


A2: Листа изборних предмета према програму образовног профила
Рб Листа изборних предмета РАЗРЕД

I II III

Општеобразовни предмети
1 Страни језик  1 1
2 Изабрани спорт  1 1
3 Историја (одабране теме)  1 1
4 Етика   1
5 Логика   1
6 Изабрана поглавља математике   1
7 Индустријска географија  1 1
8 Ликовна култура  1 1
9 Музичка култура  1 1
10 Биологија  1

Остали обавезни облици образовноваспитног рада током школске године
 I  РАЗРЕД 

часова
II  РАЗРЕД 

часова
III  РАЗРЕД 

часова
УКУПНО 

часова
Час одељенског старешине 74 70 62 206
Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 120
Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 120
Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 120

* Ако се укаже потреба за овим облицима рада

Факултативни облици образовноваспитног рада током школске године по разредима
 I  РАЗРЕД 

часова
II  РАЗРЕД 

часова
III  РАЗРЕД 

часова
Екскурзија до 3 дана до 5 дана до 5 наставних дана
Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе 2 часа недељно
Трећи страни језик 2 часа недељно
Други предмети * 12 часа недељно
Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 3060 часова годишње
Друштвене активности – ученички  парламент, ученичке задруге 1530 часова годишње
Културна и јавна делатност школе 2 радна дана

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

Остваривање школског програма по недељама
 I  РАЗРЕД II  РАЗРЕД III  РАЗРЕД
Разредночасовна настава 37 35 31
Менторски рад (настава у блоку, пракса) 2 3
Обавезне ваннаставне активности 2 2 2
Завршни испит   3
Укупно радних недеља 39 39 39

Подела одељења у групе
разред предмет / модул годишњи фонд часова број ученика у групи  до

вежбе практична настава настава у блоку

I Рачунарство и информатика 74   12























СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
(за обра зов не про фи ле тро го ди шњег обра зо ва ња)

Циљ и задаци

Циљ на ста ве срп ског као не ма тер њег је зи ка је сте обра зо ва ње 
и вас пи та ње уче ни ка као сло бод не, кре а тив не и кул тур не лич но сти; 
да уче ни ци овла да ју овим је зи ком у окви ру пред ви ђе них је зич ких 
са др жа ја и лек си ке; стек ну ве шти не, уме ња и спо соб но сти ње го вог 
ко ри шће ња у оп ште њу са дру ги ма, у пи сме ном и усме ном из ра жа
ва њу, при ли ком уче ња, обра зо ва ња; да упо зна ју еле мен те кул ту ре 
на ро да ко ји го во ре срп ским је зи ком и да се та ко оспо со бе за за јед
нич ко уче шће у ра зним ви до ви ма дру штве ног и кул тур ног жи во та.

За да ци на ста ве срп ског као не ма тер њег је зи ка су да уче ни ци:
– овла да ју стан дард ним је зи ком у окви ру 1000/1200/ но вих ре

чи и из ра за укљу чу ју ћи и нај фре квент ни ју струч ну тер ми но ло ги ју;
– да ље раз ви ја ју спо соб но сти за раз у ме ва ње усменoг из ла га ња
– раз ви ју спо соб ност за са мо стал но усме но из ра жа ва ње у 

скла ду са гра ма тич ким пра ви ли ма стан дард ног срп ског је зи ка;
– раз ви ју спо соб ност  за раз у ме ва ње тек сто ва раз ли чи тог 

жан ра пи са них је зи ком и сти лом на ви шем ни воу у од но су на прет
ход ни сте пен;

– да ље уса вр ша ва ју спо соб ност за ко рект но (пра вил но) пи
сме но из ра жа ва ње;

– упо зна ју  де ла пи са на  на срп ском је зи ку из са вре ме не књи
жев но сти, као и је зич ки при сту пач на де ла из ра ни јих епо ха;

– раз ви ја ју ин те ре со ва ња за да ље уче ње овог је зи ка;
– уса гла ше но са ис хо ди ма уче ња, као и ускла ђе но са уз ра стом 

и спо соб но сти ма уче ни ка, раз ви ја ју зна ња и функ ци о нал не ве шти
не ко је ће  мо ћи да ко ри сте у да љем обра зо ва њу, у про фе си о нал
ном ра ду и у сва ко днев ном жи во ту;

– раз ви ја ју спо соб но сти вер бал ног ко му ни ци ра ња на срп ском 
је зи ку, као и не вер бал ног ком ну ни ци ра ња, са ци љем да се оспо со
бе за тим ски рад;

– стек ну спо соб ност за упо тре бу са вре ме них ко му ни ка ци о
них тех но ло ги ја на срп ском је зи ку;

– стек ну спо соб ност за пра ће ње и раз у ме ва ње ме ди ја (ра дио, 
те ле ви зи ја, филм) на срп ском је зи ку.

I разред
(2 ча са не дељ но, 74 ча со ва го ди шње)

ТЕ МА ТИ КА

Школа: из жи во та и ра да уче ни ка; но ви на став ни пред ме ти; 
основ на тер ми но ло ги ја из дру штве них на у ка.

Из живота младих: за бав ни и спорт ски жи вот.
Културни живот: из кул ту ре (са да шњост, про шлост); ка

рак те ри стич ни оби ча ји  у про шло сти у бли жој и ши рој око ли ни; 
о жи во ту и ра ду нај и стак ну ти јих на уч ни ка и умет ни ка са под руч ја 
Ср би је; ра дио и ТВеми си је из кул ту ре; зна чај ни је кул тур не ма ни
фе ста ци је. 

Друштвени и привредни живот: ак ту ел на зби ва ња у зе мљи; 
са вре ме на от кри ћа.

Комуникативне функције: ис ка зи ва ње (не)рас по ло же ња, 
из не на ђе ња, за бри ну то сти, (не)за до вољ ства, раз о ча ра ња, чу ђе ња, 
пре ко ра, фи зич ких те го ба, (не)по жељ но сти и при су ства не ке осо бе 
на не ком ме сту; убе ђи ва ње, опра шта ње.

ЈЕ ЗИК 

Фонетика

Во кал ски и кон со нант ски си стем стан дард ног је зи ка.
Ак це нат: кван ти тет и ква ли тет ак цен то ва них сло го ва; ди

стри бу ци ја ак цен та; ак цен то ге не ре чи, ен кли ти ке и про кли ти ке.

Морфологија

Вр сте ре чи: кри те ри ју ми за по де лу ре чи на вр сте: ре чи са де
кли на ци јом; ре чи са кон ју га ци јом.

Обе ле жа ва ње ро да у стан дард ном је зи ку код име ни ца и оста
лих вр ста ко је има ју обе леж је ро да.

Де кли на ци о ни об ли ци: про ме на име ни ца; син гу ла ри ја и плу
ра ли ја тан тум; про ме на лич них за ме ни ца; за ме нич копри дев ска 
про ме на.

Гла го ли: обе ле жа ва ње ли ца, бро ја и ро да; гла гол ски вид, гла
гол ски род; гла го ли с мор фе мом СЕ.

Творба речи

Из ве де не и сло же не ре чи (уло га пре фик са и су фик са у твор би 
ре чи).

Правопис

Утвр ђи ва ње пра во пи сних пра ви ла у про ме ни и твор би ре чи.

РАД НА ТЕК СТУ  
(11 тек сто ва у то ку школ ске го ди не)

В. Ст. Ка ра џић: О на род ним пе ва чи ма 
Сте ван Ра ич ко вић: Пр ва за ра да др ве не Ма ри је 
Бра ни слав Ну шић: Сум њи во ли це (од ло мак) 
Ла за Ла за ре вић: На бу на ру 
Јо ван Јо ва но вић Змај: О, по гле дај зве зде ја сне (из Ђу ли ћа) 
Во ји слав Илић: Зим ско ју тро
Ми ро слав Ан тић: Ра се ја ни де ча ци 
Ђу ра Јак шић: На Ли па ру
Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз: Фа ул
Ми хај ло Пу пин: Од па шња ка до на уч ни ка
По Де ја ну Ме да ко ви ћу: Па ја Јо ва но вић
Из бор из на род не про зе (по сло ви це, за го нет ке, пи та ли це) 
Еро и ка ди ја
Не му шти је зик 
Ко ри сти ти и тек сто ве дру гих жан ро ва у скла ду са те ма ти ком.
Из бор из са вре ме не про зе, на уч нопо пу лар не ли те ра ту ре, 

омла дин ске штам пе.

ГО ВОР НО И ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ 

Ве жбе раз у ме ва ња са слу ша ног или про чи та ног тек ста, ди ја
ло га.

Да ва ње ком плек сни јих од го во ра на по ста вље но пи та ње и по
ста вља ње пи та ња.

Ре про ду ко ва ње у основ ним цр та ма са слу ша ног или на пи са
ног тек ста, ди ја ло га.

Рад на ли те рар ном тек сту; ре про ду ко ва ње са др жи не; ана ли за 
те ме, ме ста и вре ме на до га ђа ја, ли ко ва, опи са, иде је и др.

При ча ње о са мо стал но ода бра ној те ми на осно ву са чи ње ног 
пла на.

Оба ве шта ва ње и из ве шта ва ње о ак ту ел ним до га ђа ји ма и зби
ва њи ма уз да ва ње нај о снов ни јих по да та ка.

Раз го вор о про чи та ним тек сто ви ма, ТВеми си ја ма и дру гим 
те ма ма у окви ру пред ви ђе не те ма ти ке.

Опи си ва ње сли ке, фо то гра фи је и сл.
По сле усме ног са вла да ва ња пред ви ђе них об ли ка из ра жа ва ња 

уве жба ва ти од го ва ра ју ће об ли ке у пи са ној фор ми.
Је дан пи сме ни за да так у то ку школ ске го ди не.

II разред
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

ТЕ МА ТИ КА

Школа: раз ли чи та за ни ма ња љу ди, основ не ин фор ма ци је о 
од ре ђе ним за ни ма њи ма; основ на тер ми но ло ги ја из при род них на у
ка; ван на став не ак тив но сти уче ни ка.

Из живота младих: мла ди код нас и у све ту; до стиг ну ћа мла
дих (мла ди та лен ти и др.); на уч но по пу лар не те ме; сло бод но вре ме 
мла дих.

Културни жи вот: из кул ту ре (са да шњост и про шлост), на
род но и умет нич ко ства ра ла штво; ка рак те ри стич ни оби ча ји уже и 



ши ре сре ди не; зна чај ни кул тур ни спо ме ни ци; на уч не ин сти ту ци је; 
штам па (вр сте, ру бри ке).

Друштвени и привредни живот: ак ту ел на зби ва ња код нас и 
у све ту; нај зна чај ни ји до га ђа ји из исто ри је Ср би је.  

Комуникативне функције: ис ка зи ва ње сим па ти је, ком пли
мен та, за хвал но сти, са ве та, (не)до па да ња, оду ше вље ња, прет по
став ке, на де, са о се ћа ња и др.; из ра жа ва ње и уса гла ша ва ње ста во
ва; упо зо ре ње, под сти ца ње, до ка зи ва ње.

ЈЕ ЗИК 

Синтакса

Па де жни си стем. Не за ви сни и за ви сни па де жи. Не за ви сни 
па де жи, па де жне кон струк ци је с пред ло зи ма, па де жи оба ве зно 
пра ће ни де тер ми на то ри ма.

Су бје кат  јед на реч, су бје кат ски скуп. Пре ди кат  јед на реч, 
пре ди кат ски скуп. Обје кат  јед на реч, об је кат ски скуп, об је кат ска 
ре че ни ца. Атри бут  јед на реч, скуп ре чи, атру бут ска ре че ни ца. Ис
ка зи ва ње ме ста, вре ме на, на чи на, узро ка, на ме ре/усло ва/. 

Основ на зна че ња гла гол ских об ли ка: пре зент, пер фе кат/ао
рист, им пер фе кат, плу сквам пер фе кат, фу тур I, фу тур II, им пе ра тив, 
по тен ци јал, ин фи ни тив, гла гол ски при де ви, гла гол ски при ло зи.  

Правопис

Пи са ње за ре за.

РАД НА ТЕК СТУ  
(10 тек сто ва у то ку школ ске го ди не)

Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја (од лом ци)
Сте ван Сре мац: Поп Ћи ра и поп Спи ра (од ло мак)
Бра ни слав Ну шић: Го спо ђа ми ни стар ка (од ло мак)
Ми лу тин Бо јић: Пла ва гроб ни ца
Ми ло ван Гли шић: Пр ва бра зда  
Де сан ка Мак си мо вић: Тра жим по ми ло ва ње (пе сма по из бо ру) 
Бран ко Ра ди че вић: Ђач ки ра ста нак (од ло мак)
Си мо Ма та вуљ: Пи ли пен да
Бо ри сав Стан ко вић: У но ћи
На род на ба ла да: Смрт Оме ра и Ме ри ме 
На род не при по вет ке: Де вој ка и кнез Јо во, Де вој ка ца ра над

му дри ла
Алек сан дар По по вић: Раз вој ни пут Бо ре Шнај де ра 
Из бор из са вре ме не по е зи је, на уч нопо пу лар не ли те ра ту ре, 

штам пе за мла де.
Ко ри сти ти и тек сто ве дру гих жан ро ва у скла ду са те ма ти ком. 

ГО ВОР НО И ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ 

Ве жбе раз у ме ва ња са слу ша ног/про чи та ног тек ста или ди ја
ло га. По ста вља ње пи та ња (на став никуче ник; уче никуче ник) ра
ди про ве ре раз у ме ва ња про чи та ног или са слу ша ног тек ста, ди ја
ло га. Ре про ду ко ва ње са слу ша ног/про чи та ног тек ста или ди ја ло га. 
Рад на ли те рар ном тек сту: ре про ду ко ва ње са др жи не; ана ли за те ме, 
ме ста и вре ме на до га ђа ја, ли ко ва, опи са, иде је и др; је зич костил
ска ана ли за.

Оба ве шта ва ње и из ве шта ва ње о ак ту ел ним до га ђа ји ма и зби
ва њи ма.

Раз го вор и ди ску си ја о про чи та ним тек сто ви ма, за јед нич ки 
по гле да ним ТВ еми си ја ма, филм ским и по зо ри шним пред ста ва ма 
и дру гим те ма ма у окви ру те ма ти ке пред ви ђе не у про гра му.

Ко мен та ри са ње чла на ка из омла дин ске, днев не и не дељ не 
штам пе.

Ко мен та ри са ње и ана ли за ква ли те та из ра жа ва ња уче ни ка. 
Ре пор та жа у ве зи са  пред ви ђе ним те ма ма. 
Во ђе ње са стан ка на осно ву при пре ме.
По сле усме ног овла да ва ња пред ви ђе ним об ли ци ма из ра жа ва

ња уве жба ва ти од го ва ра ју ће об ли ке у пи са ној фор ми, као и пи са ње 
ре зи меа про чи та ног/од слу ша ног тек ста, пи са ње мол бе, за пи сни ка. 

Је дан пи сме ни за да так у то ку школ ске го ди не.

III разред
(2 ча са не дељ но, 62 ча са го ди шње)

ТЕ МА ТИ КА

Школа: обра зов ни си стем и мо гућ но сти да љег шко ло ва
ња; струч ни пред ме ти, прак са у шко ли, у при вре ди и др.; основ на 
струч на тер ми но ло ги ја.

Из живота младих: сло бод но вре ме (хо би, спорт) и сва ко
днев ни жи вот мла дих.

Културни живот: из кул ту ре (са да шњост и про шлост), нај
зна чај ни је кул тур не ин сти ту ци је уже и ши ре сре ди не (по зо ри шта, 
му зе ји, би бли о те ке, га ле ри је); но вин скоиз да вач ке ку ће (ре дак ци ја, 
при пре ма но ви на); по зо ри шне и би о скоп ске пред ста ве, кон цер ти, 
из ло жбе; ак ту ел на зби ва ња из обла сти кул ту ре.

Друштвени и привредни живот: ак ту ел на зби ва ња у зе мљи 
и све ту; са вре ме ни про бле ми све та (ис хра на, очу ва ње жи вот не 
око ли не, обра зо ва ње); са вре ме на сред ства ко му ни ци ра ња и на чин 
ко му ни ци ра ња.

ЈЕ ЗИК  

Фонетика

Ме ло ди ја ре че ни це. Уло га ин то на ци је у из ра жа ва њу. Емо ци о
нал на обо је ност ис ка за.

Творба речи

Основ ни твор бе ни мо де ли. Де ри ва ци ја: су фик сал на, пре фик
сал на, су фик сал нопре фик сал на твор ба ре чи, твор ба сло же ни ца. 
Ком по зи ци ја.

Де ми ну ти ви, хи по кри сти ци, пе јо ра ти ви, ауг мен та ти ви. 

Синтакса

Ис ка зи ва ње по ре ђе ња (ком па ра тив + ... су пер ла тив и дру ге 
кон струк ци је).

Ис ка зи ва ње ко ли чи не (при ло зи, бро је ви, при лог + при лог, 
име ни ца + име ни ца; не у тра ли за ци ја пре ци зно сти: дватри, де се
так; пред лог + број и др.

Си но ни мич ност гла гол ских вре ме на. Си но ни мич ност гла гол
ских на чи на.

Кон гру ен ци ја у ро ду и бро ју (гра ма тич ка). Ло гич ка кон гру ен
ци ја у ро ду и бро ју.

Струк ту ра син так сич ких је ди ни ца (син таг ма и ре че ни ца; про
ста ре че ни ца; сло же на ре че ни ца). Не пот пу не ре че ни це.

Лексикологија

Основ не ка рак те ри сти ке лек си ке стан дард ног је зи ка. Си но
ни ми, хо мо ни ми, ан то ни ми.

Је зи ци у кон так ту.
Је зич ки кон так ти и ме ђу је зич ки ути ца ји срп ског и је зи ка на

ци о нал них ма њи на у обла сти лек си ке,  кал ки ра ње. 

РАД НА ТЕК СТУ  
(10 тек сто ва у то ку школ ске го ди не)

Ра до је До ма но вић: Мр тво мо ре (од ло мак) 
Иво Ан дрић: При ча о кме ту Си ма ну (од ло мак) 
Ми ло рад Па вић: Пре део сли кан ча јем (од ло мак) 
Да ни ло Киш: Ба шта, пе пео (од ло мак) 
Пе тар Ко чић: Кроз ме ћа ву (од ло мак) 
Алек сан дар Ти шма: Ве ре и за ве ре (од ло мак) 
Раст ко Пе тро вић: Љу ди го во ре (по из бо ру) 
На род на пе сма: Смрт вој во де При је зде 
Де сан ка Мак си мо вић: Сло во о љу ба ви (по из бо ру) 
Алек са Шан тић: Мо ја отаџ би на 
Ми лан Ра кић: До лап
На род на пе сма: Роп ство Јан ко вић Сто ја на 
Ко ри сти ти и тек сто ве дру гих жан ро ва у скла ду са те ма ти ком. 



Из бор из са вре ме не по е зи је и про зе, на уч нопо пу ла рие ли те
ра ту ре, омла дин ске штам пе.

ГО ВОР НО И ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ 

Раз го вор о про чи та ним тек сто ви ма, о ак ту ел ним до га ђа ји ма у 
окви ру пред ви ђе не те ма ти ке уз укљу чи ва ње ви ше уче ни и ка у ди
ја лог.

Рад на ли те рар ном тек сту: ре про ду ко ва ње са др жи не: ана ли за 
те ме, ме ста и вре ме на до га ђа ја, ли ко ва, опи са, иде је и др., је зич ко
стил ска ана ли за.

Кра ћи при каз са мо стал но по гле да не би о скоп ске и по зо ри шне 
пред ста ве.

Ре пор та жа у ве зи са пред ви ђе ним те ма ма.
Ана ли за ква ли те та из ла га ња уче ни ка. 
Во ђе ње са стан ка,  ди ску си је.
По сле усме ног овла да ва ња пред ви ђе ним об ли ци ма из ра жа ва

ња уве жба ва ти од го ва ра ју ће об ли ке у пи са ној фор ми, као и пи са ње 
ауто би о гра фи је, те за за ди ску си ју, ре зи меа са слу ша ног мо но ло га. 

Је дан пи сме ни за да так у то ку школ ске го ди не.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА
Ак тив но вла да ње срп ским је зи ком из у зет но је зна чај но за 

оства ри ва ње ци ље ва обра зо ва ња и вас пи та ња, од но сно за по сти за
ње ње го вих оп штих ис хо да. У том сми слу, у це ло куп ном про це су 
обра зо ва ња и вас пи та ња уче ни ка чи ји ма тер њи је зик ни је срп ски, 
по себ ну уло гу има на ста ва срп ског као не ма тер њег је зи ка. Од успе
шно сти ове на ста ве у ве ли кој ме ри за ви си спо соб ност уче ни ка да 
се укљу че у ши ру дру штве ну за јед ни цу, њи хо ва ефи ка сна ко му ни
ка ци ја с го вор ним пред став ни ци ма ве ћин ског је зи ка, мо ти ва ци ја за 
уче ње и мо гућ ност да љег шко ло ва ња, струч ног уса вр ша ва ња, за по
шља ва ња, као и фор ми ра ње ста ва пре ма ве ћин ском на ро ду и дру гим 
на ро ди ма и њи хо вим кул тур ним осо бе но сти ма. У на ста ви срп ског 
као не ма тер њег је зи ка те жи се по сти за њу ади тив не дво је зич но сти, 
ко ја не по сред но до при но си раз во ју и по што ва њу је зич ке и кул тур не 
рав но прав но сти, то ле ран ци је и ува жа ва њу раз ли чи то сти.

На став ни про грам српског као нематерњег језика за сред њу 
шко лу пред ста вља про ду же так про гра ма основ не шко ле и обез бе
ђу је кон ти ну и тет на ста ве овог пред ме та. Сто га је нео п ход но да се 
на став ник упо зна са са др жа јем про гра ма пред ме та српски као не
матерњи језик за основ ну шко лу.

Кон цеп ци ја про гра ма срп ског као не ма тер њег је зи ка за сни ва 
се на син те зи ре ле вант них на уч них са зна ња из лин гви сти ке, пси
хо лин гви сти ке, со ци о лин гви сти ке, те о ри је ко му ни ка ци је и дру гих 
на уч них ди сци пли на ко је су у ве зи са уче њем је зи ка. За успе шну 
при ме ну овог про гра ма нео п ход но је да на став ник бу де упо знат са 
са вре ме ним при сту пи ма и до стиг ну ћи ма и ме то ди ке на ста ве стра
ног је зи ка и ме то ди ке на ста ве ма тер њег је зи ка.

С об зи ром на то да је основ ни циљ на ста ве ово га пред ме та 
про дук тив но овла да ва ње срп ским је зи ком и оспо со бља ва ње уче
ни ка за ко му ни ка ци ју у сва ко днев ним си ту а ци ја ма, ор га ни за ци ја 
ове на ста ве тре ба да се, пр вен стве но, ба зи ра на прин ци пи ма ко му
ни ка тив ног при сту па у усва ја њу и уче њу је зи ка. С тим у скла ду, 
при о ри тет има прак тич на упо тре ба је зи ка и овла да ва ње функ ци о
нал ним зна њи ма. Осим оп штег ре ги стра еле ме на та срп ског је зи ка 
(лек сич ког, гра ма тич ког и ко му ни ка тив ног), по треб но је у на ста ву 
укљу чи ти и спе ци фич но сти је зи ка стру ке (струч ну тер ми но ло ги ју, 
еле мен те функ ци о нал ног сти ла стру ке и спе ци фич не ко му ни ка тив
не је ди ни це) да би се уче ни ци оспо со би ли за ко му ни ка ци ју о те ма
ма у окви ри ма ода бра ног струч ног про фи ла.

Про грам за срп ски као не ма тер њи је зик рас по ре ђен је у че
ти ри основ не обла сти: те ма ти ка, рад на тек сту, го вор но и пи сме
но из ра жа ва ње и је зик. Оне се ме ђу соб но до пу њу ју и про жи ма ју. 
Пред ви ђе не те мат ске обла сти, да те у одељ ку те ма ти ка, ре а ли зу ју 
се и при ли ком об ра де тек сто ва из лек ти ре, на ча со ви ма го вор ног и 
пи сме ног из ра жа ва ња, а мо гу би ти укљу че не и на ча со ви ма је зи ка. 
Оп ти мал но је да се уку пан фонд ча со ва рав но мер но рас по ре ди на 
ча со ве ра да на тек сту (18 – 22), го вор ног и пи сме ног из ра жа ва ња 
(18 – 22), је зи ка (18 – 22), по на вља ња, си сте ма ти за ци је и про ве ре 
зна ња (5 – 10 ча со ва). 

У на ста ви је по треб но аде кват ну па жњу по све ти ти раз ви ја њу 
сва че ти ри основ на ви да је зич ке де лат но сти: раз у ме ва њу го во ра, 
го во ре њу, чи та њу и пи са њу. Усме не де лат но сти (раз у ме ва ње го
во ра и го во ре ње), као при мар не и при сут не у сва ком ак ту је зич ке 
де лат но сти, тре ба да прет хо де пи сме ним де лат но сти ма (чи та њу и 
пи са њу) и тре ба им по све ти ти ви ше вре ме на. Ме ђу ком плек сним 
је зич ким де лат но сти ма нај ве ћи ак це нат ста вља се на оспо со бља ва
ње за ди ја лог, од но сно ин тер ак ци ју у ко јој се сме њу ју ини ци ра ње 
и ре ак ци ја у окви ру ко му ни ка тив ног чи на.

На ста ву је зи ка (гра ма ти ке) тре ба ор га ни зо ва ти као сред ство 
уче ња упо тре бе је зи ка, без не функ ци о нал ног уче ња гра ма тич ких 
пра ви ла и па ра диг ми. Гра ма тич ке еле мен те тре ба пре зен то ва ти и 
уве жба ва ти у кон тек сту, у ре ал ним го вор ним си ту а ци ја ма. Да би се 
по сти гла оче ки ва на је зич ка ком пе тен ци ја, нео п ход но је ор га ни зо
ва ти раз ли чи те ти по ве је зич ких ве жби усме ре них на ства ра ње на
ви ка пра вил не упо тре бе гра ма тич ких ка те го ри ја. Ка те го ри ја ма ко
је уче ни ци не ма ју у свом ма тер њем је зи ку, или ко је пред ста вља ју 
раз ли ку у од но су на си ту а ци ју у њи хо вом је зи ку, тре ба по све ти ти 
ви ше ве жби и ви ше вре ме на. Уче ни ке тре ба под сти ца ти и на уоча
ва ње слич но сти и раз ли ка срп ског и ма тер њег је зи ка, али и ши рих, 
кул ту ро ло шких ка рак те ри сти ка, ко је се од ра жа ва ју и у је зи ку. 

Шти во у на ста ви срп ског као не ма тер њег је зи ка има ви ше
стру ку функ ци ју. Оно да је осно ву за раз го вор о ра зно вр сним те
ма ма кроз ко ји се уве жба ва но во је зич ко гра ди во и но ва лек си ка, 
чи ме се кул ту ра из ра жа ва ња уче ни ка по ди же на ви ши ни во. Тек
сто ви су основ и за упо зна ва ње кул ту ре на ро да ко ји  го во ре овим 
је зи ком. На став ник има мо гућ ност да пра ви из бор у скла ду са по
тре ба ма, мо гућ но сти ма и ин те ре со ва њи ма уче ни ка. Ода бра ни тек
сто ви тре ба да об у хва те це ло куп ну те ма ти ку пред ви ђе ну про гра
мом. По ред аутен тич них књи жев них тек сто ва, у на ста ви тре ба да 
бу ду за сту пље ни и тек сто ви дру гих функ ци о нал них сти ло ва (раз
го вор ни, на уч но по пу лар ни, но ви нар ски, ад ми ни стра тив ни...) да би 
уче ни ци сте кли спо соб ност раз ли ко ва ња и аде кват не при ме не од
го ва ра ју ћих фор ми из ра жа ва ња. У скла ду са струч ним про фи лом, 
на став ник тре ба да обез бе ди и аде кват не тек сто ве с те ма ти ком из 
стру ке. За по тре бе об ра де са др жа ја из гра ма ти ке тре ба пред ви де ти 
и тек сто ве чи ја је основ на свр ха илу стро ва ње по је ди нач них де ло ва 
је зич ког си сте ма. Ти тек сто ви мо гу би ти кон стру и са ни или аутен
тич ни и мо ра ју би ти за си ће ни је зич ком по ја вом ко ја се уве жба ва 
или из у ча ва. 

У сва ком сег мен ту на ста ве тре ба те жи ти то ме да уче ни ци бу
ду ак тив ни и мо ти ви са ни за рад. Ово ме до при но си пра ви лан ода
бир ме то да и ме тод ских по сту па ка, ускла ђе них с на став ним са др
жа јем, те мом, уз ра стом, ин те ре со ва њи ма и пред зна њем уче ни ка. 
Уче ни ке тре ба ста вља ти у си ту а ци ју да пи та ју, за кљу чу ју, от кри
ва ју, ана ли зи ра ју, си сте ма ти зу ју, од но сно тре ба их под сти ца ти на 
са мо стал ност у сти ца њу зна ња и ве шти на. Уло га на став ни ка у 
на став ном про це су и да ље је ве о ма бит на, али је она у ве ћој ме
ри усме ре на на при пре му, ор га ни за ци ју на став ног про це са и ко ор
ди ни ра ње ра да уче ни ка. При пре ма ју ћи се за час на став ник осми
шља ва при ступ гра ди ву, ода би ра и кон стру и ше ве жбе у скла ду са 
ци љем и за да ци ма ча са, опре де љу је се за при ме ну од го ва ра ју ћих 
на став них сред ста ва, при пре ма ди дак тич ки ма те ри јал. Рас по ло
жи во вре ме рас по ре ђу је еко но мич но и ра ци о нал но, во де ћи ра чу
на о то ме да те о риј ску стра ну об ра де гра ди ва све де на ме ру ко ја 
обез бе ђу је ње го ву прак тич ну при ме ну. Ве ћи део вре ме на тре ба 
одво ји ти за уве жба ва ње пред ви ђе них са др жа ја пу тем ра зно вр сних 
гра ма тич ких, лек сич ких и ко му ни ка тив них ве жби, а по треб но је, 
пе ри о дич но, ор га ни зо ва ти и по себ не ча со ве об на вља ња и си сте ма
ти за ци је гра ди ва. 

Ни во зна ња уче ни ка из основ не шко ле, у по гле ду овла да но
сти срп ским је зи ком, ве о ма је раз ли чит. За то на ста ва српског као
нематерњег језика не мо же би ти јед но о бра зна и у њој се мо ра
ју ува жа ва ти раз ли чи те мо гућ но сти и по тре бе уче ни ка раз ли чи
тих сре ди на и раз ли чи тих ма тер њих је зи ка. Она мо ра обез бе ди
ти ин ди ви ду ал но на пре до ва ње уче ни ка у са вла да ва њу је зич ких 
и ко му ни ка тив них ве шти на, што под ра зу ме ва до сти за ње раз ли
чи тих ни воа ис хо да за ви сно од кон крет них мо гућ но сти. Ово се 
по сти же ди фе рен ци ја ци јом и ини ди ви ду а ли за ци јом на ста ве пу тем 



раз ли чи тих об ли ка ра да, као што су ин ди ви ду ал ни, груп ни, и рад у 
па ро ви ма. Ова кав при ступ под ра зу ме ва да се раз ли чи тим уче ни ци
ма мо гу за да ва ти раз ли чи та за ду же ња и за да ци.

До ма ћи за да ци у на ста ви овог пред ме та има ју зна чај ну уло гу 
јер омо гу ћа ва ју уче ни ци ма ви ше кон так та са срп ским је зи ком, што 
је на ро чи то ва жно у хо мо ге ним сре ди на ма где срп ски је зик ни је 
при су тан у сва ко днев ном жи во ту. Циљ до ма ћих за да та ка нај че шће 
је уве жба ва ње и утвр ђи ва ње гра ди ва об ра ђе ног на ча су, по год ни 
су за пи сме но ве жба ње усме но об ра ђе ног са др жа ја, али по вре ме
но тре ба за да ти и за да так ко ји ће би ти при пре ма за об ра ду но вог 
гра ди ва. Мо гу ће је, и пре по руч љи во, да се ин ди ви ду а ли за ци ја и 
ди фе рен ци ја ци ја оства ру је и за да ва њем раз ли чи тих до ма ћих за да
та ка раз ли чи тим уче ни ци ма.

На ста ву не ма тер њег је зи ка тре ба по ве за ти са на ста вом је зи
ка уче ни ка, али и са свим дру гим пред ме ти ма. По се бан зна чај има 
по ве зи ва ње са струч ним пред ме ти ма. Ус по ста вља ње ко ре ла ци је 
ме ђу пред ме ти ма и ко ри шће ње ис ку ста ва и зна ња ко ја су уче ни
ци сте кли на ма тер њем је зи ку до при но се еко но мич но сти и ефи
ка сно сти ове на ста ве. Уче ни ке тре ба си сте мат ски на ви ка ва ти и на 

са мо стал но до ла же ње до ин фор ма ци ја, ко ри шће ње гра ма тич ких 
при руч ни ка, реч ни ка и дру гих из во ра.

Ре дов но пра ће ње и вред но ва ње на пре до ва ња уче ни ка омо гу
ћа ва увид у сте пен усво је но сти гра ди ва и скре ће па жњу на евен ту
ал не про бле ме и пра зни не у зна њу. На осно ву тих са зна ња на став
ник усме ра ва да љи рад и пла ни ра на ста ву. Об ли ци про ве ра ва ња и 
оце њи ва ња уче нич ких по стиг ну ћа за ви се од при ро де гра ди ва на 
ко је је усме ре но. С об зи ром на ко му ни ка тив ну усме ре ност на ста
ве овог пред ме та, про ве ра ва ње и оце њи ва ње зна ња, уме ња и на ви
ка не сме да се све де на те сто ве и пи сме не за дат ке. Ак це нат мо ра 
би ти ста вљен на го вор ну де лат ност при че му се не сме ју за не ма
ри ти ни ре цеп тив не де лат но сти (раз у ме ва ње го во ра и раз у ме ва ње 
про чи та ног тек ста). Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и за објек тив но 
вред но ва ње соп стве ног ра да и ра да дру гих уче ни ка. Оце на тре ба 
да бу де од раз сте че них зна ња, спо соб но сти и фор ми ра них на ви ка, 
али и ак тив но сти и за ла га ња уче ни ка. Објек тив но и ре ал но оце
њи ва ње има зна чај ну вас пит ну и под сти цај ну уло гу и до при но си 
оства ри ва њу ка ко ци ље ва на ста ве овог пред ме та, та ко и оп штих 
ци ље ва обра зо ва ња и вас пи та ња.











ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

I. РЕ ЧЕ НИ ЦА

Об но ви ти ре че нич не мо дел об у хва ће не про гра мом за основ
ну шко лу.

– Ред ре чи у ре че ни ци. Ме сто при ло га и при ло шких од ред би.
– Tag qu e sti ons 
– Ин ди рект ни го вор
а) из ја ве – без про ме не гла гол ског вре ме на (гла гол глав не ре

че ни це у јед ном од са да шњих вре ме на)
б) мол бе, зах те ви, на ред бе
в) пи та ња са про ме ном ре да ре чи – без про ме не гла гол ског 

вре ме на (гла гол глав не ре че ни це у јед ном од са да шњих вре ме на)
– Yes/No пи та ња
– “WH” пи та ња

II. ИМЕ НИЧ КА ГРУ ПА

1. Члан
– Об но ви ти упо тре бу од ре ђе ног и нео д ре ђе ног чла на
– Нул ти члан уз гра див не и ап стракт не име ни це
2. Име ни це
– Мно жи на име ни ца – об но ви ти
– Из ра жа ва ње при па да ња и сво ји не – сак сон ски ге ни тив
3. За ме нич ки об ли ци
а) За ме ни це
– Лич не за ме ни це у функ ци ји су бјек та и објек та
– По ка зне за ме ни це
б) де тер ми на о три
– По ка зни де тер ми на о три 
– Нео д ре ђе ни де тер ми на то ри
– При свој ни де тер ми на то ри
4. При де ви
– Об но ви ти ком па ра ци ју при де ва
5. Бро је ви
– Об но ви ти про сте и ред не бро је ве
6. Ква ни ти фи ка то ри

III ГЛAГОЛСКА ГРУ ПА

1. Гла го ли 
– Об но ви ти гла гол ске об ли ке пред ви ђе не про гра мом за 

основ ну шко лу
– Мо дал ни гла го ли: may can, must 
– Па сив не кон струк ци је – са да шње вре ме/про шло – the Sim

ple pre sent/past (про шло вре ме ре цеп тив но)
2. При ло зи, из во ђе ње при ло га и упо тре ба
3. Пред ло зи, нај че шћи пред ло зи за ори јен та ци ју у вре ме ну и 

про сто ру.

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Mорфосинтаксички и фонетски садржаји

Члан

Од ре ђе ни и нео д ре ђе ни члан. Основ на упо тре ба.
Члан спо јен с пред ло зи ма: di, a, da, in, su и con.
Од ре ђе ни члан уз основ не и ред не бро је ве.

Именица

Род име ни ца. Пра вил на мно жи на име ни ца. Мно жи на име ни
ца на: co, go, ca, ga.

Нај че шћи при ме ри не пра вил не мно жи не: име ни це ко је се за
вр ша ва ју на кон со нант (il bar, i bar), име ни це ко је се за вр ша ва ју 
на на гла ше ни во кал (la città, le città), скра ће не име ни це (la foto, le
foto), јед но сло жне име ни це (il re, i re), име ни це ко је се за вр ша ва ју 
на i (la tesi, le tesi).

Заменице

Лич не за ме ни це у слу жби су бјек та ( io, tu, lui, lei, Lei, noi, voi,
loro). 

На гла ше не лич не за ме ни це у слу жби објек та (me, te, lui, lei,
Lei, noi, voi, loro) 

При свој не за ме ни це (mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro). 
По ка зне за ме ни це (questo, quello).
Упит не за ме ни це ( chi? i che?/ che cosa?)
Нео др ђе не за ме ни це (ognuno i qualcuno). 

Придеви

Опи сни при де ви, сла га ње при де ва и име ни це у ро ду и бро ју. 
Опи сни при де ви buono i bello; нео д ре ђе ни при дев tutto. 

При де ви на – co (bianco, simpatico), go (largo, analogo)
При свој ни при де ви: mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro. Упо тре

ба чла на уз при свој не при де ве. 
Мор фо ло шке од ли ке при де ва questo, quello, bello i buono.
Нео д ре ђе ни при де ви ogni и qualche.
На зив бо ја, мор фо ло шке осо бе но сти при де ва viola, rosa, blu,

arancione.
Бро је ви: основ ни бро је ви, ред ни бро је ви. Упо тре ба основ них 

и ред них бро је ва при озна ча ва њу да ту ма.

Глагол

Са да шње вре ме (Indicativo Presente) гла го ла све три ко њу га
ци је. Са да шње вре ме не пра вил них гла го ла: essere, avere, andare,
dare, fare, bere, venire, stare, uscire, dire, tenere.

Са да шње вре ме мо дал них гла го ла volere, dovere, potere, sapere.
Упо тре ба гла го ла piacere.
Пар ти цип про шли и про шло свр ше но вре ме  Passato prossi

mo: пре ла зних и не пре ла зних гла го ла;  не пра вил них гла го ла.
Бу ду ће вре ме (Futuro semplice) гла го ла с пра вил ним и не пра

вил ним осно ва ма.
Пред бу ду ће вре ме (Futuro anteriore).

Прилози

Вр сте при ло га: за на чин, ме сто и вре ме
При ло шке реч це ci и vи.

Предлози

Про сти пред ло зи dи, a, da, иn, con, su, per, tra, fra и њи хо
ва основ на упо тре ба. Пред ло зи dentro, fuorи, sotto, sopra, davantи,
dиetro.

Синтакса

Про ста ре че ни ца: по тврд на, упит на, од рич на. Tu seи иtalиano.
No, иo non sono иtalиano. (Tu) seи иtalиano?

Сло же на ре че ни ца:
Ades so non la vo ro pиù, ma ho pиù tem po per leg ge re e scr иve re e 

gиo ca re con и mиeи nиpotи.
Ред ре чи у ре че ни ци. Ме сто при ло га и при ло шких од ред би. 

Nel lиbretto cи sono nomи deи professorи e altre иnformazиonи utиlи.

Лексикографија

Струк ту ра и ко ри шће ње дво је зич них реч ни ка.
Уче ни ку тре ба  по ка за ти и стал но га под сти ца ти на по се до

ва ње, упо тре бу и пра вил но ко ри шће ње реч ни ка (дво је зич ног и, ка
сни је, јед но је зич ног), да ти основ не по дат ке о реч нич кој ли те ра ту
ри од го ва ра ју ћег ква ли те та. Под сти ца ти га на кон такт са пи са ном 
ли те ра ту ром, елек трон ским са др жа ји ма и сл.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Именице

Усва ја ње ро да, бро ја и па де жа име ни ца уз по моћ де тер ми на
ти ва и на ста ва ка. Но ми на тив, да тив и аку за тив јед ни не и мно жи не 
са од го ва ра ју ћим пред ло зи ма и без њих. Сак сон ски ге ни тив.



Детерминативи

Усва ја ње де тер ми на ти ва као од ред ни це ро да, бро ја и па де жа 
име ни ца (од ре ђе ни нео д ре ђе ни, по ка зни, при свој ни, ква ли фи ка
тив ни, нео д ре ђе ни)

Заменице

Лич не за ме ни це у но ми на ти ву, да ти ву и аку за ти ву јед ни не 
и мно жи не. При свој не и по ка зне за ме ни це као де тер ми на ти ви уз 
име ни цу. Де кли на ци ја нео д ре ђе не за ме ни це  jemand, niemand, et
was, nichts

Придеви

При де ви у са ста ву имен ског пре ди ка та и у атри бу тив ној 
функ ци ји (ви ше ре цеп тив но не го про дук тив но). По ре ђе ње при де
ва, опи сна ком па ра ци ја са ebenso....wie, nicht so .....wie

Бројеви

Основ ни и ред ни бро је ви

Предлози

Пред ло зи са да ти вом, аку за ти вом, да ти вом и аку за тив ном 

Глаголи

Пре зент и фу тур ја ких, сла бих, по моћ них, ре флек сив них, сло
же них и мо дал них гла го ла. Пер фект и пре те рит нај фре квент ни јих 
гла го ла

Реченице

Не за ви сно сло же не ре че ни це (und, aber, oder, denn, darum, de
swegen )

За ви сно сло же не – узроч не (weil), вре мен ске (wenn, als,
während, bis), кон це сив не (obwohl), ре ла тив не

РУСКИ ЈЕЗИК

Реченица

Од нос ре че ни ца у сло же ној ре че ни ци: не за ви сно сло же не и 
за ви сно сло же не ре че ни це. Управ ни и не у прав ни го вор.

Именице

Ва ри јан те па де жних на ста ва ка: ло ка тив јед ни не на у; о бе ре
ге/на бе ре гу, о ле се/ в ле су, о крае/на краю; но ми на тив мно жи не на 
–а, я, ья, е: го ро да, учи те ля, де ре вья, гра жда не.

Име ни це ко ји ма се озна ча ва ју про фе си је љу ди, њи хо ва на ци о
нал на и те ри то ри јал на при пад ност. Про ме на име ни ца на: ия, ие, мя.

Име ни це плу ра лиа тан тум (ре цеп тив но).
Об на вља ње и си сте ма ти за ци ја основ них име нич ких про ме на.

Заменице

Об на вља ње и си сте ма ти за ци ја за ме ни ца об ра ђе них у основ
ној шко ли: лич не, упит не (кто, что, ка кой, ка кое, ка кие).

Придеви

Про ме на при де ва
По ре ђе ње при де ва ти па: стра ший, мла да ший; прост об лик су

пер ла ти ва: бли жа й ший, про сте й ший, ху ди шй.
Рек ци ја при де ва: уоча ва ње раз ли ка из ме ђу ру ског и ма тер њег 

је зи ка (бо ль ной чем, го то вый к че му, спо соб ный к че му и сл).

Бројеви

Прин ци пи про ме на основ них бро је ва: 1, 2, 3, 4, 5 – 20 и 30, 
40, 90, 100 (оста ле бро је ве об ра ди ти као лек си ку), њи хо ва упо тре
ба у нај че шћим струк ту ра ма за ис ка зи ва ње вре ме на с пред ло зи ма: 
с – до, с – по, от – до, к идр. Ис ка зи ва ње вре ме на по са ту у раз го
вор ном и слу жбе ном сти лу.

Глаголи

Нај че шће ал тер на ци је oснове у пре зен ту и про стом и бу ду ћем 
вре ме ну. Творбс ви да по мо ћу пре фик са, су фик са и осно ве.

Гла го ли кре та ња: кре та ње у од ре ђе ном прав цу, нео д ре ђе но 
кре та ње и кре та ње јед ном у оба прав ца: ак ти ви ра ње до са да не 
об ра ђе них гла го ла кре та ња (ид ти – хо ди ть, еха ть – езди ть, бе га ть 
– бе жа ть, плы ть – пла ва ть, ле те ть – ле та ть, не сти – но си ть, ве сти – 
во ди ть, вез ти – во зи ть).

Рек ци ја гла го ла: уоча ва ње раз ли ка из ме ђу ру ског и ма тер њег 
је зи ка (бла го да ри ть ко го за что, по жер тво ва ть кем – чем, на по ми
на ть о ком исл).

Прилози

При ло зи и при ло шке од ред бе за ме сто, вре ме, на чин и ко ли
чи ну. По ре ђе ње при ло га.

Предлози

Нај фре квент ни ји пред ло зи чи ја се упо тре ба раз ли ку је у од но
су на ма тер њи је зик (для с ге ни ти вом, изза с ге ни ти вом у од ред би 
одва ја ња од ме ста и узро ка, изпод с ге ни ти вом у од ред би одва
ја ња од ме ста, к с да ти вом у вре мен ској од ред би, по с да ти вом у 
атри бут ској, про стор ној и узроч ној од ред би исл).

Везници

Нај фре квент ни ји про сти ве зни ци у не за ви со сло же ним и за
ви сно слжо же ним ре че ни ца ма (а, да, и, но, или, если, по ка, по то му, 
так как, пе ред тем как исл).

Реченични модели

Субјекатско – предикатски односи
Ре че ни цве са имен ским пре ди ка том
1) ко пу ле: быть, стать, являться
Его отец был вра чом, а он ста нет ин же не ром.
Это утвер жде ние явля ет ся спор ным.
2) от сут ство ко пу ле
Его брат то ка рь по ме тал лу.
Она се год ня ве сё лая.
Он си ль нее всех.
Временски односи
Ре че ни це с од ред бом
1) из ра же не при ло гом
Я при шёл ран шь ше те бя.
2) из ра же не за ви сним па де жом
Они вер ну ли сь к ве че ру (к трём ча сам).
Я сег до на ра бо тал с пя ти до се ми ча сов.
Начински односи
Ре че ни це са од ред бом из ра же ном при ло гом
Он хо ро шо го во рит порус ски.
Он пи шет бо лее кра си во, чем ты.
Она по ёт кра си вее всех.

Узрочни односи

Ре ле ни це са од ред бом из ра же ном за ви сним па де жом.
Он не при е хал в срок по бо ле зни.

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Пасивне конструкције

est + пар ти цип пер фек та 
Финалне реченице са упо тре бом po ur + inf. 

Питања:

Qui estce qui/que 
Qu‘estce qui/que 
Que;



Индиректна питања

Негација

pas du to ut, non plus, per son ne 
Ка зи ва ње прет по став ке 
si + им пер фект/кон ди ци о нал 

Казивање времена

avant de, qu and 
Ка зи ва ње же ље, во ље, на ме ре 
a) су бјунк ти вом б) ин фи ни ти вом 

Одредбе за време

– да ни у не де љи, prochain/dernier; il y a/dans; pendant/depuis;

Поређење придева

Одредбе за начин

Изрази за меру и количину

une do u za i ne, une cen ta i ne, un tas de, pas mal de, en vi ron... и сл. 
Слагање времена  са мо са ин ди ка ти вом, и то: 
рrésent  présent (исто вре ме на рад ња); рrésent  рassé composé 

(пре); рrésent  futur (по сле)

Именичка група

Сла га ње де тер ми на на та и име ни ца у ро ду и бро ју; раз ли ке у 
из го во ру (где по сто је) и раз ли ко ва ње на ста ва ка у тек сту.

les déterminants interrogatifs  exclamatifs – relatifs; les détermi
nants indéfinis Наставци именица и придева 

teur/trice; al/aux, ail/aux и не ки из у зе ци на s), ou s/x

Глаголска група

Субјунктив презента  об ја сни ти прин цип твор бе, а при ме
њи ва ти са мо у да тим ре че нич ним мо де ли ма. 

Слагање партиципа перфекта са субјектом

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Именичка група

Сла га ње де тер ми на ти ва и име ни це у ро ду и бро ју, апо ко пи ра
ње при де ва уз име ни цу, нео д ре ђе ни де тер ми на ти ви ( alguno, ningu
no, todo, cualquiera ) у раз ли чи тим зна че њи ма.

Tráeme algún li bro de García Már qu ez.
To das las ma ña nas, to do el mun do…
Un muc hac ho cu al qu i e ra…
Мор фе ме ти пич не за муч ки и жен ски род име ни ца и при де ва 
muc hac ho/muc hac ha
ac tor/ac triz
tra ba ja dor/tra ba ja do ra
ge ne ro so/ge ne ro sa
као и име ни це и при де ви ко ји не ма ју мор фо ло шку озна ку ро да, 
vi o li ni sta, can tan te, in te re san te, ver de…

Глаголска група

Об ли ци ин ди ка ти ва: сва гла го ска вре ме на са вла да на у основ
ној шко ли при ме њи ва ти и пре по зна ва ти у тек сту/го во ру.

Питања са упитним речима:

Quién, qué, cuándo, cómo, dónde, etc.

Индиректна питања

¿ Sa bes si ha lle ga do ?
Pregúnta le si ha co gi do la tar je ta.
Yo te pre gun do que has com pra do.

Негација

Na da, na die, nin gun ( o/a ), nun ca, tam po co.
¿ Ha ven иdo al gu ien ? – No, no ha ve ni do na die./ Na die ha ve ni do.
No me gu sta esta película. – A mí tam po co.

Промена значења придева у зависности од позиције уз именицу

Un hom bre gran de / Un gran hom bre.

Казивање времена и одредбе за време

Да ни у не де љи, mañana, ayer, pasado/próxиmo, que viene, du
rante, después de, antes de, cuando, hace…, dentro de…

An tes de ha ber se ido, me dejó su dirección nu e va.
¿ Cuándo lo vi ste ? Lo vi cu an do re gresé de vi a je.
El lu nes que vi e ne, El do min go pa sa do, Salió ha ce tre in ta mиnu

tos… re gre sa den tro de una ho ra…

Одредбе за начин

При ло зи на –mente и при ло шке кон струк ци је
Mi guel ma ne ja el coc he cu i da do sa men te/con muc ho cu i da do.

Изрази за меру и количину

Muc ho, un po co de, una do ce na de, apro xi ma da men te, más o me
nos…

¿ Cuántos estu di an tes han vi sto este pro gra ma ? – Más o me nos, 
tre in ta.

Ортографија

Ин тер пунк ци ја – основ на пра ви ла ( са ак цен том на об ли ке ко
ји не по сто је у срп ском је зи ку).

Пи са ње ве ли ког сло ва.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Ко му ни ка тив на на ста ва стра них је зи ка под ра зу ме ва по и ма ње 
је зи ка као сред ства ко му ни ка ци је; ин си сти ра на упо тре би циљ ног 
је зи ка у учи о ни ци у до бро осми шље ним кон тек сти ма од ин те ре са 
за уче ни ке; прет по ста вља при ме ну тзв. Teacher talk, одн. при ла го
ђа ва ње го вор не де лат но сти на став ни ка ин те ре со ва њи ма и зна њи
ма уче ни ка;  ин си сти ра на ко му ни ка тив ном аспек ту упо тре бе је
зи ка, одн. на зна че њу је зич ке по ру ке, а не то ли ко на гра ма тич ној 
пре ци зно сти ис ка за ; прет по ста вља да се зна ња уче ни ка ме ре пре
ци зно де фи ни са ним релативним, а не то ли ко ап со лут ним кри те ри
ју ми ма тач но сти.

Је дан од кључ них еле ме на та ко му ни ка тив не на ста ве је и со
ци јал на ин тер ак ци ја кроз рад у учи о ни ци. Она се ба зи ра на груп
ном или ин ди ви ду ал ном ре ша ва њу про бле ма, по тра зи за ин фор ма
ци ја ма и ма ње или ви ше ком плек сним за да ци ма. У тим за да ци ма 
увек су ја сно од ре ђе ни кон текст, про це ду ра и циљ, чи ме се уна пре
ђу је кван ти тет је зич ког ма те ри ја ла ко ји је нео п хо дан услов за би ло 
ко је уче ње је зи ка.

Та ко зва на ко му ни ка тив ноин тер ак тив на па ра диг ма у на ста ви 
стра них је зи ка, из ме ђу оста лог, укљу чу је и сле де ће ком по не не те:

– усва ја ње је зич ког са др жа ја кроз ци ља но и осми шље но уче
ство ва ње у дру штве ном чи ну

– по и ма ње на став ног про гра ма као ди на мич не, за јед нич ки 
при пре мље не и ажу ри ра не ли сте за да та ка и ак тив но сти

– на став ник је ту да омо гу ћи при ступ и при хва та ње но вих 
иде ја

– уче ни ци се тре ти ра ју као од го вор ни, кре а тив ни, ак тив ни 
уче сни ци у дру штве ном чи ну



– уџ бе ни ци су са мо је дан од  ре сур са; осим њих пре по ру чу је 
се и при ме на дру гих из во ра ин фор ма ци ја и ди дак тич ких ма те ри ја
ла, по го то ву кад је реч о струч ним те ма ма 

– учи о ни ца по ста је про стор ко ји је мо гу ће ре струк ту ри ра ти 
из да на у дан

Ва жан циљ у уче њу стра ног је зи ка у сред њим струч ним шко ла
ма је овла да ва ње је зи ком стру ке и то у ме ри у ко јо је нео п ход но ка ко 
би ко ри стио је зик да бу де ин фор ми сан и оспо со бљен за јед но став ну 
ко му ни ка ци ју у усме ном и пи са ном об ли ку. Тај сег мент на ста ве стра
ног је зи ка ко ји се про гре сив но уве ћа ва од 20 до 50% то ком че тво ро
го ди шњен обра зо ва ња мо ра да бу де ја сно де фи ни сан и у скла ду са 
ис хо ди ма ве за ним за ква ли фи ка ци је стру ке. Нео п ход но је да струч на 
те ма ти ка ко ја се об ра ђу је на стра ном је зи ку пра ти ис хо де по је ди них 
струч них пред ме та и бу де у ко ре ла ци ји са њи ма. Тај део је зи ка стру ке 
се мно го ви ше огле да у ре цеп тив ним ве шти на ма не го у про дук тив ним 

јер је свр ха уче ња стра ног је зи ка да се уче ни ци оспо со бе у пр вој ли
ни ји да пра те од ре ђе ну струч ну  ли те ра ту ру у ци љу ин фор ми са ња, 
пра ће ња ино ва ци ја и до стиг ну ћа у обла сти стру ке, уса вр ша ва ња и на
пре до ва ња. Сто га је спек тар тек сто ва ко ји се пре по ру чу ју ве ли ки: ше
мат ски при ка зи, упут ства о при ме ни апа ра та, ин стру ме на та или пак 
ма те ри ја ла, хе ми ка ли ја, ре цеп ти, де кла ра ци је, кра ћи струч ни тек сто
ви чи ји је са др жај ре ле ван тан за те мат ске са др жа је струч них пред ме
та, из ве шта ји, ка та ло зи, про гра ми са јам ских ак тив но сти и сл. Ве о ма 
је бит но у ра ду са та квим тек сто ви ма од ре ди ти до бру ди дак тич ку по
др шку; она упу ћу је на то да од ре ђе не тек сто ве у за ви сно сти од те жи
не и ва жно сти ин фор ма ци ја ко је он но си тре ба раз у ме ти гло бал но, се
лек тив но или пак де таљ но. Про дук тив не ве шти не тре ба огра ни чи ти 
на стро го функ ци о нал ну при ме ну ре ал ну за зах те ве стру ке. То под ра
зу ме ва пи са ње крат ких по ру ка, меј ло ва у окви ру по слов не ко му ни ка
ци је (по руџ бе ни це, ре кла ма ци је, зах те ви, мол бе).























































































































































































































































































зо ва њу и ко ри шће њу ин фор ма ци ја у ра ду и сва ко днев ном жи во ту.
– упо тре бу ин фор ма тич ке тех но ло ги је у при ку пља њу, ор га ни
– при ме ну ме ра за шти те жи вот не сре ди не у про це су ра да;
– при ме ну си гур но сних и здрав стве них ме ра у про це су ра да;

ши рем со ци јал ном окру же њу;
– пре по зна ва ње по слов них мо гућ но сти у радној  сре ди ни и 
– бла го вре ме но ре а го ва ње на про ме не у рад ној сре ди ни;

и на пре до ва ње у по слу и ка ри је ри;
– пре у зи ма ње од го вор но сти за вла сти то кон ти ну и ра но уче ње 
– ефи ка сан рад у ти му;
– при ме ну те о риј ских зна ња у прак тич ном кон тек сту;

ра ва да учени  ци бу ду оспо со бља ва ни за: 
уса вр ша ва ња, раз вој ка ри је ре, уна пре ђи ва ње за по шљи во сти, усме
ма тр жи шта ра да, по тре бе кон ти ну и ра ног образ о ва ња, струч ног 

Нео п ход ност стал ног при ла го ђа ва ња про мен љи вим зах те ви
ских уре ђа ја и си сте ма на во зи ли ма.
про ве ру ис прав но сти, по прав ку и за ме ну елек трич них и елек трон
ТРИ ЧАР је оспо со бља ва ње уче ни ка за серви  си ра ње, одр жа ва ње, 

Циљ стручног  образ о ва ња за обра зов ни про фил АУТО Е ЛЕК

ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:

ВАЊА
1. ЦИЉЕВИ И ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗО

Трајање образовања: три године
Образовни профил: Аутоелектричар
Област:
Подручје рада: Електротехника

ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ АУТОЕЛЕКТРИЧАР
НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА



ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:

Стручне компетенције Знања Вештине Ставови
По за вр ше ном про гра му обра зо ва ња за овај про фил, уче ник ће би ти у ста њу да:

По ста вља елек трич не ин ста
ла ци је и мре жну опре му на 
во зи ли ма

•  на ве де вр сте и еле мен те елек трич них ин ста ла ци
ја и мре жне опре ме

•  раз ли ку је вр сте елек трич них сим бо ла
•  об ја сни на чин по ста вља ња елек трич не ин ста ла

ци је на во зи ла
•  раз ли ку је вр сте и об ја сни на чи не упо тре бе ала та 

и уре ђа ја за из ра ду и по ста вља ње елек трич них 
ин ста ла ци ја и мре жне опре ме

•  објасни поступке и правила повезивања елек
тричних и електронских уређаја на инсталације 

•  из ра ђу је елек трич не ин ста ла ци је на осно ву елек
трич них ше ма 

•  по ста ви и по ве же елек трич не и елек трон ске уре ђа
је на ин ста ла ци је

•  про ве ри ис прав ност по ста вље не елек трич не ин ста
ла ци је

•  употреби одговарајући алат и уређаје за израду и 
постављање електричних инсталација и мрежне 
опреме

•  са ве сно, од го вор но, уред но и 
пре ци зно оба вља по ве ре не по
сло ве

•  ис по љи љу ба зност, ко му ни ка
тив ност, пред у зи мљи вост, не на
ме тљи вост и флек си бил ност у 
од но су пре ма кли јен ти ма и са
рад ни ци ма

•  ефи ка сно ор га ни зу је вре ме
•  ис по љи по зи ти ван од нос пре ма 

зна ча ју функ ци о нал не и тех нич ке 
ис прав но сти ала та, ин стру ме на
та, при бо ра и опре ме

•  се при др жа ва упут ста ва и про це
ду ра про из во ђа ча при уград њи и 
одр жа ва њу 

испољи позитиван однос према 
професионалноетичким нормама 
и вредностима

Про на ла зи и от кла ња ква ро ве 
на ин ста ла ци ја ма и мре жној 
опре ми во зи ла

•  раз ли ку је вр сте и об ја сни ин ди ка то ре не ис прав
но сти на елек трич ној ин ста ла ци ји и мре жној 
опре ми

•  образложи могуће узроке неисправности инста
лација и мрежне опреме

•  утвр ђу је не ис прав но сти на елек трич ној ин ста ла ци
ји и мре жној опре ми ко ри шће њем спе ци ја ли зо ва
них софт ве ра

•  от кла ња не ис прав но сти на елек трич ној ин ста ла ци
ји и мре жној опре ми по про це ду ри из софт ве ра

•  при ме ни ис пит не и мер не тех ни ке
•  упо тре би од го ва ра ју ћи алат и опре му за рад на 

елек трич ној ин ста ла ци ји и мре жној опре ми 
•  рукује возилом на прописан начин у току извођења 

поправке
Одржава, испитује, поправља 
и замењује електричне и елек
тронске уређаје на возилима

•  наведе врсте и објасни начин рада електричних и 
електронских уређаја на возилима 

•  објасни поступке утврђивања неисправности и 
начине њиховог отклањања

•  објасни процедуре скидања и постављања елек
тричних и електронских уређаја на возила

•  објасни значај периодичности и захтевности 
одржавања електричних и електронских уређаја 
на возилима

•  скине и постави електричне и електронске уређаје 
на возила

•  утврди и отклони квар на електричним уређајима 
возила

•  рукује возилом на прописан начин у току извођења 
поправке

Модификује и надограђује 
електричне и електронске сис
теме на возилима

•  одреди врсте електричних и електронских сис
тема за модификацију или надоградњу на вози
лима

•  објасни начин рада и поступака уградње, повези
вања и подешавања додатне електричне опреме

•  објасни поступке утврђивања неисправности на 
додатној опреми и начини њиховог отклањања

•  одреди начин и место за модификацију/надоградњу 
електричних и електронских система на возилима 
према техничком упутству произвођача

•  угради, повеже и подеси додатну електричну и 
електронску опрему на возилима

•  утврди и отклони квар на додатној електричној и 
електронској опреми

Обави контролу квалитета из
вршених аутоелектричарских 
радова у складу са нормативи
ма и другим прописима

•  наведе стандарде квалитета који се примењују 
у аутоелектричарској пракси и објасни њихов 
значај

•  образложи значај провере квалитета урађеног 
посла

•  разликује прописе о гаранцији извршене услуге
•  објасни значај примене прописа из области заш

тите животне средине

•  испитује и калибрише уређаје и опрему према 
утврђеним прописима и динамици

•  провери функције свих уређаја након интервенције
•  обави пробну вожњу
•  води прописану документацију о извршеним радо

вима
•  сортира и одлаже отпатке на одговарајући начин у 

процесу рада
Планира и организује ауто
електричарске послове

•  објасни принципе организације рада 
•  опише организационе шеме производних пого

на, аутокућа и аутосервиса
•  наведе принципе и елементе планирање сопстве

ног рада 
•  објасни начине складиштења резервних делова, 

основне и додатне електро опреме 
•  разликује врсте техничке документације
•  наведе врсте и објасни намену и могућности 

средстава за рад (инструмената и алата)
•  наведе елементе и образложи начин обрачуна 

цена услуга
•  објасни основне принципе предузетништва
•  објасни правила пружања прве помоћи
•  објасни значај примене прописа из области без

бедности, заштите здравља на раду, противпо
жарне заштите

•  комуницира са клијентом о неисправности на во
зилу

•  отвара радни налог
•  утврди процедуру рада на основу испитног про

токола из информационог система, за конкретно 
возило

•  припреми радно место и техничку документацију
•  одреди потребан материјал, резервне делове и вре

ме израде
•  обрачуна услугу
•  примени савремена средства комуникације
•  ради у тиму
•  одржава средства за рад
•  примени заштитна средства и опрему при раду

Води документацију аутоелек
тричарских радова

•  разликује врсте радне и сервисне документације •  попуњава радни налог, извештај о кваровима, из
вештај о утрошку материјала, резервних делова

•  попуњава сервисне књиге корисника и гаранције 
•  попуњава дневник рада
•  користи информатичка средства

Ове мултифункционалне способности ће бити резултат:
•  флексибилне и на квалитет ученичких постигнућа усмерене школске организације;
•  заједничког рада наставника и ученика у свим предметима и модулима;
•  примене стратегија, метода и техника активног учења и усвајања знања и вештина у настави.





Б2:Листа изборних предмета према програму образовног профила

Рб Листа изборних предмета РАЗРЕД
I II III

Стручни предмети*  ОБАВЕЗНО СЕ БИРА БАР У ЈЕДНОМ РАЗРЕДУ
1 Моторна возила 2  1  
2 Нове технологије у аутомобилској индустрији   1

Остали обавезни облици образовноваспитног рада током школске године

 
I  РАЗРЕД 

часова
II  РАЗРЕД 

часова
III  РАЗРЕД 

часова
УКУПНО 

часова
Час одељенског старешине 74 70 62 206
Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 120
Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 120
Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 120

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада

Факултативни облици образовноваспитног рада током школске године по разредима

 
I  РАЗРЕД 

часова
II  РАЗРЕД 

часова
III  РАЗРЕД 

часова
Екскурзија до 3 дана до 5 дана до 5 наставних дана
Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе 2 часа недељно
Трећи страни језик 2 часа недељно
Други предмети * 12 часа недељно
Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 3060 часова годишње
Друштвене активности – ученички  парламент, ученичке задруге 1530 часова годишње
Културна и јавна делатност школе 2 радна дана

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

Остваривање школског програма по недељама

 I  РАЗРЕД II  РАЗРЕД III  РАЗРЕД
Разредночасовна настава 37 35 31
Менторски рад (настава у блоку, пракса) 2 3
Обавезне ваннаставне активности 2 2 2
Завршни испит   3
Укупно радних недеља 39 39 39

Подела одељења у групе

разред предмет / модул
годишњи фонд часова број ученика у групи 

 довежбе практична настава настава у блоку

I

Техничко цртање 37   12
Основе практичних вештина  222  12
Основе електротехнике 37   12
Мотори са унутрашњим сагоревањем  37  12

II
Електрична мерења и електроника 35   12
Електрични и електронски системи на возилима  420 60 12

III
Предузетништво 62   12
Електрични и електронски системи на возилима  372 90 12



















































































































































































































































































































































































































 

 

 

 

 

ПРОГРАМ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ
АУТОЕЛЕКТРИЧАР

ЦИЉ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

За вр шним ис пи том про ве ра ва се да ли је уче ник, по успе шно 
за вр ше ном обра зо ва њу за обра зов ни про фил ауто е лек три чар, сте
као струч не ком пе тен ци је про пи са не Стан дар дом ква ли фи ка ци је.

СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

1. Назив квалификације: Ауто е лек три чар
2. Подручје рада: Елек тро тех ни ка
3. Ниво квалификације: III
4. Сврха квалификације: Сер ви си ра ње, одр жа ва ње, про ве

ра ис прав но сти, по прав ка и за ме на елек трич них и елек трон ских 
уре ђа ја и си сте ма на во зи ли ма

5. Стручне компетенције:
– По ста вља ње елек трич них ин ста ла ци ја и мре жне опре ме на 

во зи ли ма
– Про на ла же ње и от кла ња ње ква ро ва на ин ста ла ци ја ма и мре

жној опре ми во зи ла
– Одр жа ва ње, ис пи ти ва ње, по прав ка и за ме на елек трич них и 

елек трон ских уре ђа ја на во зи ли ма
– Мо ди фи ко ва ње и на до град ња елек трич них и елек трон ских 

си сте ма на во зи ли ма
– Пла ни ра ње и ор га ни зо ва ње ауто е лек три чар ских по сло ва
– Кон тро ла ква ли те та из вр ше них ауто е лек три чар ских ра до ва 

у скла ду са нор ма ти ви ма и дру гим про пи си ма
– Во ђе ње до ку мен та ци је ауто е е лек три чар ских ра до ва

6. Стручне компетенције и јединице компетенција
Стручна компетенција Јединице компетенције
По ста вља ње елек трич них 
ин ста ла ци ја и мре жне 
опре ме на возилима

– Из ра ђу је елек трич не ин ста ла ци је за мо тор на во зи ла
– По ста вља елек трич не ин ста ла ци је у во зи ла пре ма 
елек трич ним ше ма ма
– По ве зу је елек трич не и елек трон ске уре ђа је на ин ста
ла ци ју или их де мон ти ра са ин ста ла ци је
– Проверава исправност електричне инсталације

Про на ла же ње и от кла ња
ње ква ро ва на ин ста ла
ци ја ма и мре жној опре ми 
во зи ла

– Утвр ђу је и от кла ња не ис прав но сти на елек трич ној 
ин ста ла ци ји и мре жној опре ми уз ко ри шће ње ше ма 
елек трич них ин ста ла ци ја и по ло жа ја уград ње уре ђа ја, 
из ин фор ма ци о ног си сте ма раз ли чи тих произвођачa 
во зи ла
– Ис пи ту је ис прав ност ин ста ла ци је и мре жне опре ме 
ис пит ном и мер ном тех ни ком уз ко ри шће ње спе ци ја
ли зо ва них софт ве ра и чи та ње про це ду ра
– Употреби одговарајући алат и опрему за рад на елек
тричној инсталацији и мрежној опреми

Одр жа ва ње, ис пи ти ва ње, 
по прав ка и за ме на елек
трич них и елек трон ских 
уре ђа ја на во зи ли ма

– Одр жа ва елек трич не и елек трон ске уре ђа је на во
зи ли ма пре ма про пи са ним пре по ру ка ма про из во ђа ча 
во зи ла и уре ђа ја
– Утвр ђу је не ис прав но сти на елек трич ним и елек трон
ским уре ђа ји ма во зи ла
– От кла ња утвр ђе не не ис прав но сти на елек трич ним и 
елек трон ским уре ђа ји ма во зи ла
– За ме њу је не ис прав не уре ђа је ис прав ним
– Проверава функцију поправљених уређаја на 
возилима

Мо ди фи ко ва ње и на до
град ња елек трич них и 
елек трон ских си сте ма на 
во зи ли ма

– Од ре ђу је на чин и ме ста за мо ди фи ка ци ју/на до град
њу елек трич них и елек трон ских уре ђа ја и си сте ма на 
во зи лу пре ма утвр ђе ним про пи си ма про из во ђа ча
– Пу шта у рад и про ве ра ва ис прав ност и функ ци о нал
ност до дат них је ди ни ца
– Документује изведене модификације или надоградње

Кон тро ла ква ли те та из
вр ше них ауто елек три
чар ских ра до ва у скла ду 
са нор ма ти ви ма и дру гим 
про пи си ма

– Про ве ра ва пра те ћу до ку мен та ци ју де ло ва за уград њу
– Пе ри о дич но ис пи ту је и ка ли бри ше уре ђа је и опре му 
пре ма утвр ђе ним про пи си ма
– Про ве ра ва функ ци је свих уре ђа ја на кон ин тер вен ци је
– Оба вља проб ну во жњу
– Во ди про пи са ну до ку мен та ци ју
– Ове ра ва га рант не ли сто ве
– Сортира и одлаже отпатке на одговарајући начин у 
процесу рада

Пла ни ра ње и ор га ни зо
ва ње ауто е лек три чар ских 
по сло ва

– Пла ни ра рад на осно ву рас по ло жи вих ре сур са
– Вр ши днев ни пре глед и те ку ће одр жа ва ње уре ђа ја, 
опре ме, при бо ра и ала та и од ла же их на кон упо тре бе
– При пре ма тех нич ку до ку мен та ци ју
– Оба вља при јем кли је на та и во зи ла
– Ко му ни ци ра са кли јен ти ма о не ис прав но сти на 
во зи лу
– Упо зна је се са рад ним на ло гом или отва ра на лог



Стручна компетенција Јединице компетенције
– Утвр ђу је про це ду ру ра да на осно ву ис пит ног про
то ко ла из ин фор ма ци о ног си сте ма, у за ви сно сти од 
вр сте во зи ла
– Кон сул ту је се са са рад ни ци ма
– При пре ма рад но ме сто, сред ства за рад, по треб ни 
ма те ри јал и де ло ве за уград њу
– Спе ци фи ку је утро шке и об ра чу на ва услу гу на осно ву 
про ра чу на по треб ног ма те ри ја ла и вре ме на из ра де/
по прав ке
– Са ве ту је кли јен те о на чи ну екс пло а та ци је и одр жа ва
ња елек трич них и елек трон ских уре ђа ја на во зи лу
– Користи заштитна средства и опрему при раду

Во ђе ње до ку мен та ци
је ауто
елек три чар ских ра до ва

– По пу ња ва рад ни на лог, из ве штај о ква ро ви ма, из ве
штај о утро шку ма те ри ја ла, ре зер вних де ло ва и др
– По пу ња ва сер ви сне књи ге ко ри сни ка и га ран ци ја
– Попуњава дневник рада

СТРУКТУРА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

За вр шни ис пит за уче ни ке ко ји су се шко ло ва ли по На став
ном пла ну и про гра му за обра зов ни про фил ауто е лек три чар ре а ли
зу је се кроз прак тич ни рад.

ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Уче ник по ла же за вр шни ис пит у скла ду са За ко ном. За вр шни 
ис пит мо же да по ла же уче ник ко ји је успе шно за вр шио три раз
ре да сред ње шко ле по На став ном пла ну и про гра му за обра зов ни 
про фил ауто е лек три чар.

За вод за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња – Цен тар за 
струч но обра зо ва ње и обра зо ва ње од ра слих (у да љем тек сту: Цен
тар) у При руч ни ку о по ла га њу за вр шног ис пи та за обра зов ни про
фил ауто е лек три чар (у да љем тек сту: При руч ник):

– од ре ђу је по себ не пред у сло ве за по ла га ње за вр шног ис пи та;
– при пре ма ли сту стан дар ди зо ва них рад них за да та ка за прак

тич ни рад и ли сте за оце њи ва ње са упут стви ма за ор га ни за ци ју и 
ре а ли за ци ју ис пи та.

Цен тар до ста вља При руч ник сва кој шко ли ко ја оства ру је На
став ни план и про грам за обра зов ни про фил ауто е лек три чар.

При руч ник се мо же до пу ња ва ти сва ке школ ске го ди не.

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

У окви ру за вр шног ис пи та за овај обра зов ни про фил уче ник 
из вр ша ва два рад на за дат ка ко ји ма се про ве ра ва ју про пи са не ком
пе тен ци је. 

За вр шни ис пит се спро во ди у шко ли, про из вод ним по го ни ма 
и ра ди о ни ца ма (школ ским или у скло пу за нат ских рад њи), или на 
дру гим ло ка ци ја ма где се на ла зе рад на ме ста и усло ви за ко је се 
уче ник обра зо вао у то ку свог шко ло ва ња. За вр шни ис пит за уче ни
ка мо же тра ја ти нај ви ше два да на.

Ис пит на ко ми си ја да је оце ну о сте че но сти про пи са них ком
пе тен ци ја. Ко ми си ја има три чла на и три за ме ни ка. Ко ми си ју чи не: 

– два на став ни ка струч них пред ме та за обра зов ни про фил, од 
ко јих је је дан пред сед ник ко ми си је и

– пред став ник по сло да ва ца – струч њак у да тој обла сти.
Пред став ни ка по сло да ва ца име ну је Уни ја по сло да ва ца Ср би

је од но сно При вред на ко мо ра Ср би је у са рад њи са За во дом за уна
пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња  Цен тром за струч но обра зо
ва ње и обра зо ва ње од ра слих. Ба зу по да та ка о чла но ви ма ис пит них 
ко ми си ја во ди Цен тар.

За сва ког уче ни ка ди рек тор шко ле име ну је мен то ра. Мен тор је 
на став ник струч них пред ме та ко ји је об у ча вао уче ни ка у то ку шко
ло ва ња. Он по ма же уче ни ку у при пре ма ма за по ла га ње за вр шног 
ис пи та у пе ри о ду пред ви ђе ном На став ним пла ном и про гра мом.

РАДНИ ЗАДАЦИ

За про ве ру про пи са них ком пе тен ци ја утвр ђу је се ли ста стан
дар ди зо ва них рад них за да та ка, ко ја је са став ни део При руч ни ка о 
по ла га њу за вр шног ис пи та.

Уче ник ко ји је за вр шио тре ћи раз ред, и ко ји је при ја вио по
ла га ње за вр шног ис пи та, сти че пра во да из вла чи рад не за дат ке. У 
окви ру пе ри о да пла ни ра ног На став ним пла ном и про гра мом за при
пре му и по ла га ње за вр шног ис пи та, шко ла ор га ни зу је кон сул та ци је 
и до дат ну при пре му уче ни ка за све рад не за дат ке, обез бе ђу ју ћи по
треб не усло ве у по гле ду про сто ра, опре ме и вре мен ског рас по ре да.

ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

За вр шни ис пит се оба вља кроз из ра ду два рад на за дат ка. 
Успех на за вр шном ис пи ту за ви си од укуп ног бро ја бо до ва ко је је 
уче ник сте као из вр ша ва њем два рад на за дат ка.

Сва ки рад ни за да так мо же се оце ни ти са нај ви ше 100 бо до ва.
Сва ки члан ис пит не ко ми си је утвр ђу је уку пан број бо до ва по 

за дат ку на осно ву бо до ва ња пре ма аспек ти ма и ин ди ка то ри ма ко је 
са др жи обра зац за оце њи ва ње рад ног за дат ка.

У Збир ни обра зац за оце њи ва ње рад них за да та ка на за вр шном 
ис пи ту, ко ји је са став ни део За пи сни ка о по ла га њу за вр шног ис пи
та, сва ки члан ко ми си је, на осно ву сво је ли сте за бо до ва ње, уно си 
утвр ђен број бо до ва по је ди нач но за сва ки за да так. На осно ву уне
тих бо до ва ко ми си ја из ра чу на ва про се чан број бо до ва по за дат ку. 

Уку пан број бо до ва ко ји уче ник оства ри на за вр шном ис пи ту 
јед нак је зби ру про сеч них бо до ва по стиг ну тих на рад ним за да ци ма.

Ако је про сеч ни број бо до ва на бар јед ном рад ном за дат ку, 
ко ји је кан ди дат оства рио ње го вим из вр ше њем, ма њи од 50 бо до
ва, сма тра се да кан ди дат ни је по ка зао ком пе тент ност. У овом слу
ча ју оце на успе ха је не до во љан (1).

Ка да је кан ди дат оства рио 50 и ви ше бо до ва по сва ком рад
ном за дат ку, сма тра се да је по ка зао ком пе тент ност.

Бо до ви се пре во де у успех пре ма сле де ћој ска ли:
УКУПАН ПРОСЕЧАН БРОЈ БОДОВА УСПЕХ

100–125 довољан (2)
126–150 добар (3)
151–175 врло добар (4)
176–200 одличан (5)

ДИПЛОМА И УВЕРЕЊЕ

Уче ник ко ји је по ло жио за вр шни ис пит сти че пра во на из да
ва ње Ди пло ме о сте че ном сред њем обра зо ва њу (Ди пло ма).

Уз Ди пло му шко ла уче ни ку из да је Уве ре ње о по ло же ним ис
пи ти ма у окви ру са вла да ног про гра ма за обра зов ни про фил.
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