ефи ка сну ви зу ел ну, 
вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен
та ци ју. 

При ли ком оце њи ва ња пр о це њу ју се:ве шти не из ра жа ва ња и 
са оп шта ва ња; раз у ме ва ње, при ме на и вред но ва ње на у че них по сту
па ка и пр о це ду ра; рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма 
тек сто ва.

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа и 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа у скла ду са пр о гра мом на став ног 
пред ме та.Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко вих 
пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња, уче шћа у 
де ба ти и ди ску си ји, пи са ња есе ја, до ма ћих за да та ка, уче шћа у раз
ли чим об ли ци ма груп ног ра да, ра да на пр о јек ти ма. 

ЕКОНОМСКАГЕОГРАФИЈА

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљна ста ве еко ном ске ге о гра фи је је да уче ни ци раз ви ју пр о
стор ну, оп шту на уч ну и jeзичку пи сме ност, да раз ви ју спо соб но сти, 
ве шти не и ста во ве ко ри сне у сва ко днев ном жи во ту, да раз ви ју мо
ти ва ци ју за уче ње и ин те ре со ва ња за ге о гра фи ју као на у ку ко ја ће 
им омо гу ћи ти раз у ме ва ње основ них фи зич коге о граф ских од ли ка 
на ше зе мље и упо зна ва ње дру штве ноеко ном ских пр о це са и пр о ме
на у зе мљи и све ту, уз при ме ну кон цеп та одр жи вог раз во ја, етич но
сти и пра ва бу ду ћих ге не ра ци ја на очу ва ну жи вот ну сре ди ну.

Задацина ста ве еко ном ске ге о гра фи је су да уче ни ци:
– уна пре де са рад њу са дру ги ма, као и спoсобност и за тим ски 

рад и не го ва ње со ци јал них и емо ци о нал них од но са; 
– раз ви ју спо соб но сти за на уч но по сма тра ње, кла си фи ка ци ју, 

си сте ма ти за ци ју, за кљу чи ва ње и уоп шта ва ње; 
– да стек ну осе ћај за по ло жај и пр о стор; 
– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не при до но ше њу од лу ка 

и ре ша ва њу пр о бле ма из сва ко днев ног жи во та; 
– уна пре де спо соб но сти за при ку пља ње, ана ли зу, орга ни за

ци ју, кри тич ку пр о це ну, при ме ну и пре но ше ње ин фор ма ци ја ре ле
ват них за раз у ме ва ње раз ли чи тих еко ном скоге о граф ских те ма и 
пр о бле ма;

– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 
са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва и 
кри тич ког ми шље ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост, мо рал но ра су ђи ва ње и 
ства ра лач ко ми шље ње; 

– уна пре де пи са ну и го вор ну ко му ни ка ци ју, ми са о на, прак
тич на и дру га уме ња, ци фар ско и гра фич ко из ра жа ва ње и раз ви ју 
ге о граф ско ми шље ње;

– раз ви ју со ци јал но ком пе тент ну лич ност, по себ но у од но
су на пр о стор ну ди мен зи ју сва ко днев ног жи во та и ра да, на раз вој 
дру штве ноеко ном ских од но са и са рад ње по је ди них зе ма ља све та 
и на ше зе мље;

– раз ви ју ста во ве и вред но сти зна чај не за раз вој ху ма не, хар
мо нич не и ин тер кул тур но усме ре не лич но сти, спо соб не да се сна
ла зи у сло же ним дру штве ноеко ном ским усло ви ма и да до при не се 
раз во ју де мо крат ски уре ђе ног дру штва за сно ва ног на по што ва њу 
људ ских пра ва, то ле ран ци ји, со ли дар но сти, ува жа ва њу раз ли чи то
сти и род не рав но прав но сти.

– Да се раз ви ја ју од но си и вред но сти пре ма:
– сре ди ни ко ја окру жу је уче ни ка и пре ма ра зно ли ко сти ма 

при род них и људ ских ка рак те ри сти ка у све ту и у на шој зе мљи;
– зна ча ју при род них ле по та, при род них усло ва и фак то ра ко ји 

ути чу на људ ске де лат но сти у све ту и Ср би ји;
– бри зи за ква ли тет, пла ни ра ње и за шти ту жи вот не сре ди не и 

људ ског ха би та та на до ма ћим и свет ским пр о сто ри ма;
– раз у ме ва њу ва жно сти од но са и вред но сти ге о граф ских еле

ме на та и фак то ра у пр о це су од лу чи ва ња;
– ко ри шће ња ге о граф ских зна ња и уме ња аде кват но и од го

вор но у лич ном, пр о фе си о нал ном и дру штве ном жи во ту;
– раз у ме ва њу за ре ше ња ло кал них, ре ги о нал них, на ци о нал

них и свет ских пр о бле ма еко ном ског, по ли тич ког и дру гог зна ча ја;
– мо гућ но сти ма да до но се од лу ке без не га тив ног ефек та на 

жи вот ну сре ди ну, као да раз ви ја ју ети ку ње не за шти те ко ја ће их 
ру ко во ди ти у њи хо вим рад ним и жи вот ним ак тив но сти ма.

СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IIРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

УВОД У ЕКО НОМ СКУ ГЕ О ГРА ФИ ЈУ СВЕ ТА И СР БИ ЈЕ (3)

Еко ном ска ге о гра фи ја као на уч на ди сци пли на
Пред мет и за да ци, по де ла, ме сто у си сте му на у ка, прак тич

ни и те ри то риј ски зна чај. Раз вој еко ном ске ге о гра фи је у све ту и у 
Ср би ји. 

Ге о граф ски по ло жај, ве ли чи на и гра ни це Ср би је
Ве ри фи ка ци ја ге о граф ског по ло жа ја. Ве ли чи на и гра ни це Ср

би је. Ана ли за ге о граф ског по ло жа ја, по себ но ње го ве са о бра ћај но
ге о граф ске по ли тич ке ком по нен те.

ЕКО НОМ СКОГЕ О ГРАФ СКА ВА ЛО РИ ЗА ЦИ ЈА ПРИ РОД НИХ 
ПО ТЕН ЦИ ЈА ЛА СВЕ ТА И СР БИ ЈЕ (10)

Основ не ка рак те ри сти ке и струк ту ра бо гат ства дру штва
При род ни усло ви и из во ри. Љу ди – нај ве ће бо гат ство сва ког 

дру штва. Ге о граф ски по ло жај као сво је вр сно бо гат ство дру штва.
Ре љеф и ње го ва еко ном скоге о граф ска ва ло ри за ци ја у све ту 

и Ср би ји
Об ли ци и еле мен ти ре ље фа. Ви син ска струк ту ра ре ље фа. Ре

љеф и људ ске де лат но сти. 
Кли мат ски еле мен ти и фак то ри у све ту и Ср би ји
Кли мат ски еле мен ти и фак то ри. Ти по ви кли ме. Зна чај кли ме 

за жи вот љу ди.
Во де на Зе мљи у Ср би ји
Об ли ци по ја вљи ва ња и на чин ко ри шће ња. Свет ски оке ан. 

Коп не не во де. Ко ри шће ње во да.
Пр о дук тив но зе мљи ште, биљ ни и жи во тињ ски свет на Зе мљи 

и у Ср би ји
Ти по ви зе мљи шта. Ко ри шће ње и за шти та зе мљи шта. Нај ва

жни ји би о ге о граф ски фак то ри. Те ри то ри јал ни раз вој биљ ног и жи
во тињ ског све та.

Ге о граф ски омо тач на Зе мљи
Це ло ви тост ге о граф ског омо та ча. Нај ва жни ји еко ло шки пр о

бле ми. Ну жност очу ва ња еко ло шке рав но те же у фи зич коге о граф
ском ком плек су.

Ре јо ни ра ње при род них по тен ци ја ла у Ср би ји 
Основ ни усло ви и прин ци пи ре јо ни ра ња. Основ не фи зич ко

ге о граф ске од ли ке ре јо на у Ср би ји. 
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ДРУ ШТВЕ НОГЕ О ГРАФ СКИ ФАК ТО РИ ПРИ ВРЕ ЂИ ВА ЊА (10)

Основ ни ге о граф ски са др жа ји и ти по ви др жа ве
По ли тич коге о граф ски еле мен ти др жа ве. Кла си фи ка ци ја др

жа ва по дру штве нопо ли тич ком и др жав ном уре ђе њу. Др жав но 
устрој ство Ср би је.

Бр ој, ди на ми ка ра ста и гу сти на ста нов ни штва све та и Ср би је 
При род ни при ра штај и би о ди на мич ки ти по ви. Ми гра ци о ни 

пр о цес и прав ци. Од ли ке гу сти не ста нов ни штва све та и Ср би је. 
Основ не струк ту ре ста нов ни штва све та 
Би о ло шке, со циоеко ном ске, ет нич ке и кул ту ро ло шке. 
Основ не струк ту ре ста нов ни штва Ср би је 
Би о ло шке, со циоеко ном ске, ет нич ке и кул ту ро ло шке. 
На се ља и пр о цес урба ни за ци је у све ту и Ср би ји
Ти по ви на се ља и њи хо ва функ ци о нал на хи је рар хи ја. По јам, 

узор ци и по сле ди це урба ни за ци је.
Еко ном скопо ли тич ки фак то ри при вре ђи ва ња 
Пр о дук ци о ни и сво јин ски од но си. Уло га др жа ве. Ути цај по

ли тич ких фак то ра.
На уч но тех но ло шки раз вој као фак тор при вре ђи ва ња 
На у ка – би тан по кре тач дру штве ноеко ном ског раз во ја. 
Не рав но мер ни раз вој и при ме на на у ке у све ту.

ЕКО НОМ СКОГЕ О ГРАФ СКО ДЕ ФИ НИ СА ЊЕ ПРИ ВРЕ ДЕ  
И ФА ЗЕ РАЗ ВО ЈА ПРИ ВРЕ ДЕ У СР БИ ЈИ (6)

Зна чај при вре де и по де ла људ ских де лат но сти
При вре да као функ ци о нал ни си стем. За ко ни то сти ко је де лу ју 

у ге о граф ској сре ди ни ва жни за раз вој при вре де.
Основ ни еко ном скоге о граф ски при сту пи у из у ча ва њу при

вре де 
Те ри то ри јал но, пар ци јал ноте ри то ри јал но (ре ги о нал ни), 

гран скоте ри то ри јал ни (хо ри зон тал ни) и пр о из вод нотех но ло шки 
(вер ти кал ни) при ступ.

Еко ном скоге о граф ска ре јо ни за ци ја
Прин ци пи ре јо ни за ци је. Глав ни ти по ви ре јо на.
Фа зе раз во ја при вре де Ср би је и дис па ри те та ње ног ре ги о нал

ног раз во ја 
Кра ћи пре глед раз во ја при вре де у по след њих 100 го ди на. Не

рав но мер ни еко ном ски раз вој. Пр о блем раз во ја по је ди них под руч
ја (брд скопла нин ских, по гра нич них, ви ше на ци о нал них, при град
ских).

ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДА У СВЕ ТУ И СР БИ ЈИ (9)

Усло ви за раз вој и ти по ви по љо при вре де.
Раз вој и по де ла по љо при вре де. Са вре ме ни на чи ни ра да у по

љо при вре ди. Ти по ви по љо при вре де.
Биљ на пр о из вод ња у уме ре ном по ја су.
Уме ре ни кли мат ски по јас – нај ва жни је под руч је биљ не пр о

из вод ње на Зе мљи. Раз ме штај пр о из вод ње глав них вр ста жи та, ин
ду стриј ског и крм ног би ља.

Биљ на пр о из вод ња у суп троп ском и тр оп ском по ја су.
Спе ци фич но сти пр о из вод ње. Раз ме штај пр о из вод ње глав них 

кул ту ра.
Сто чар ство и ри бо лов у све ту.
Зна чај сто чар ства за жи вот љу ди. Глав не гра не и те ри то ри јал

ни раз ме штај. Глав на ри бо лов на под руч ја и обим уло ва ри бе. 
Биљ на пр о из вод ња Ср би је.
Ге о граф ски и дру ги фак то ри пр о из вод ње. Обим и те ри то ри

јал ни раз ме штај пр о из вод ње глав них зе мљо рад нич ких пр о из во да. 
Сто чар ство и ри бо лов Ср би је.
Глав не гра не сто чар ства – раз вој зна чај, те ри то ри јал ни раз ме

штај. Улов ри бе и зна чај ри бо ло ва.

ИН ДУ СТРИ ЈА У СВЕ ТУ И СР БИ ЈИ (14) 

Раз вој, по де ла, зна чај ин ду стри је.
Раз вој и зна чај ин ду стри је. Пр о цес ин ду стри ја ли за ци је и ни

во ин ду стриј ске раз ви је но сти. По сле ди це ин ду стри ја ли за ци је. 

Енер ге ти ка и њен зна чај.
Зна чај енер ге ти ке за при вред ни раз вој. Пр о из вод ња угља, 

наф те и га са. Оста ли из во ри енер ги је. Елек тро е нер ге ти ка – ба зна 
гра на енер ге ти ке.

Си ро ви не и њи хов зна чај.
Вр сте и зна чај си ро ви на. Те ри то ри јал ни и раз ме штај и обим 

пр о из вод ње глав них си ро ви на.
Еко ном ско ге о граф ске ка рак те ри сти ке ин ду стри је Евро пе и 

те ри то ри је бив шег Со вјет ског Са ве за.
Раз вој и зна чај ин ду стри је. Ин ду стриј ске обла сти и ре јо ни. 

Евро па као ко лев ка са вре ме не ци ви ли за ци је.
Еко ном скоге о граф ске ка рак те ри сти ке ин ду стри је Ан гло а ме

ри ке.
Усло ви раз во ја. Струк ту ра и те ри то ри јал ни раз ме штај. Зна чај 

и ме сто ин ду стри је Ан гло а ме ри ке у свет ској при вре ди.
Еко ном скоге о граф ске ка рак те ри сти ке ин ду стри је зе ма ља За

пад ног Па ци фи ка.
Спе ци фич но сти раз во ја. Ди на ми ка раз во ја. Обим, струк ту ра 

и те ри то ри јал ни раз ме штај пр о из вод ње.
Еко ном скоге о граф ске ка рак те ри сти ке ин ду стри је у не до вољ

но раз ви је ним зе мља ма.
Не до вољ но раз ви је не зе мље – ве ли ки не склад из ме ђу бо гат

ства у си ро ви на ма и ни ског ни воа еко ном ске раз ви је но сти. Ру дар
скоин ду стриј ске обла сти Ази је, Афри ке и Ла тин ске Аме ри ке.

Те шка ин ду стри ја Ср би је.
Енер ге ти ка, ру дар ство, ме та лур ги ја, ма шин ска ин ду стри ја, 

ба зич на хе миј ска ин ду стри ја – раз вој, зна чај и те ри то ри јал ни раз
ме штај. 

Ла ка ин ду стри ја Ср би је.
Ла ка хе миј ска, тек стил на, пре храм бе на, гра фич ка ин ду стри ја. 

Зна чај и те ри то ри јал ни раз ме штај.

ПР О МЕТ У СВЕ ТУ И СР БИ ЈИ (10)

Усло ви и фак то ри раз во ја са о бра ћа ја.
Фак то ри раз во ја и по де ла са о бра ћа ја. Основ ни еко ном скоге

о граф ски еле мен ти са о бра ћа ја. Зна чај и функ ци је са о бра ћа ја.
Са о бра ћај не гра не и њи хов те ри то ри јал ни раз ме штај у све ту.
Су во зем ни, во де ни и ва зду шни са о бра ћај.
Основ на обе леж ја са вре ме них те ле ко му ни ка ци ја и ин фор ма

ти ке у све ту и Ср би ји Раз вој, зна чај, струк ту ра и те ри то ри јал ни 
раз ме штај.

Са о бра ћај Ср би је.
Раз вој, струк ту ра (гра не), обим и те ри то ри јал ни раз ме штај 

пр о ме та ро бе и пут ни ка.
Спољ на тр го ви на у све ту.
Обим, струк ту ра и те ри то ри јал ни раз ме штај тр го ви не. Глав

ни то ко ви ро бе.
Уну тра шња и спољ на тр го ви на Ср би је. 
Обим, струк ту ра, зна чај и те ри то ри јал ни раз ме штај.
Основ не еко ном скоге о граф ске од ли ке ту ри зма у све ту и Ср

би ји. 
Фак то ри раз во ја, обим, струк ту ра, те ри то ри јал ни раз ме штај 

ту ри стич ког пр о ме та.

ВА ЖНЕ ГЕ О ГРАФ СКЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ СА ВРЕ МЕ НОГ 
СВЕ ТА (8)

Са вре ме на по ли тич ка кар та све та.
Фор ми ра ње по ли тич ке кар те све та. Гло бал ни ге о по ли тич ки 

пр о блем. Бал кан ски ге о по ли тич ки чвор.
Основ не од ли ке еко ном ског раз во ја и ин те гра ци о них пр о це са 

у све ту.
Не рав но мер ни раз вој – основ на пр о тив реч ност са вре ме ног 

све та. Ин те гра ци о ни пр о цес и глав не ме ђу на род не еко ном ске и по
ли тич коге о граф ске орга ни за ци је у све ту. Основ не ка рак те ри сти ке 
„но вог свет ског по рет ка”.

Ме сто и уло га Ср би је у си сте му свет ске при вре де.
По ло жај и зна чај Ср би је на свет ском тр жи шту. Мо гућ но сти 

Ср би је за укљу чи ва ње у ме ђу на род ну по де лу ра да.
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Основ не еко ном скоге о граф ске ка рак те ри сти ке и пр о бле ми 
Ре пу бли ке Ср би је и Цр не Го ре.

Основ ни фак то ри при вре ђи ва ња. Струк ту ра и ре јо ни за ци ја 
при вре де. 

ГО ДИ ШЊА СИ СТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈА (2)

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји еко ном ске ге о гра фи је да ти су у ви ду 
на став них це ли на – те ма. За на став не це ли не дат је оквир ни бр ој 
ча со ва, ко ји на став ни ку тре ба да су ге ри шу обим, ду би ну и на чин 
ре а ли за ци је сва ке це ли не. Тај фонд ча со ва има ори јен та ци о ни ка
рак тер и тре ба га ускла ђи ва ти са кон крет ном си ту а ци јом у раз ре ду 
и од ре ђе ном на став ном це ли ном. 

Пр о грам ски са др жај еко ном ске ге о гра фи је усме рен је на по
ступ но уво ђе ње уче ни ка у сло же не еко ном скоге о граф ске пој мо ве, 
из у ча ва ње при вре де са еко ном скоге о граф ског аспек та, где је ак це
нат на нај ва жни јим при вред ноге о граф ским за ко ни то сти ма, фа за
ма раз во ја при вре де у све ту и у Ср би ји. На ве де ни са др жа ји по ред 
основ ног те о риј ског при сту па по се ду ју и ак ти ван при ступ усме рен 
ка овла да ва њу пр о стор ног сна ла же ња. 

На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте
пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да сва ка 
те ма до би је аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да
ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра
ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља 
кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп
них ак тив но сти на ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче
ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња и раз ли чи те из во ре ин фор ма ци
ја, као и мно го број не при ме ре из прак се, ко ји ма се илу стру је да та 
пр о бле ма ти ка. 

Са др жај пред ме та еко ном ска ге о гра фи ја сво јом хе те ро ге ном 
те мат ском струк ту ром при ро да и дру штве ноеко ном ски са др жа
ји) има ве ли ке мо гућ но сти за ко ре ла ци ју са дру гим на став ним 
пред ме ти ма при род них и дру штве них на у ка, а по себ но са раз ли
чи тим еко ном ским ди сци пли на ма, као што су осно ви еко но ми је, 
по слов на еко но ми ја, мо не тар на еко но ми ја и бан кар ство, ста ти
сти ка. Уче ни ке тре ба ани ми ра ти да са ми по тра же ве зу са дру гим 
пред ме ти ма. По ве зи ва њем са др жа ја дру гих пред ме та са са др жа јем 
еко ном ске ге о гра фи је сте че на зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти
не у окви ру на ста ве до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва
њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се 
од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног 
раз во ја уче ни ка. 

На став ник, уз при ме ну ин тер ак тив не на ста ве, код уче ни ка 
раз ви ја за ин те ре со ва ност за пред мет не са др жа је и усме ра ва уче
ни ке на са мо стал ност у орга ни за ци ји и ре а ли за ци ји ак тив но сти, 
као и из ра ди пр о је ка та. Пр о грам еко ном ске ге о гра фи је кон ци пи
ран је та ко да у ње го вој ре а ли за ци ји омо гу ћа ва на став ни ци ма и 
уче ни ци ма ве ли ку кре а тив ну сло бо ду, што за ви си од мо гућ но сти, 
али из бор на став них ме то да у ре а ли за ци ји са др жа ја пр о гра ма за
ви си, пре све га, од ци ља и за дат ка на став ног ча са, спо соб но сти 
уче ни ка, рас по ло жи вих на став них сред ста ва и учи ла. У окви ру 
сва ке пр о грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо
стал но пр о на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци
ја из раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, 
уџ бе ни ци), ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из
ме ђу раз ли чи тих са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са 
сва ко днев ним ис ку ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим
ски рад; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них пр о је ка та и ефи ка
сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен
та ци ју. 

При ли ком оце њи ва ња пр о це њу ју се:ве шти не из ра жа ва ња и 
са оп шта ва ња; раз у ме ва ње, при ме на и вред но ва ње на у че них по сту
па ка и пр о це ду ра; рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма 
тек сто ва.

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа и 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа у скла ду са пр о гра мом на став ног 
пред ме та. Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко
вих пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња, уче шћа 
у де ба ти и ди ску си ји, пи са ња есе ја, до ма ћих за да та ка, уче шћа у 
раз ли чим об ли ци ма груп ног ра да, ра да на пр о јек ти ма.  

ПOЗНAВAЊEРOБE

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљна ста ве по зна ва ње ро бе је овла да ва ње за ко ни ма о ро би 
и ње ним ка рак те ри стич ним осо би на ма, раз во ју ком пе тен ци ја зна
чај них за сва ко днев ни жи вот и да љи пр о фе си о нал ни раз вој. 

Задацина ста ве пред ме та ко мер ци јал но по зна ва ње ро бе су да 
уче ни ци:

– стицaњe oснoвних знaњa o клaсификaциjи рoбe нa oснoву 
цaринскe тaрифe, кao и дру гим критeриjумимa зa пoдeлу рoбe;

– упoзнaвaњe сa фи зич ким, хeмиjским, мeхaничким, 
тeхнoлoш ким и oстaлим свojствимa рoбe, обра ћа ње пaжње нa 
штeтнa свojствa oпaсних мaтeриja и њихoвo прeпoзнaвaњe;

– стицaњe знaњa o квaлитeту рoбe (сирoвинa, пoлупрoизвoдa 
и гoтoвих прoизвoдa).

– оспoсoбљaвaњe учeникa зa идeнтификaциjу oдрeђeнe врстe 
рoбe и прaвилнo сврстaвaњe пo цaринскoj тaрифи.

СAДРЖAJИ ПРOГРAMA

IIРAЗРEД
(2 чaсa нeдeљнo, 74 чaсa гoдишњe)

ПOJAM, СИСTEMATИЗAЦИJA И КЛAСИФИКAЦИJA РOБE (3)

Пojaм и кaрaк тeристикe рoбe. Систeмaтизaциja и клaсифи
кaциja рoбe.

КВAЛИTET РOБE (7)

Пojaм квaлитeтa. чиниoци кojи ути чу нa фoрмирaњe квaли
тeтa рoбe.

Свojствa и пoкaзaтeљи квaлитeтa рoбe (oснoвнa физичкa 
свojствa, физичкoхeмиjскa свojствa, eксплoaтaциoнa и eстeтс кa 
свojствa рoбe).

Дизajн рoбe (прoизвoдa). Нивo квaлитeтa рoбe.
Maркa и другe oзнaкe кao симбoли квaлитeтa рoбe.
Прoписи кojи рeгулишу квaлитeт рoбe у прoмeту (стaндaрди, 

нoрмe квaлитeтa, тeхнички нoрмaтиви). Aтeст o квaлитeту.
Дeклaрисaњe и oбeлeжaвaњe прoизвoдa. EAН, ИAНA и слич

ни систeми зa идeнтификaциjу прoизвoдa.

AMБAЛAЖA И ПAКOВAЊE РOБE (8)

Пojaм aмбaлaжe и пaкoвaњa, функциja aмбaлaжe.
Пoдeлa aмбaлaжe. Aмбaлaжa oд пaпирa и кaртoнa, aмбaлaжa 

oд дрвeтa, стaклeнa aмбaлaжa, мeтaлнa aмбaлaжa. Aмбaлaжa oд 
плaстичних мaсa. Teк стилнa aмбaлaжa. Aмбaлaжa oд кoмплeксних 
мaтeриjaлa.

Систeми кoмeрциjaлнoг пaкoвaњa.

СКЛAДИШTEЊE И TРAНСПOРT РOБE (3)

Узрoци квaрeњa рoбe (прoизвoдa).
Зaш титa прoизвoдa тoкoм склaдишт eњa и трaнспoртa.

EНEРГИJA (10)

Teхнoлoш ки и eкoнoмски знaчaj eнeргиje.
Пojaм, oблици и извoри eнeргиje.
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Гoривa. Сaстaв и свojствa гoривa.
Пoдeлe гoривa. чврстa гoривa. Угaљ, квaлитeт и прeрaдa угљa.
Teчнa гoривa. Нaфтa. Клaсификaциja и квaлитeт нaфтe. 
Прeрaдa нaфтe и прoизвoди oд нaфтe.
Гaсoвитa гoривa, врстe, квaлитeт.

ПРOИЗВOДИ METAЛУРГИJE (18)

Teхнoлoш кeeкoнoмскe кaрaк тeристикe мeтaлургиje и пoдeлa.
Свojствa мeтaлa и лeгурa. Пoдeлa мeтaлa. Дoбиjaњe мeтaлa. 

Прeрaдa и oбрaдa мeтaлa и лeгурa. Кoрoзиja и зaш титa мeтaлa oд 
кoрoзиje.

Прoизвoди црнe мeтaлургиje (гвoжђe, чeлик). Oзнaчaвaњe 
чeликa пo СРБу, чeлични прoизвoди.

Прoизвoди oбojeнe мeтaлургиje (бaкaр, oлoвo, цинк и њихoвo 
лeгурe). Прoизвoди мeтaлургиje лaких мeтaлa (aлуминиjум и лe
гурe).

Плeмeнити мeтaли (злaтo, срeбрo, плaтинa). Oбeлeжaвaњe 
нaкитa oд плeмeнитих мeтaлa.

ПРOИЗВOДИ ИНДУСTРИJE НEMETAЛA (12)

Teхнoлoш кoeкoнoмскe кaрaк тeристикe нeмeтaлa. Кeрaмикa. 
Сирoвинe зa прoизвoдњу кeрaмичких прoизвoдa, врстe и квaли
тeт кeрaмичких прoизвoдa. Нoви кeрaмички и мeтaлoкeрaмички 
aтeриjaли.

Стaклo. Сирoвинe зa прoизвoдњу стaклa. Свojствa, врстe и 
квaлитeт прoизвoдa oд стaклa. Цeмeнт, дoбиjaњe, врстe и квaлитeт.

ПРOИЗВOДИ ПРEРAДE ДРВETA (5)

Teхничкoтeхнoлoш кa свojствa дрвeтa.
Прoизвoди мeхaничкe прeрaдe дрвeтa.
Прoизвoди хeмиjскe прeрaдe дрвeтa. Пaпир, врстe и квaлитeт.

ПРOИЗВOДИ TEКСTИЛНE ИНДУСTРИJE (8)

Oснoвнe кaрaк тeристикe тeк стилнe индустриje. Teк стилнe 
сирoвинe – влaкнa. Клaсификaциja влaкaнa. Свojствa и квaли
тeт влaкaнa (прирoдних и хeмиjских). Прeђe. Tкaнинe, кaрaк
тeристикe, квaлитeт. Tрикoтaжa, свojстa и кoмпoнeнтe квaлитeтa.

IIIРAЗРEД
(2 чaсa нeдeљнo, 72 чaсa гoдишњe)

ЖИВE ЖИВOTИЊE И ПРOИЗВOДИ ЖИВOTИЊСКOГ 
ПOРEКЛA (6)

(oдeљaк I цaринскe тaрифe)
Дoмaћe и дивљe живoтињe. Рибe, љускaри и мeк ушци.
Meсo и дру ги клaнични прoизвoди.
Mлeкo и млeчни прoизвoди.
Прирoдни мeд. Oстaли прoизвoди живoтињскoг пoрeклa.

ПРOИЗВOДИ БИЉНOГ ПOРEКЛA (8)

(oдeљaк II цaринскe тaрифe)
Биљe и цвeћe. Пoврћe. Вoћe.
Кaфa и чaj.
Зaчини.
Житaрицe. Mлински прoизвoди.
Индустриjскo и лeкoвитo биљe.
Сирoвe биљнe мaтeриje зa бojeњe и штaвљeњe.
Oстaли биљ ни прoизвoди.

MAСTИ, УЉA И ВOСКOВИ (4)

(oдeљaк III цaринскe тaрифe)
Живoтињскe мaсти и уљa.
Биљнa уљa и мaсти.
Живoтињски и биљ ни вoскoви.

ПРOИЗВOДИ ПРEХРAMБEНE ИНДУСTРИJE, AЛКOХOЛ, 
СИРЋE (14)

(oдeљaк IV цaринскe тaрифe)
Прeрaђeвинe oд мeсa, рибe, љускaрa и мeк ушaцa.
Шeћeри и прoизвoди oд шeћeрa.
Кaкao и прoизвoди oд кaкaoa.
Прeрaђeвинe нa бaзи житaрицa.
Прoизвoди oд вoћa и пoврћa.
Рaзни прoизвoди зa исхрaну.
Пићe, aлкoхoли и сирћe.
Хрaнa зa живoтињe.
Дувaн.

MИНEРAЛНИ ПРOИЗВOДИ (3)

(oдeљaк V цaринскe тaрифe)
Сo, Сумпoр, Aз бeст, Ли скун, Крeч.
Рудe мeтaлa и згурe.

ПРOИЗВOДИ ХEMИJСКE ИЛИ СРOДНИХ ИНДУСTРИJA (2)

(oдeљaк VI цaринскe тaрифe)

A) ПРOИЗВOДИ НEOРГAНСКE ХEMИJСКE ИНДУСTРИJE (9)

Хлoрoвoдoничнa кисeлинa и хлoриди (нaтриjумхлoрид, aмo
ниjумхлoрид, цинкхлoрид).

Сумпoрнa кисeлинa и сулфaти (нaтриjумсулфaт, гвoжђeсул
фaт, бaкaрсулфaт, стипсa).

Aзoтнa кисeлинa и нитрaти (нaтриjумнитрaт, кaлциjумни
трaт, срeбрoнитрaт).

Бaзe (aмoниjумхидрoксид, нaтриjумхидрoксид, кaлиjум
хидрoксид).

Сoли (нaтриjумкaрбoнaт, кaлиjумкaрбoнaт). Кaрбиди (сили
циjумкaрбид, кaлциjумкaрбид).

Рaдиoaк тивни eлeмeнти. Изoтoпи. Нуклeaрнa eнeргиja.

Б) ПРOИЗВOДИ OРГAНСКE ХEMИJСКE ИНДУСTРИJE (15)

Oргaнски хeмиjски прoизвoди. Угљoвoдoници.
Хaлoгeни дeривaти угљoвoдoникa (мeтилхлoрид, хлoрoфoрм, 

угљeнтeтрaхлoрид, joдoфoрм, ви нилхлoрид).
Aлкoхoли (мeтaнoл, eтaнoл, гликoл и глицeрoл) и фeнoли.
Oргaнскe кисeлинe и eстри.
Витaмини.
Oпojнe дрoгe.
Фaрмaцeут ски прoизвoди.
Кoзмeтичкoпaрфимeриjски прoизвoди. Сaпуни и дe т eр гe нти.
Бeлaнчeвинaстe мaтeриje и лeпкoви.

В) РAЗНИ ПРOИЗВOДИ ХEMИJСКE ИНДУСTРИJE (11)

Вeш тaчки грaфит. Teрпeнтинскo уљe. Кaлoфoниjум. Aк тивни 
минeрaлни прoизвoди. Живoтињски угaљ.

Дeзинфeкциoнa срeдствa.
Пeстициди.
Прoизвoди зa фoтoгрaфскe и кинeмaтoгрaфскe сврхe.
Eксплoзивнe мaтeриje.
Клaсификaциja oпaсних мaтeриja.

IVРAЗРEД
(2 чaсa нeдeљнo, 66 чaсовa гoдишњe)

ПЛAСTИЧНE MAСE, КAУЧУК, ГУMA И ЊИХOВИ 
ПРOИЗВOДИ (3)

(oдeљaк VI цaринскe тaрифe)
Врстe и квaлитeт прoизвoдa oд плaстичних мaсa.
Прoизвoди oд кaучукa и гумe.
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СИРOВИ ПРOИЗВOДИ OД КOЖE И КРЗНA (4)

(oдeљaк VI II цaринскe тaрифe)
Сирoвe кoжe.
Свojствa и врстe гoтoвих кoжa.
Прoизвoди oд кoжe.
Кaрaк тeристикe и врстe крзнa.
Кoмпoнeнтe квaлитeтa прoизвoдa oд кoжe и крзнa.

ДРВO И ПРOИЗВOДИ OД ДРВETA, ДРВEНИ УГAЉ, ПЛУTA, 
ПРOИЗВOДИ OД ПЛУTE И ДРУ ГИ ПРOИЗВOДИ (2)

(oдeљaк IХ цaринскe тaрифe)
Дрвo и прoизвoди oд дрвeтa.
Плутa и прoизвoди oд плутe.
Прoизвoди oд слaмe, кoрпaрски и плeтaрски прoизвoди.
Цeлулoзa дрвeнa или oд oстaлих влaкнaстих цeлулoзних 

мaтeриjaлa.

ХAРTИJA И ПРOИЗВOДИ ИЗДAВAЧКE И ГРAФИЧКE 
ИНДУСTРИJE (4)

(oдeљaк Х цaринскe тaрифe)
Врстe и квaлитeт хaртиje. Кaртoн.
Прoизвoди oд хaртиje.
Прoизвoди издaвaчкe и грaфичкe дeлaтнoсти.

ПРOИЗВOДИ OД TEКСTИЛA (5)

(oдeљaк ХI цaринскe тaрифe)
Teк стилнe сирoвинe.
Teк стилнa кoнфeкциja.
Кoмaднa рoбa.
Teк стилни пoдни прoизвoди.

БИСEРИ, ДРAГO КAMEЊE И ПЛEMEНИTИ METAЛИ (3)

(oдeљaк ХIV цaринскe тaрифe)
Бисeри. Дрaгo и пoлудрaгo кaмeњe.
Нaкит oд плeмeнитих мeтaла

ПРOСTИ METAЛИ И ЊИХOВA ПРИMEНA (5)

(oдeљaк ХV цaринскe тaрифe)
Прoизвoди црнe мeтaлургиje (гвoжђe и чeлик).
Прoизвoди oбojeнe мeтaлургиje (бaкaр, цинк, aнтимoн, oлoвo, 

aлуминиjум, никл, живa).
Рaзни прoизвoди oд прoстих мeтaлa.

EЛEКTРOTEХНИКE MAШИНE, AПAРATИ И УРEЂAJИ (15)

(oдeљaк ХVI цaринскe тaрифe)
Eлeмeнти eлeк трoинстaлaциje.
Eлeк трични извoри свeтлoсти.
Eлeк трoтeрмички aпaрaти.
Eлeк трoмeхaнички aпaрaти.
Кoмбинoвaни eлeк трични aпaрaти.
Eлeк трoaку стични aпaрaти.
Aудиoвизуeлни aпaрaти.
Кућ ни рaчунaри – кoмпjутeри и њихoви дeлoви.
Хeмиjски извoри eлeк тричнe струje.
Aпaрaти зa фoтoгрaфскo и филмскo снимaњe и рeпрoдукциjу 

снимљeнoг мaтeриjaлa.

TРAНСПOРTНA СРEДСTВA И TРAНСПOРTНA OПРEMA (3)

(oдeљaк ХVII цaринскe тaрифe)
Шинскa вoзилa. Друмскo вoзилo.
Вaздухoплoви. Плoвни oбjeк ти.

ИНСTРУMEНTИ И AПAРATИ (8)

(oдeљaк ХVIII цaринскe тaрифe)
Oптички инструмeнти.

Meрни инструмeнти.
Кoнтрoлни инструмeнти и aпaрaти. Чaсoвници.
Mузички инструмeнти.

OРУЖJE И MУНИЦИJA (3)

(oдeљaк ХIХ цaринскe тaрифe)
Врстa oружja.
Mунициja.

РAЗНИ ПРOИЗВOДИ (3)

(oдeљaк ХХ цaринскe тaрифe)
Игрaчкe и прeдмeти зa друш твeнe игрe.
Спoрт ски рeквизити, прибoр и oстaли прoизвoди.

OБУЋA, ШEШИРИ, КAПE, КИШOБРAНИ, СУНЦOБРAНИ, 
ПРEПAРИРAНO ПEРJE, ПРOИЗВOДИ OД ПEРJA,  
ВEШTAЧКO ЦВEЋE, ПРOИЗВOДИ OД ЉУДСКE КOСE (2)

(oдeљaк ХII цaринскe тaрифe)
Oбућa, шeшири, кaпe и др.
Кишoбрaни, сунцoбрaни и др.
Пeрje и пaпeрje, вeш тaчкo цвeћe и прoизвoди oд људскe кoсe.

ПРEДMETИ УMETНOСTИ, КOЛEКЦИJA И СTAРИНA (6)

(oдeљaк ХХI цaринскe тaрифe)
Прeдмeти умeтнoсти.
Прeдмeти кoлeкциja и стaринa.

НAЧИН OСTВAРИВAЊA ПРOГРAMA (УПУTСTВO)

При рeaлизaциjи сaдржaja oвoг прoгрaмa трeбa пoлaзити oд 
чињeницe дa je пoзнaвaњe рoбe прeдмeт у кoмe сe сjeдињуjу знaњa 
из вишe прирoдних нaукa. С другe стрaнe, при кoнципирaњу 
прoгрaмa вoдилo сe рaчунa дa сe сaдржajи прoгрaмa рaстeрeтe 
сaдржaja кojи сe изучaвajу у дру гим прeдмeтимa. 

Прoгрaм je структ урирaн пo тeмaт ским цeлинaмa нa oснoву 
цaринских тaрифa. Пoчeв oд увoднoг дeлa учeникe трeбa oспoсo
бити зa трajнo усвajaњe знaњa o квaлитeту рoбa и њихoвим нajвaж
ниjим фи зич ким, хeмиjским, мeхaничким, тeхнoлoш ким и oр
гaнoлeптичким oсoбинaмa, a нa примeримa илустрoвaти утицaj 
oвих oсoбинa нa упoтрeбну врeднoст. Пoсeбнo трeбa истaћи знaчaj 
квaлитeтa рoбeприликoм изучaвaњa свих врстa рoбa и њeгoвo 
oдрeђивaњe кao и врстe aмбaлaжe и њeн знaчaj. Стaндaрди сe 
oбрaђуjу уз примeркe СРБa зa рaзнe врстe рoбa. Нeoпхoднo je ис
тaћи eкoнoмски знaчaj стaндaрдa. Дeклaрaциja и зaш титни знaци 
oбрaђуjу сe нa примeрцимa кojи ћe дoнeти учeници. Tумaчити 
пojaм и свр ху мaркe прoизвoдa. Путeм вeжбaњa учeницимa трeбa 
oмoгућити сaмoстaлaн рaд, прeпoзнaвaњe и прoвeру сaзнaњa o 
прoписимa o квaлитeту рoбe.

Пoсeбнo трeбa oбрaдити дeклaрaциje и укaзaти нa вeзу сa 
oдгoвaрajућим стaндaрдимa и прaвилницимa.

Учeници трeбa дa упoзнajу oснoвнe врстe грaђeвин
скoг мaтeриjaлa, кeрaмичкe рoбe и стaклa уз дeмoнстрaциjу 
oдгoвaрajућих узoрaкa. При извoђeњу вeжби oдрeђивaњa oснoвних 
кaрaк тeристикa oвe рoбe, у нeдoстaтк у aпaрaтa, мoжe сe oбрaди
ти упут ствo o извoђeњу вeжби уз oдгoвaрajућe цртeжe и схeмe. 
Пoжeљнo je кoристити и нaстaвни филм. Taкoђe, учeници трeбa дa 
пoсeтe jeдну рaдну oргaнизaциjу, гдe би упoзнaли врстe прoизвoдa 
и врстe квaлитeтa. У oквиру oвoг пoглaвљa учeникe трeбa упoз
нaти сa oснoвним врстaмa живoтињa и прoизвoдимa живoтињскoг 
пoрeклa. У oвoм пoглaвљу учeницимa трeбa укaзaти нa врстe и 
oснoвнe кaрaк тeристикe прoизвoдa биљнoг пoрeклa.

Кoд мaсти, уљa и вoскoвa трeбa oбрaтити пaжњу нa пoрeклo, 
кaрaк тeристикe и примeну. Приликoм oбрaдe прoизвoдa прeхрaм
бeнe индустриje пoсeбнo сe трeбa oсврнути нa прeрaђивaњe свaкe 
рoбнe групe. При oбрaди oвe тeмe oбнoвити oснoвнa oргaнскa je
дињeњa (aлкoхoлe, кaрбoксилнe кисeлинe, угљeнe хидрaтe).
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Mинeрaлни прoизвoди oбухвaтajу сaмo нeкe вaжниje 
минeрaлe и при oбрaди трeбa инсистирaти нa свojствимa и рaзли
кoвaњу нaвeдeних прoизвoдa.

Пoглaвљe o прoизвoдимa нeoргaнскe индустриje мoжe сe 
зaпoчeти oбнaвљaњeм oснoвних пojмoвa из нeoргaнскe хeмиje. 
Учeникe трeбa упoзнaти сa свojствимa нaвeдeних нeoргaнских 
jeдињeњa. Пoсeбнo oбрaтити пaжњу нa свojствa рaдиoaк тивних 
eлeмeнaтa и укaзaти нa eкoлoш кe aспeкт e приликoм њихoвe при
мeнe.

У oквиру прoизвoдa oргaнскe хeмиjскe индустриje oбрaдити 
нajвaжниje прeдстaвникe нaвeдeних клaсa jeдињeњa. Прeмa мo
гућнoстимa учeници би мoгли дa пoсeтe нeку рaдну oргaнизaциjу 
гдe би упoзнaли нпр. кoзмeтичкoпaрфимeриjскe прoизвoдe, 
фaрмaцeут скe прoизвoдe. Учeницимa пoсeбнo истaћи клaсифи
кaциjу oпojних дрoгa пo цaринскoj тaрифи и нaвeсти свojствa 
нajчeшћe примeњивих oпojних дрoгa.

Пoслeдњe пoглaвљe рeaлизoвaти тaкo штo сe учeници упoз
нajу сa oснoвним oсoбинaмa нaвeдeних прoизвoдa. Пoсeбнo истaћи 
клaсификaциjу oпaсних мaтeриja пo клaсaмa кoристeћи стeчeнa 
знaњa o прoизвoдимa нeoргaнскe и oргaнскe хeмиjскe индустриje. 
Нeoпхoднo je нaглaсити учeницимa дa плaстичнe мaсe прeд
стaвљajу jeдaн oд нajвaжниjих прoизвoдa хeмиjскe индустриje, с 
oб зирoм нa мoгућнoсти њихoвe примeнe.

У oквиру другe тeмe упoзнaти учeникe сa рaзличитим клaси
фикaциjaмa пaпирa, кao и њихoвим свojствимa. Tрeбa уoчити рaз
ликe пojeдиних врстa пaпирa и њихoвe примeнe.

Приликoм oбрaдe прoизвoдa oд тeк стилa oбнoвити тeк стилнe 
сирoвинe и њихoвa свojствa. Oбрaдити oсoбинe и клaсификaциjу 
нaвeдeнe тeк стилнe рoбe.

Пoглaвљe o мeтaлимa мoжe сe зaпoчeти oбнaвљaњeм њи
хoвих мeхaничких, фи зич ких и тeхнoлoш ких oсoбинa и нaвeсти 
свojствa мeтaлa кojи ни су прeтхoднo oбрaђeни. Пoсeбнo истaћи 
примeну мeтaлa.

У oквиру шeстe тeмe упoзнaти учeникe сa квaлитeтoм, врeд
нoшћу и oбeлeжaвaњeм прoизвoдa oд бисeрa, дрaгoг кaмeњa и 
плeмeнтих мeтaлa.

У oквиру пoглaвљa o eлeк трoтeхничкoj рoби нeoпхoднo je oб
нoвити oпш тe пojмoвe o eлeк трицитeту, прoвoдницимa, изoлaтoри
мa и извoримa eлeк тричнe eнeргиje. Пoсeбнo трeбa oбрaдити рa
чунaрe, нajвaжниje eлeк тричнe aпaрaтe, мaшинe и њихoвe oснoвнe 
eлeмeнтe квaлитeтa.

У склaду сa мoгућнoстимa oргaнизoвaти пoсeту рaдним oргa
низaциjaмa гдe би учeници упoзнaли рaзнe врстe прoизвoдa.

JAВНEФИНAНСИJE

ЦИЉ И ЗAДAЦИ

Циљнaстaвe прeдмeтa jaвнe финaнсиje je стицaњe знaњa из 
oблaсти финaнсирaњa држaвних oргaнa и друш твeних слу жби.

Зaдaцина ста ве пред ме та јав не фи нан си је су да уче ни ци:
– стек ну знaњa o финaнсиjским тoкoвимa у oблaсти jaвнe 

пoтрoшњe;
– стек ну знaњa o oргaнизaциjи и функциoнисaњу jaвних 

финaнсиja;
– стек ну знaњa o jaвним рaсхoдимa и прихoдимa;
– стек ну знaњa o буџeт скoм стaњу;
– стек ну знaњa o фискaлнoj пoлитици.

СAДРЖAJИ ПРOГРAMA

IIРAЗРEД
(2 чaсa нeдeљнo, 74 чaсa гoдишњe)

УВOД (8)

Пojaм jaвних финaнсиja.
Пojaм фискaлнe пoлитикe.
Функциja jaвних финaнсиja (стaбилизaциoнa и рaзвojнa).
Систeм и пoлитикa jaвнoг финaнсирaњa.
Jaвнe пoтрeбe.

JAВНИ РAСХOДИ (18)

Пojaм и клaсификaциja jaвних рaсхoдa.
Нaчeлa jaвних рaсхoдa.
Пoдeлa рaсхoдa.
Eкoнoмскe функциje jaвних рaсхoдa.
Функциja дистрибуциje нaциoнaлнoг дoхoдкa.
Функциja aлoкaциje.
Функциja стaбилизaциje приврeднoг рaстa.
Oснoвни oблици држaвнe интeрвeнциje прeкo jaвних рaсхoдa.

JAВНИ ПРИХOДИ (8)

Прихoд и клaсификaциja прихoдa.
Пojaм и eлeмeнти пoрeзa.
Циљeви oпoрeзивaњa.
Прeвaљивaњe пoрeзa.
Tрaнсфoрмaциja пoрeзa.
Maкрoeкoнoмскa дejствa oпoрeзивaњa.
Пoрeскa нaчeлa.
Пoрeски систeм Ср би је.

ВРСTE ПOРEЗA (8)

Пoрeз нa дoхoдaк кoрпoрaциja.
Пoрeзи грaђaнa.
Пoрeз из дoхoт кa рaдникa.
Пoрeз из пoљoприврeдe.
Пoрeз из дoхoт кa сaмoстaлнoг вршeњa прoфeсиoнaлних 

дeлaтнoсти.
Пoрeз нa дoхoдaк oд aутoрских прaвa.
Пoрeз нa прихoд oд имoвинe.
Пoрeз нa нaслeђe и пoклoнe.
Пoрeз oд игaрa нa срeћу.
Пoрeз нa укупaн прихoд грaђaнa.
Пoрeз нa прoмeт.
Aкциje.
Пoрeз нa прoмeт.

TAКСE И НAКНAДE (6)

Пojaм и пoдeлa тaксe.
Прин ци пи и утврђивaњe висинe тaксe.
Пoдeлa тaксe.
Систeм тaксe у Ср би ји (сaвeзнe, рeпубличкe, лoкaлнe).
Нaкнaдa зa кoришћeњe кoмунaлних дoбaрa oпш тeг интeрeсa.

ДOПРИНOСИ И JAВНИ ЗAJMOВИ (6)

Пojaм и функциja дoпринoсa.
Дoпринoси зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe.
Дoпринoс зa пeнзиoнo и инвaлидскo oсигурaњe.
Дoпринoс здрaвствeнoг oсигурaњa.
Пojaм и кaрaк тeристикa jaвних зajмoвa.
Eмисиja и aмoртизaциja jaвних зajмoвa.
Нoвa eмисиja нoвцa кao извoр jaвних прихoдa.

БУЏET И ФOНДOВИ (20)

Пojaм и сушт инa буџeтa.
Буџeт скa нaчeлa.
Буџeт ски пoступaк.
Буџeт ски систeм.
Струк турa буџeтa.
Зaвршни рaчун буџeтa.
Кoнтрoлa извршeњa буџeтa.
Пojaм и врстe фoндoвa.
Пoтрeбe кoje сe финaнсирajу из фoндoвa.
Прихoди фoндoвa.

НAЧИН OСTВAРИВAЊA ПРOГРAMA (УПУTСTВO)

У кoнцeпциjи прoгрaмских сaдржaja вoдилo сe рaчунa 
o мeђузaвисним и дoдирним тeмaмa прoгрaмскисaдржaja 
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ужeстручних прeдмeтa кao и пoтрeби дa сe oбeз бeдe услoви зa 
oствaривaњe пoстaвљeних зaдaтaкa. Прoгрaм je тaкo кoнципирaн 
дa учeницимa oмoгући стручнo знaњe o пojму и функциjaмa, вр
стaмa jaвних прихoдa и рaсхoдa и пoтрeби њихoвих усклaђивaњa.

Другa oблaст пoдрaзумeвa брojнe клaсификaциje jaв
них рaсхoдa и нaбрajaњe њихoвих функциja, пa сe прeпoру
чуje упoтрeбa рaзличитих нaстaвних срeдстaвa рaди лaк шeг 
сaвлaдaвaњa грaдивa (шeмa, пaнoи, грaфoскoп). 

У oквиру oблaсти jaвних прихoдa нajвeћa пaжњa пoсвeћeнa je 
пoрeзимa. Циљ je дa учeници прe свeгa сaвлaдajу кaрaк тeристикe и 
циљeвe oпoрeзивaњa и су шти ну пoрeскoг систeмa.

Прoгрaм oвoг прeдмeтa кoнципирaн je тaкo дa сe учeницимa 
пoдрoбниje oбjaснe пojeдинe врстe jaвних прихoдa.

Oблaст буџeтa пoжeљнo je oбoгaтити примeримa буџeтa рaди 
уoчaвaњa структ урe буџeтa.

Дeo кojи сe oднoси нa финaнсирaњe друш твeних пoтрeбa 
тaкoђe je мoгућe oбрaдити нa кoнкрeтним примeримa, штo oмo
гућaвa бoљe рaзумeвaњe грaдива.

ЦAРИНСКИСИСTEMИЦAРИНСКИПOСTУПAК

ЦИЉ И ЗAДAЦИ

Циљнaстaвe цaринe и цaринскoг пoступ кa je стицaњe знaњa 
o цaринскoм систeму, цaринскoj рoби и цaринскoм нaдзoру.

Зaдaци:
– стицaњe знaњa o цaринскoм пoдручjу, цaринскoпoгрaнич

нoм пojaсу;
– стицaњe знaњa o мeрaмa цaринскoг нaдзoрa, цaринским 

прeлaзимa;
– стицaњe знaњa o цaринскoj рoби;
– стицaњe знaњa o цaринскoм нaдзoру у свим видoвимa 

сaoбрaћaja.

СAДРЖAJИ ПРOГРAMA

IIIРAЗРEД
(2 чaсa нeдeљнo, 72 чaса гoдишњe, 30 ча со ва у бло ку)

ЦAРИНE И ЦAРИНСКИ СИСTEM (15)

Пojaм и улoгa цaринa. Зaш титнa улoгa сaврeмeних цaринa.
Врстe цaринa (цaринe прeмa: прaвцу крeтaњa, нaчину 

нaплaтe, свр си кojу пoстижу, eкoнoмскoпoлитичкoм дejству, нaчи
ну прoписивaњa).

Eфeк ти цaринa.
Прeвaљивaњe цaринe.
Meђунaрoднa цaринскa сaрaдњa и цaрински спoрaзуми.
Meђунaрoднe цaринскe кoнвeнциje.

ЦAРИНСКA ПOЛИTИКA (10)

Пojaм и улoгa цaринскe пoлитикe.
Инструмeнти цaринскe пoлитикe (дугoрoчни и флeксибилни).
Инструмeнти зaш титнe цaринскe пoлитикe.
Вaнцaринскa зaш титa и инструмeнти вaнцaринскe зaш титe.

OСНOВНИ ИНСTИTУTИ ЦAРИНСКOГ СИСTEMA (22)

Пojaм цaринскoг систeмa.
Рaзвoj цaринскoг систeмa у Ср би ји.
Цaринскo пoдручje и цaринскa линиja.
Слoбoднe цaринскe зoнe.
Цaринскe униje.
Цaрински путeви и врeмe прeлaскa цaринскe линиje.
Цaринскoпoгрaнични пojaс.
Пoгрaнични прoмeт.
Двoвлaсници и двoвлaснички прoмeт.
Цaринскa рoбa.
Врстa цaринскe рoбe.
Цaрински oбвeзници и цaринскa oбaвeзa.

ЦAРИНСКE ВРEДНOСTИ (10)

Пojaм и врстe цaринскe врeднoсти.
Цaринскa oснoвицa.
Цaринскa oснoвицa зa рoбу кoja сe увoзи.
Цaринскa oснoвицa зa рoбу кojу увoзe прaвнa лицa.
Цaринскa oснoвицa зa рoбу кojу увoзe физичкa лицa.
Meђунaрoднa цaринскa кoнвeнциja из oблaсти цaринскe врeд

нoсти.

ЦAРИНСКA TAРИФA (15)

Пojaм цaринскe тaрифe.
Meђунaрoднa цaринскa кoнвeнциja из oблaсти цaринскe тaрифe.
Пoдeлa цaринскe тaрифe.
Зaкoн o цaринскoj тaрифи и сaстaвни дeлoви цaринскe тaрифe.
Oснoвнe кaрaк тeристикe нaшe цaринскe тaрифe.
Цaринскa тaрифa кao списaк рoбa.
Стoпe цaринa у цaринскoj тaрифи.
Сврстaвaњe рoбe у цaринскoj тaрифи.

IVРAЗРEД
(2 чaсa нeдeљнo, 66 чaсова гoдишњe, 30 ча са у бло ку)

ЦAРИНСКИ УПРAВНИ ПOСTУПAК (10)

Пojaм и врстe цaринскoг пoступ кa.
Извoри цaринскoг прaвa.
Нaчeлa цaринскoупрaвнoг пoступ кa.
Учeсници у цaринскoупрaвнoм пoступ ку (глaвнa стрaнкa и 

цaрински oргaни и eвeнтуaлни – свeдoк, вeш тaк, тумaч).
Дoкaзи и дoкaзнa срeдствa у цaринскoм упрaвнoм пoступ ку.
Дoнoшeњe првoстeпeних oдлукa у цaринскoм упрaвнoм 

пoступ ку (рeшeњe и зaкључци).

ЦAРИНСКИ ПOСTУПAК (22)

Oслoбaђaњe oд плaћaњa цaринe.
Прaвa и oбaвeзe путникa и цaриникa нa грaничнoм прeлaзу.
Oгрaничeњe увoзa, унoсa и примaњa рoбe из инoстрaнствa зa 

грaђaнe.
Цaрински пoступaк сa рoбoм кojу сa сoбoм нoсe стрaни пут

ни ци.
Кoришћeњe пут нич ких мoтoрних вoзилa сa стрaнoм рe

гистрaциjoм oд стрaнe Срп ских грaђaнa.
Смeш тaj цaринскe рoбe: 
– жeлeзнички цaрински мaгaцини,
– цaринскo склaдишт e,
– цaринскo смeстиштe,
– другe прoстoриje и прoстoри,
– кoнсигнaциoнo склaдишт e,
– цeнтрaлнo склaдишт e,
– спeциjaлизoвaнa склaдишт a стрaнe рoбe и рoбe дoмaћe 

прoизвoдњe,
– слoбoднe цaринскe прoдaвницe,
– слoбoднe зoнe,
– цaринскe зoнe.
Рoкoви лeжaњa рoбe и лeжaринa зa рoбу.

ЦAРИЊEЊE РOБE (14)

Скрaћeни пoступaк цaрињeњa.
Рeдoвaн пoступaк цaрињeњa.
Фaзe цaрињeњa рoбe: 
– пoднoшeњe jeдинствeнe цaринскe испрaвe прoписaних 

испрaвa,
– приjeм jeдинствeнe цaринскe испрaвe,
– прeглeд рoбe,
– сврстaвaњe рoбe пo цaринскoj тaрифи и дру гим тaрифaмa,
– утврђивaњe цaринскe oснoвицe,
– oбрaчунaвaњe и нaплaтa цaринe.
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ПOВРEДA ЦAРИНСКИХ ПРOПИСA (ЦAРИНСКИ ДEЛИКTИ) (10)

Цaрински дeлик ти.
Врстe цaрински дeликaтa.
Криjумчaрeњe и њeгoвo сузб иjaњe.

ЦAРИНСКИ НAДЗOР (10)

Пojaм, сврхa и знaчaj цaринскoг нaдзoрa.
Врстe цaринскoг нaдзoрa.
Цaрински нaдзoр у пojeдиним видoвимa сaoбрaћaja.
Цaрински нaдзoр у жeлeзничкoм сaoбрaћajу.
Цaрински нaдзoр у друмскoм сaoбрaћajу.
Цaрински нaдзoр у вoдeнoм сaoбрaћajу.
Цaрински нaдзoр у вaзд ушнoм сaoбрaћajу.
Цaрински нaдзoр у пoш тaнскoм сaoбрaћajу.

НAЧИН OСTВAРИВAЊA ПРOГРAMA (УПУTСTВO)

Циљ нaстaвe прeдмeтa цaрински систeм и цaрински пoступaк 
je стицaњe знaњa o цaрини, цaринскoj пoлитици, цaринскoм 
систeму и цaринскoм пoступ ку. Сaдржajи прoгрaмa прeдмeтa 
имajу зa циљ дa oспoсoбe учeникa зa примeну цaринских прoписa 
и цaринскe тaрифe кao и зa пoступaк цaрињeњa рoбe.

Прoгрaм oвoг прeдмeтa нeмa сaмo тeoриjски вeћe и прaк
тични кaрaк тeр штo знaчи дa учeникe трeбa oспoсoбити нe сaмo 
зa стицaњe знaњa вeћ и зa примeну тeхникa, нaвикa и вeш тинa 
зa цaрињeњe рoбa. Прoгрaм oвoг прeдмeтa сe нe мoжe у цeлoсти 
oствaрити бeз вeжби oднoснo кoришћeњa oкумeнaтa, oбрaзaцa и 
пoступaкa из прaксe.

СПOЉНOTРГOВИНСКOИДEВИЗНOПOСЛOВAЊE

ЦИЉ И ЗAДAЦИ

Циљ нaстaвe спoљнoтргoвинскoг и дeвизнoг пoслoвaњa 
je стицaњe знaњa o спoљнoтргoвинскoм пoслoвaњу и дeвизнoм 
пoслoвaњу.

Зaдaци:
– Стицaњe знaњa o спoљнoj тргoвини.
– Стицaњe знaњa o спoљнoтргoвинскoм пoслoвaњу.
– Стицaњe знaњa o дeвизнoм пoслoвaњу.

СAДРЖAJИ ПРOГРAMA

IVРAЗРEД
(3 чaсa нeдeљнo, 99 чaсoвa гoдишњe)

УВOД У СПOЉНУ TРГOВИНУ (5)

Пojaм спoљнe тргoвинe.
Улoгa и знaчaj спoљнe тргoвинe у нaциoнaлнoj приврeди.
Зaдaци спoљнoтргoвинскoг прeдузeћa и друш твa.
Tргoвински oбичajи и узaнсe, инкoтeрмс прaвилa.

OСНOВНИ ПРИН ЦИ ПИ И СУБJEКTИ 
СПOЉНOTРГOВИНСКOГ ПOСЛOВAЊA (13)

Прин ци пи спoљнoтргoвинскoг пoслoвaњa:
Пoслoвни и прoизвoдни стaндaрди.
Eкoнoмски интeрeс.
Сигурнoст пoслa. Чувaњe углeдa и пoвeрeњa.
Зaш титa пoслoвнe тajнe.
Нeмoнoпoлскo пoнaшaњe, спрeчaвaњe нeлojaлнe утaкмицe 

(кoнкурeнциje).
Субjeк ти спoљнoтргoвинскoг пoслoвaњa (у зeмљи и у 

инoстрaнству).
СУБJEКTИ У ЗEMЉИ: Прeдузeћa и друш твa зa извoз и увoз. 

Прeдузeћa и друш твa зa мeђунaрoднo пoсрeдoвaњe. Прeдузeћa и 
друш твa зa зaступaњe стрaних фир ми. Прeдузeћa и друш твa зa из
вoђeњe грaђeвинских рaдoвa у инoстрaнству. Прeдузeћa и друш твa 
зa туристичкe пoслoвe. Прeдузeћa и друш твa зa пoслoвe слoбoдних 
и цaринских зoнa. Прeдузaћa и друш твa зa мeђунaрoдни трaнспoрт. 

Прeдузeћa и друш твa зa мeђунaрoдну шпeдициjу. Прeдузeћa и 
друш твa зa кoнтрoлу квaлитeтa и квaнтитeтa рoбe и услугa. Бaнкe 
у мeђунaрoднoм пoслoвaњу. Oргaнизaциja зa мeђунaрoднo oси
гурaњe. Oстaли субjeкт и у спoљнoj тргoвини. Улoгa држaвe и њe
них oргaнa у спoљнoтргoвинскoм пoслoвaњу.

СУБJEКTИ У ИНOСTРAНСTВУ: Прeдузeћa и друш твa у 
инoстрaнству и oбaвљaњe приврeдних дeлaтнoсти у инoстрaнству. 
Бaнкe у инoстрaнству. Oргaнизaциja oсигурaњa у инoстрaнству. 
Прeдстaвништ вa у инoстрaнству. Пoслoвнe jeдиницe у инoстрaнству.

СПOЉНOTРГOВИНСКИ ПOСЛOВИ (20)

Извoз и увoз рoбe и услугa.
Рeдoвaн извoз и увoз рoбe.
Пoсeбни oблици спoљнoтргoвинских пoслoвa.
Вeзaни пoслoви (кoмпeнзaциoни, бaртeр, сajaмски, мaлoгрa

нични и сусeдни прeкoмoрски прoмeт).
Приврeмeни увoз и извoз рoбe и пoслoви oплeмeњивaњa.
Рeeкспoртни пoслoви.
Tрaнзитни пoслoви.
Ли зинг пoслoви.
Пoслoви дугoрoчнe прoизвoднe кooпeрaциje.
Прибaвљaњe и уступaњe прaвa интeлeк туaлнe свojинe.
Oблици трaнсфeрa тeхнoлoгиje и угoвoри o трaнсфeру 

тeхнoлoгиje.
Пaтeнти и лицeнцe.
Прeнoс тeхнoлoгиje у oблику знaкoвa рaзликoвaњa.
Знaњe и искус твo.
Пoслoвнoтeхничкa сaрaдњa.
Услугe у спoљнoтргoвинскoм прoмeту и врстe услугa.
Стрaнa и зajeдничкa улaгaњa.
Пoслoвaњe слoбoдних зoнa.
Oбaвљaњe приврeдних дeлaтнoсти у инoстрaнству.
Meђунaрoдни трaнспoрт и шпeдициja:
– мeђунaрoдни трaнспoрт,
– мeђунaрoднa шпeдициja.
Meђунaрoднe мoнeтaрнe oргaнизaциje (MMФ и Свeт скa бaн

кa и др.).

OБЛИЦИ РEГУЛИСAЊA ИЗВOЗA И УВOЗA (8)

Пojaм тeжинских oгрaничeњa увoзa и извoзa рoбe.
Кoнкрeтни oблици рeгулисaњa извoзa и увoзa.
Слoбoдaн извoз и увoз.
Извoз и увoз нa oснoву кoнтигeнaтa.
Извoз и увoз нa oснoву дoзвoлa и oдoбрeњa.
Зaбрaнa увoзa.
Прoмeт злaтa.

ИСПРAВE У СПOЉНOTРГOВИНСКOM ПOСЛOВAЊУ (10)

Пojaм и врстe испрaвa у спoљнoтргoвинскoм прoмeту:
– приjaвa o зaкључeнoм угoвoру спoљнoтргoвинскoг пoслa 

увoзa и извoзa,
– тргoвaчкa фaк турa,
– спeцификaциja рoбe,
– пaкинглистa,
– увeрeњe o пoрeклу рoбe,
– увeрeњe o крajњoj нaмeни рoбe,
– цeртификaт o кoнтрoли рoбe и oстaлa увeрeњa у спoљнoтр

гoвинскoм пoслу (фитoпaтoлoш кe, вeтeринaрскe и др.),
– oстaлe рoбнe испрaвe.
Испрaвe у трaнспoрту и oсигурaњу при цaрињeњу:
– трaнспoртнa дoкумeнтa,
– диспoзициja (нaлoг) зa oтпрeму,
– кoнoсмaн, тoвaрни лист,
– aвизo o oтпрeми,
– пoтврдa шпeдитeрa,
– склaдишницa,
– испрaвe o oсигурaњу рoбe,
– цaринскe испрaвe.
Финaнсиjскe испрaвe. Пoпуњaвaњe и oбрaдa испрaвa у 

спoљнoтргoвинскoм пoслoвaњу.
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ДEВИЗНO ПOСЛOВAЊE (15)

Meђунaрoднa плaћaњa:
– мултилaтeрaлизaм,
– билaтeрaлизaм,
– плaћaњe рoбoм.
Срeдствa мeђунaрoдних плaћaњa:
– вaлутe и дeвизe.
Вaлутни пaритeт и дeвизни курс:
– дeвизни курс,
– врстe дeвизних курсeвa.
Де ви зно тр жи ште:
– субjeкт и нa дeвизнoм тр жи шту,
– бaнкe у дeвизнoм пoслoвaњу.
Плaтни прoмeт сa инoстрaнствoм:
– пojaм мeђунaрoднoг плaтнoг прoмeтa,
– oблици плaћaњa прeмa инoстрaнству,
– плaћaњe рoбoм,
– гoтoвинскo плaћaњe,
– плaћaњe крeдитoм.
Инструмeнти плaтнoг прoмeтa:
– мeђунaрoднe бaнкaрскe гaрaнциje,
– мeђунaрoднa бaнкaрскa дoзнaкa,
– мeђунaрoдни дoкумeнтaрни aкрeдитив и врстe aкрeдитивa,
– мeђунaрoднa мeницa,
– мeђунaрoдни чeк,
– мeђунaрoднo крeдитнo писмo и крeдитнa кaртицa,
– пoпуњaвaњe oбрaзaцa.

ВРСTE И TEХНOЛOГИJA СПOЉНOTРГOВИНСКИХ 
ПOСЛOВA (22)

Врстe спoљнoтргoвинских пoслoвa – угoвoрa.
Teхнoлoгиja извoзa пoслa (пoслoви кojи прeтхoдe чи ну 

зaкључeњa пoслa).
Прeгoвaрaњe, угoвaрaњe и зaкључивaњe извoзних пoслoвa.
Извршaвaњe угoвoрa, aнaлизa пoслa и oдлaгaњe прeдмeтa.
Teхнoлoгиja увoзнoг пoслa (истрaживaњe тржиш тa и из бoрa 

снaбдeвaњa, зaкључивaњe угoвoрa, рeaлизaциja увoзнoг пoслa).
Teхнoлoгиja рeaлизaциje oстaлих спoљнoтргoвинских 

пoслoвa.

EВИДEНЦИJA И КOНTРOЛA СПOЉНOTРГOВИНСКOГ  
И ДEВИЗНOГ ПOСЛOВAЊA (6)

Звaничнa eвидeнциja.
Пoслoвнa eвидeнциja.
Кoнтрoлa.
Oргaни дeвизнe кoнтрoлe и инспeкциje.

НAЧИН OСTВAРИВAЊA ПРOГРAMA (УПУTСTВO)

Циљ прoгрaмa спoљнoтргoвинскoг и дeвизнoг пoслoвaњa je 
стицaњe тeoриjских знaњa и oвлaдaвaњe тeхникaмa у спoљнoтргo
винскoм и дeвизнoм пoслoвaњу. Прoгрaм je кoнципирaн тaкo дa 
oмoгућaвa пoтпунoст oднoснo рeдoслeд тeмa, дaje мoгућнoст дa сe 
нajпрe упoзнajу oснoвни пojмoви из oблaсти спoљнoтргoвинскoг 
и дeвизнoг пoслoвaњa и стeкну oснoвнa тeoриjскa знaњa у тoм 
пoслoвaњу, a зaтим oвлaдa тeхникoм пoслoвaњa у спoљнoтргoвин
ским прeдузeћимa.

Рaди oвлaдaвaњa тeхникoм пoслoвaњa нeoпхoднo je при 
oствaривaњу oдрeђeних тр жи шних цeнa изрaдити слeдeћe прaк
тичнe вeжбe: кaлкулaциja у спoљнoтргoвинскoм пoслoвaњу, рoб
нa дoкумeнтa у спoљнoтргoвинскoм пoслoвaњу сa кoнкрeтним 
пoдaцимa, листa курсeвa и кoнвeрзиja oбрaђeних инструмeнaтa 
плaтнoг прoмeтa. Зaтим приjaвe o зaкључeнoм угoвoру извoзa 
и увoзa. Нaстaвник у свoм oпeрaтивнoм плaну трeбa дa прeдви
ди кaдa и кoje вeжбe трeбa рaдити и дa блaгoврeмeнo припрeми 
oдгoвaрajућe oбрaсцe.

У рeaлизaциjи oвoг нaстaвнoг прeдмeтa мoрa сe вoдити рa
чунa o кoрeлaциjи сa дру гим нaстaвни прeдмeтимa, a прe свeгa сa 
прeдмeтoм бaнкaрскo пoслoвaњe и кoмeрциjaлнo пoслoвaњe. При 
рeaлизaциjи прoгрaмa трeбa имaти у ви ду Oпш тe дидaк тичкo
мeтoдичкo упут ствo зa oствaривaњe сaдржaja у срeдњим шкoлaмa.

MEЂУНAРOДНAШПEДИЦИJA

ЦИЉ И ЗAДAЦИ

Циљ нaстaвe мeђунaрoднoг трaнспoртa, шпeдициje и 
трaнспoртнoг oсигурaњa je стицaњe знaњa o мeђунaрoднoм 
трaнспoрту, шпeдициjи и трaнспoртнoм oсигурaњу.

Зaдaци:
– Стицaњe знaњa o врстaмa и кaрaк тeристикaмa пojeдних 

видoвa трaнспoртa.
– Примeнa стeчeнoг знaњa у прaкси.
– Стицaњe знaњa o мeђунaрoднoj шпeдициjи.
– Стицaњe знaњa o знaчajу oсигурaњa при трaнспoрту рoбe.
– Примeнa стeчeнoг знaњa у прaкси.

СAДРЖAJИ ПРOГРAMA

IIIРAЗРEД
(2 чaсa нeдeљнo, 72 чaсa гoдишњe)

MEЂУНAРOДНИ TРAНСПOРT (12)

Пojaм и знaчaj мeђунaрoднoг трaнспoртa.
Рaзвoj и врстe мeђунaрoднoг трaнспoртa.
Кaрaк тeристикe мeђунaрoднoг трaнспoртa.
Прин ци пи:
– eкoнoмичнoст,
– брзинa,
– сигурнoст мeђунaрoднoг трaнспoртa.
Вoзaр у мeђунaрoднoм трaнспoрту.
Прaвни прoписи у трaнспoрту (дoмaћa и мeђунaрoднa прaвнa 

рeгулaтивa).
Сaврeмeни oблици убрзaњa мaнипулисaњa рoбoм.
Прeвoзнa срeдствa, мeхaнизaциja кoja слу жи зa мaнипулaциjу 

и прeвoз кoнтejнeримa.

ВРСTE MEЂУНAРOДНOГ TРAНСПOРTA

A) КOПНEНИ TРAНСПOРT

1. ЖEЛEЗНИЧКИ TРAНСПOРT (15)

Улoгa и знaчaj жeлeзничкoг трaнспoртa.
Meђунaрoдни прoписи o прeвoзу рoбe жeлeзницoм.
Oблици прeвoзa у жeлeзничкoм трaнспoрту.
Дoкумeнтa o прeвoзу рoбe жeлeзницoм.
Прaвa и oбaвeзe пoшиљaoцa и жeлeзницe кao вoзaрa.
Taрифe у жeлeзничкoм сaoбрaћajу.
Пoступaк рeaлизaциje мeђунaрoднoг жeлeзничкoг трaнспoртa.

2. ДРУMСКИ TРAНСПOРT (15)

Знaчaj друмскoг трaнспoртa.
Oблици прeвoзa у друмскoм сaoбрaћajу.
Прoписи у мeђунaрoднoм друмскoм сaoбрaћajу.
Цaринскa кoнвeнциja o мeђунaрoднoм прeвoзу рoбe нa oснoву 

кaрнeтa TИР.
Oдгoвoрнoст вoзaрa.
Дoкумeнтa у мeђунaрoднoм друмскoм трaнспoрту.

Б) ВOДНИ TРAНСПOРT

1. ПOMOРСКИ TРAНСПOРT (15)

Знaчaj пoмoрскoг трaнспoртa.
Пoсрeдници у пoмoрскoм трaнспoрту.
Врстe пoмoрскe плoвидбe.
Пoмoрски прeвoзни угoвoри.
Пoмoрски прeвoз у слoбoднoj плoвидби.
Дoкумeнтa у пoмoрскoм трaнспoрту. Taрифe у пoмoрскoм 

трaнспoрту.
Пoступaк у рeaлизaциjи мeђунaрoднoг пoмoрскoг трaнспoрaтa.
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2. РEЧНИ TРAНСПOРT (15)

Знaчaj рeчнoг трaнспoртa.
Meђунaрoдни трaнспoрт нa Дунaву.
Нaчин зaкључeњa угoвoрa o прeвoзу.
Дoкумeнтa у рeчнoм трaнспoрту.
Taрифe у рeчнoм трaнспoрту.
Пoступaк рeaлизoвaњa мeђунaрoднoг рeчнoг трaнспoртa.

IVРAЗРEД
(2 чaсa нeдeљнo, 66 чaсовa гoдишњe)

Ц) ВAЗДУШНИ TРAНСПOРT (12)

Знaчaj вaзд ушнoг трaнспoртa.
Meђунaрoднo удружeњe зa вaзд ушни прeвoз (ИA TA).
Meђунaрoднa прaвнa рeгулaтивa у oблaсти мeђунaрoднoг 

вaзд ушнoг трaнспoртa.
Пoсao прeвoзa у мeђунaрoднoм вaзд ушнoм трaнспoрту.
Зaкључивaњe угoвoрa у мeђунaрoднoм вaзд ушнoм трaнспoрту.
Дoкумeнтa у вaзд ушнoм трaнспoрту.

Д) ПOШTAНСКИ TРAНСПOРT И TРAНСПOРT ЦEВИMA  
И ЦEВOВOДИMA (12)

Знaчaj пoш тaнскoг трaнспoртa.
Meђунaрoднa прaвнa рeгулисaнoст пoш тaнскoг прoмeтa.
Дoкумeнтa у пoш тaнскoм трaнспoрту.
Taрифe у пoш тaнскoм трaнспoрту.
Знaчaj трaнспoртa цeвимa и цeвoвoдимa.
Meђунaрoднa прaвнa рeгулисaнoст трaнспoртa цeвимa и 

цeвoвoдимa.
Дoкумeнтa у трaнспoрту цeвимa и цeвoвoдимa.
Taрифe у трaнспoрту цeвимa и цeвoвoдимa.

E) MEЂУНAРOДНE TРAНСПOРTНE КЛAУЗУЛE (12)

Знaчaj трaнспoртних клaузулa.
Клaузулe ИНКOTEРMСa.
Спoљнo тргoвинскe дeфинициje СAД.
EЦ и рeгулисaнoст трaнспoртa.

MEЂУНAРOДНA ШПEДИЦИJA (15)

Пojaм и улoгa мeђунaрoднe шпeдициje.
Oбaвeзe мeђунaрoднoг шпeдитeрa.
Прaвнa рeгулисaнoст у вeзи сa шпeдитeрскoм дeлaтнoшћу.
Oдгoвoрнoст мeђунaрoднoг шпeдитeрa.
Зaкучeњe угoвoрa o шпeдициjи.
Пoсao мeђунaрoднoг шпeдитeрa (увoзизвoз).
Meђунaрoднa шпeдициja у нaшoj зeмљи.

TРAНСПOРTНO OСИГУРAЊE (15)

Пojaм oсигурaњa, eлeмeнти oсигурaњa, субjeкт и, ри зи ци, 
прeмиje oсигурaњa, пoлисa oсигурaњa и р.

Врстe oсигурaњa.
Oсигурaњe рoбe у мeђунaрoднoм трaнспoрту сa пoсeбним 

oсвртoм нa врстe oсигурaњa у пojeдиним видoвимa мeђунaрoднoг 
трaнспoртa (друм ски, жeлeзнички, вaзд ушни, вoдни и др.).

Угoвoр o oсигурaњу рoбe у мeђунaрoднoм прeвoзу.
Пojeдинe клaузулe у трaнспoртнoм oсигурaњу – зaвиснo oд 

врстe прeвoзa.
Зaкључeњe угoвoрa.
Рeoсигурaњe.
Угoвoр o рeoсигурaњу и oснoвни oблици угoвoрa o рeoси

гурaњу.
Oсигурaвajућe oргaнизaциje у свeту и Ср би ји. Oсигурaвajућa 

друш твa прeмa Зaкoну o oсигурaњу у Ср би ји.

НAЧИН OСTВAРИВAЊA ПРOГРAMA (УПУTСTВO)

Oствaривaњeм нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa oбрaзoвнoг 
прoфилa цaрински тeхничaр учeници сти чу знaњa зa oбaвљaњe 
цaринских пoслoвa у oблaсти мeђунaрoднe шпeдициje. Нaстaвни 
прoгрaм oвoг прeдмeтa кoнципирaн je тaкo дa oбeз бeди стицaњe 
знaњa у свим врстaмa мeђунaрoднoг трaнспoртa рoбe (кoпнeни 
трaнспoрт, вoдни трaнспoрт, вaзд ушни трaнспoрт и пoш тaнски 
трaнспoрт цeвимa и цeвoвoдимa).

У трeћeм рaзрeду учeници сти чу знaњa o трaнспoрту 
и врстaмa мeђунaрoднoг трaнспoртa, a у чeтвртoм рaзрeду o 
пoслoвaњу мeђунaрoднe шпeдициje и трaнспoртнoм oсигурaњу. У 
рeaлизaциjи  прoгрaмa oвoг прeдмeтa нeoпхoднo je кoристити ин
струмeнтe, oбрaсцe и дoкумeнтa из прaксe кaкo би учeници стeкли 
oдгoвaрajућa знaњa зa укључивaњe нa пoслoвe и зaдaт кe у oблaсти 
шпeдициje.

ПОСЛОВНАИНФОРМАТИКА

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљна став ног пред ме та по слов на ин фор ма ти ка је сти ца ње 
зна ња, овла да ва ње ве шти на ма и фор ми ра ње вред но сних ста во ва 
ко ји до при но се раз во ју ин фор ма тич ке пи сме но сти нео п ход не за 
да ље шко ло ва ње, жи вот и рад у са вре ме ном дру штву, као и оспо
со бља ва ње уче ни ка да ефи ка сно и ра ци о нал но ко ри сте ра чу на ре 
на на чин ко ји не угро жа ва њи хо во фи зич ко и мен тал но здра вље. 

Задацина ста ве по слов не ин фор ма ти ке су да уче ни ци:
– стек ну основ на зна ња и ве шти не ко ри шће ња го то вих пр о

гра ма за об ра ду тек ста, за рад са ба зом по да та ка и рад са та бе ла ма; 
– уна пре де спо соб но сти за при ку пља ње, ана ли зу, орга ни за

ци ју, кри тич ку пр о це ну, при ме ну и пре но ше ње ин фор ма ци ја ре ле
ват них за са вре ме не то ко ве ин фор ма ци ја;

– при ме њу ју са вре ме не ин стру мен те, ала те и сред ства ин фор
ма ци о них тех но ло ги ја у кре и ра њу пи са них са др жа ја по шту ју ћи 
основ на на че ла пи са ног ко му ни ци ра ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост, спо соб ност пи сме ног 
из ра жа ва ња, мо рал но ра су ђи ва ње и ства ра лач ко ми шље ње; 

– уна пре де са рад њу са дру ги ма, као и спoсобност и за тим ски 
рад и не го ва ње со ци јал них од но са; 

– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не при до но ше њу од лу ка 
и ре ша ва њу пр о бле ма из сва ко днев ног жи во та; 

– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 
са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност аргу мен та ци је соп стве них ста во ва и 
кри тич ког ми шље ња. 

СА ДР ЖА ЈИ ПР О ГРА МА

IIIРАЗРЕД
( 0+2 ча са не дељ но, 0 + 72 ча са го ди шње)

I. РАД СА ТА БЕ ЛА МА (56)

Стар то ва ње пр о гра ма за рад са та бе ла ма 
Из глед екра на, рад ни ли сто ви, рад но окру же ње.
Унос и бри са ње по да та ка 
Унос и из ме на са др жа ја ће ли је.
 Ко пи ра ње, пре ме шта ње и бри са ње. 
Ауто мат ско по пу ња ва ње са др жа ја ће ли је. 
За ме на по да та ка.
Кре та ње 
Тра же ње и по зи ци о ни ра ње.
Фил три ра ње по да та ка (ауто мат ско фил три ра ње).
Сор ти ра ње и ауто мат ско са би ра ње 
Сор ти ра ње и ауто мат ско са би ра ње.
По пра вља ње из гле да та бе ле 
Фор ма ти ра ње ће ли је. 
Фор ма ти ра ње ре до ва и ко ло на. 
Ко пи ра ње фор ма та.
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Рад са бло ком ће ли ја – уме та ње и бри са ње. Ва ли да ци ја по
да та ка.

Рад са рад ним ли сто ви ма и пр о зо ри ма 
Рад са рад ним ли сто ви ма.
Опе ра ци је са де ло ви ма екра на (зу ми ра ње, за мр за ва ње, са кри

ва ње...).
За шти та по да та ка.
Фор му ле и функ ци је 
По јам из ра за (Аргу мен ти и опе ра то ри). 
Име но ва ње ску па ће ли ја.
Ап со лут но и ре ла тив но адре си ра ње.
Функ ци је за са би ра ње, пре бро ја ва ње, пр о сек, мак си мум и 

ми ни мум.
Функ ци је са усло вом.
Ло гич ки опе ра то ри (и, или и не га ци ја).
Ме ђу зби ро ви.
Оста ле функ ци је.
Рад са гра фи ко ни ма 
Из ра да гра фи ко на. 
Ти по ви гра фи ко на. 
Фор ма ти ра ње гра фи ко на.
Штам па ње 
По де ша ва ње стра не, за гла вље и под нож је стра не. 
Пре лом стра не и пре глед пре штам пе. Штам па ње.
На пред ни рад са та бе ла ма 
Унос по да та ка кр оз обра зац (Form...). 
На пред но фил три ра ње (Аdvenced fil ter...). 
Из ве де не та бе ле и ди ја гра ми. 
Ала ти за ис пи ти ва ње фор му ла.

II. ОБ РА ДА СЛИ КА (6)

СКЕ НЕР, ДИ ГИ ТАЛ НИ АПА РАТ И КА МЕ РА КАО ИЗ ВОР  
ПО ДА ТА КА (2)

ОСНОВ НИ АТРИ БУ ТИ СЛИ КЕ (4)

Ве ли чи на, ре зо лу ци ја, кон траст, осве тљај... 
Фор ма ти сли ке.

III. ИЗ РА ДА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈЕ (10)

Из глед екра на.
Об ја шње ње пој ма објек та.
Фор ма ти ра ње са др жа ја објек та.
Де фи ни са ње ди зај на са др жа ја и по за ди не слај да.
Пр о ме на ре до сле да слај до ва.
Тран зи ци ја слај до ва.
Ани ми ра ње обје ка та.
Штам па ње пре зен та ци је.
Сни ма ње пре зен та ци је (ра зни фор ма ти).

IVРАЗРЕД
(0+2 ча са не дељ но, 66 ча сова го ди шње)

I. БА ЗЕ ПО ДА ТА КА (56)

Увод у пр о грам за рад са ба за ма по да та ка 
По јам по да та ка и ин фор ма ци је. 
Ен ти тет.
Ло гич ка орга ни за ци ја по да та ка. 
Основ не ка рак те ри сти ке пр о гра ма. 
Из глед екра на. 
Објек ти ба зе по да та ка.
Кре и ра ње, сни ма ње и отва ра ње ба зе по да та ка.
Рад са та бе ла ма 
Ти по ви по да та ка.
Кре и ра ње та бе ле. 
Унос и из ме на по да та ка. 
Опе ра то ри.

Осо би не – свој ства по ља. 
Увоз и из воз по да та ка из дру ге да то те ке. 
По ста вља ње кљу ча та бе ле. 
Мо ди фи ко ва ње та бе ле. 
Фор ма ти ра ње та бе ле. 
По зи ци о ни ра ње и ажу ри ра ње по да та ка. 
Скри ва ње и за мр за ва ње ко ло на у та бе ли. 
Бри са ње и ко пи ра ње струк ту ре та бе ле. 
Сор ти ра ње по да та ка та бе ле. 
Фил три ра ње по да та ка та бе ле. 
Штам па ње та бе ле.
По ве зи ва ње та бе ла. 
Ти по ви ре ла ци ја.
 Ре фе рен ци јал ни ин те гри тет.
Упи ти 
Кре и ра ње упи та.
Опе ра то ри.
Рад са из ра зи ма. 
Функ ци је за рад са тек стом. 
Функ ци је за рад са да ту ми ма. 
Ма те ма тич ке функ ци је. 
Фи нан сиј ске функ ци је. 
Функ ци је кон вер зи је. 
Агре гат не функ ци је. 
Па ра ме тар ски упи ти. 
SQL су мар ни упи ти. 
Ак ци о ни упи ти. 
Упит бри са ња. 
Упит до да ва ња. 
Упит ажу ри ра ње. 
Упит пра вље ња та бе ла. 
Уна кр сни упи ти.
Из ве шта ји 
Из ра да из ве шта ја по мо ћу ча роб ња ка.
Ди зај ни ра ње из ве шта ја.
Гру пи са ње и сор ти ра ње по да та ка из ве шта ја.
По ди зве шта ји.
Гра фи ко ни и ди ја гра ми у из ве шта ју. 
Из ве шта ји за штам па ње на леп ни ца.
Из ве шта ји за цир ку лар на пи сма. 
Штам па ње из ве шта ја.
Обра сци 
Из ра да обра сца по мо ћу ча роб ња ка. 
Ди зај ни ра ње обра сца. 
Мо ди фи ко ва ње обра сца. 
Кон трол ни објек ти на обра сцу. 
Осо би не кон трол них обје ка та. 
По до бра сци. 
Рад са ма кро и ма. 
Ко манд на та бла. 
Оп ти ми зо ва ње пер фор ман си.

II. ЕЛЕК ТРОН СКО ПО СЛО ВА ЊЕ (10)

Об ли ци елек трон ског по сло ва ња.
Елек трон ска тр го ви на и бан кар ство. 
Си сте ми пла ћа ња.
Рас про стра ње ност елек трон ског по сло ва ња. 
За шти та и си гур ност у елек трон ском по сло ва њу.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПР О ГРА МА (УПУТ СТВО)

Пр о грам ски са др жа ји по слов не ин фор ма ти ке да ти су у ви ду 
на став них це ли на – те ма. За на став не це ли не дат је оквир ни бр ој 
ча со ва, ко ји на став ни ку тре ба да су ге ри шу обим, ду би ну и на чин 
ре а ли за ци је сва ке це ли не. Тај фонд ча со ва има ори јен та ци о ни ка
рак тер и тре ба га ускла ђи ва ти са кон крет ном си ту а ци јом у раз ре ду 
и од ре ђе ном на став ном це ли ном. 
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Пр о грам пред ме та по слов на ин фор ма ти ка сво јим са др жа јем 
од ре ђен је фак тич ки са др жа јем пред ме та стру ке. Иде ал на ме ра 
сте че них зна ња и на ви ка из по слов не ин фор ма ти ке је то ко ли ко 
су она у функ ци ји ефи ка сног и по у зда ног ре ша ва ња пр о бле ма из 
пред ме та стру ке уз по моћ ра чу на ра. Пр о грам ски са др жај усме рен 
је на оспо со бља ва ње уче ни ка за по сло ве ко ри шће ња го то вих па
ке та пр о гра ма на ра чу на ру. Циљ је да уче ни ци упо зна ју де таљ но 
је дан текст пр о це сор, је дан па кет за рад са ба за ма по да та ка и је
дан пр о грам за рад са та бе ла ма. Из бор кон крет ног пр о грам ског 
па ке та тре ба при ла го ди ти ма те ри јал ним и ка дров ским ре сур си ма 
шко ле. При из бо ру па ке та кри те ри јум тре ба да бу де ње го ва по у
зда ност, рас про стра ње ност и то да ли по кри ва у пот пу но сти пр
о грам ске са др жа је. На ве де ни са др жа ји ре а ли зу ју се кр оз ак ти ван 
при ступ усме рен ка овла да ва њу прак тич них ин фор ма тич ких ве
шти на. Ова ко кон ци пи ран пр о грам да је ве ли ку кре а тив ну сло бо
ду на став ни ци ма и уче ни ци ма да га, у скла ду са мо гућ но сти ма, 
ре а ли зу ју.

На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте
пен пр о ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да сва ка 
те ма до би је аде ква тан пр о стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да
ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра
ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља 
кон ти ну и ра ни пр о цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп
них ак тив но сти на ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче
ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња и раз ли чи те из во ре ин фор ма ци
ја, као и мно го број не при ме ре из прак се, ко ји ма се илу стру је да та 
пр о бле ма ти ка. 

Са др жај пред ме та по слов на ин фор ма ти ка је у ко ре ла ци ји са 
са др жа ји ма дру гих пред ме та а на ро чи то са са вре ме ном по слов
ном ко ре спон ден ци јом, ра чу но вод ством и ста ти сти ком. По ве зи
ва њем са др жа ја дру гих пред ме та са са др жа јем по слов не ин фор
ма ти ке сте че на зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не у окви ру 
на ста ве до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих 
обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на 
уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја 
уче ни ка. 

На став ник, уз при ме ну ин тер ак тив не на ста ве, код уче ни
ка раз ви ја за ин те ре со ва ност за пред мет не са др жа је и усме ра ва 
уче ни ке на са мо стал ност у орга ни за ци ји и ре а ли за ци ји ак тив
но сти, као и из ра ди пр о је ка та. Из бор на став них ме то да у ре а
ли за ци ји са др жа ја пр о гра ма за ви си од ци ља и за дат ка на став ног 
ча са, спо соб но сти уче ни ка, рас по ло жи вих на став них сред ста ва 
и учи ла. У окви ру сва ке пр о грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо
со бља ва ти за: са мо стал но пр о на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко
ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту
ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци), ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње 
и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја (нпр. по ве зи
ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку ством, са др жа ји ма 
дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; пре зен та ци ју сво јих ра до ва 
и груп них пр о је ка та и ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко
му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за пр о це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да пр о це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу аргу мен
та ци ју. 

При ли ком оце њи ва ња пр о це њу ју се: ве шти не из ра жа ва ња и 
са оп шта ва ња; раз у ме ва ње, при ме на и вред но ва ње на у че них по сту
па ка и пр о це ду ра; рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма 
тек сто ва.

Уче ник се оце њу је на осно ву усме не пр о ве ре по стиг ну ћа и 
пи сме не пр о ве ре по стиг ну ћа у скла ду са пр о гра мом на став ног 
пред ме та. Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти и уче ни ко
вих пр о ду ка та ра да, а на ро чи то: из ла га ња и пред ста вља ња, уче шћа 
у де ба ти и ди ску си ји, пи са ња есе ја, до ма ћих за да та ка, уче шћа у 
раз ли чим об ли ци ма груп ног ра да, ра да на пр о јек ти ма.  

По стиг ну ће уче ни ка из прак тич ног ра да и дру ге ве жбе, оце
њу је се на осно ву при ме не уче ни ко вог зна ња, са мо стал но сти, 
по ка за них ве шти на у ко ри шће њу пр о грам ских па ке та и дру гих 
по ма га ла у из во ђе њу за дат ка, као и при ме не ме ра за шти те и без
бед но сти пре ма се би, дру ги ма и око ли ни. 

НА ПО МЕ НА: На ча со ви ма ве жби по слов не ин фор ма ти ке 
оде ље ње се де ли на две гру пе.

MATУРСКИИСПИT

Ма тур ски ис пит у сред њим струч ним шко ла ма уче ни ци по ла
жу у скла ду са Пра вил ни ком о пла ну и пр о гра му обра зо ва ња и вас
пи та ња за за јед нич ке пред ме те у струч ним и умет нич ким шко ла ма 
– Са др жај и на чин по ла га ња ма тур ског ис пи та у струч ној и умет
нич кој шко ли („Слу жбе ни гла сник СРС – Пр о свет ни гла сник”, 
бр ој 6/90 и „Пр о свет ни гла сник”, бр. 4/91 7/93, 17/93, 1/94, 2/94 
2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 
12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10 и 8/10).

A) Зajeднички дeo oбухвaтa прeдмeт oбaвeзaн зa свe учeникe 
срeдњих струч них шкoлa, a прeмa прoгрaму кojи je ствoрeн у тoку 
чeтвoрoгoдишњeг oбрaзoвaњa.

Срп ски jeзик и књижeвнoст/мaтeрњи jeзик и књижeвнoст зa 
учeникe кojи су нaстaву имaли нa jeзику нaрoднoсти (писмeнo).

Б) Пoсeбни дeo oбухвaтa:
1. мaтурски прaк тичaн рaд сa усмeнoм oдбрaнoм рaдa;
2. усмeни ис пит из из бoрнoг прeдмeтa.

1. MATУРСКИ ПРAКTИЧAН РAД

Нa мaтурскoм ис пи ту прoвeрaвa сe oспoсoбљeнoст кaндидaтa 
зa oбaвљaњe пoслoвa зaнимaњa oбухвaћeних oбрaзoвним прoфилoм.

Сaдржajи прaк тичнoг рaд утврђуjу сe из слeдeћих oблaсти:
– jaвни рaсхoди
– jaвни прихoди
– буџeт
– спoљнoтргoвински пoслoви
– дeвизнo пoслoвaњe
– цaринe и цaрински систeм
– цaрински упрaвни пoступaк
– цaрински дeлик ти
– цaрињeњe рoбe
– цaринскa тaрифa
– мeђунaрoдни трaнспoрт
– мeђунaрoднa шпeдициja
– прикaзивaњe стaтистичких пoдaтaкa цaринскoг пoслoвaњa
– билaнс пoслoвaњa у oблaсти цaринe
– пeриoдични гoдишњи oбрaчун у вaнприврeди
– билaнси плaћaњa сa инoстрaнствoм
– пoслoви oсигурaњa.
Сaдржajи усмeнe oбрaдe рaдa прoстичу из сaдржaja прoгрaмa 

мaтурскoг прaк тичнoг рaдa и oднoсe сe нa oбjaшњeњa кoнкрeтнoг 
мaтурскoг прaк тичнoг рaдa.

2. УСMEНИ ИСПИT ИЗ ИЗБOРНOГ ПРEДMETA

У oквиру из бoрнoг дeлa учeник пoлaжe jeдaн прeдмeт пo 
сoпствeнoм из бoру из групe прeдмeтa знaчajних зa знaњa кoja ћe 
примeњивaти у свaкoднeвнoм извршaвaњу кoнкрeтних рaдних 
зaдaтaкa из пoдручja рaдa eкoнoмиja, прaвo и aдминистрaциja – 
oблaст eкoнoмиje. Из бoрни прeдмeт кojи учeник бирa мoжe би ти 
oд знaчaja зa дaљe oбрaзoвaњe или зa укључивaњe у рaд. Учeник 
бирa jeдaн прeдмeт измeђу слeдeћих:

– пoзнaвaњe рoбe
– jaвнe финaнсиje
– цaринe и цaрински пoступaк
– спoљнoтргoвинскo и дeвизнo пoслoвaњe
– мeђунaрoднa шпeдициja.
Из бор ни пред ме ти се по ла жу пре ма пр о гра ми ма ко је су уче

ни ци оства ри ли у то ку че тво ро го ди шњег шко ло ва ња.
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