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A1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 
Циљеви предмета:  

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику; 
- Развијање и неговање језичке  културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у 

усмeном и писаном изражавању; 
- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе 

дијалога; 
- Оспособљавање за ефикасно комуницирање; 
- Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике; 
- Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности; 
- Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова; 
- Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина; 
- Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних 

жанрова; књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  
- Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа; 
- Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и 

светске културне баштине; 
- Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности; 
- Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности; 
- Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 

 

 

Програм наставе и учења: 
 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

I Увод у проучавање књижевног дела 13    

Књижевност старог века 10    

Средњовековна књижевност 10    

Народна књижевност 12    

Хуманизам и ренесанса 9    

Општи појмови о језику 5    

Фонетика 9    

Правопис 10    

Култура изражавања 21    

Укупно  99    

II Барок, класицизам, просветитељство 12    

Романтизам 23    

Реализам 26    

Морфологија 9    

Правопис  4    

Култура изражавања 22    

Укупно  96    

III Модерна 25    

Међуратна књижевност 31    
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Лексикологија 8    

Правопис 7    

Култура изражавања 22    

Укупно  93    

IV Савремена поезија 11    

Савремена проза 26    

Савремена драма 9    

Класици светске књижевности 10    

Синтакса 7    

Правопис 5    

Култура изражавања 22    

Укупно  90    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  
 

Подела одељења на 

групе 

Не 

Место реализације Учионица 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

● Праћење остварености исхода 

● Тестови знања 

● Писмени задаци 

● Активност на часу 

● Домаћи задаци 

● Усмена провера знања 

 

 

 

 

 

 

 

Назив предмета: Енглески језик 
Циљеви предмета:  

- Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према 

другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и умења потребних у 

комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

 

Програм наставе и учења: 

 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

I Свакодневни живот (организација 

времена, послова, слободно време) 

7    

Храна и здравље (навике у исхрани, 

карактеристична јела и пића у земљама 

света) 

7    

Познати градови и њихове 7    
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знаменитости 

Спортови и позната спортска такмичења 7    

Живот и дела славних људи XX века (из 

света науке, културе) 

7    

Медији (штампа, телевизија) 6    

Интересантне животне приче и догађаји 6    

Свет компјутера (распрострањеност и 

примена) 

6    

Прикупљање информација за одређену 

туристичку услугу 

2    

Састављање програма туристичке 

услуге 

2    

Примање и преношење информација у 

оквиру туристичких услуга 
 

1    

Рекламирање услуга у контакту са 

клијентом 

1    

Продаја туристичких услуга 1    

Праћење квалитета туристичких услуга 1    

Обављање рецепцијских послова 

(комуникација са гостом приликомп 

ријављивања и одјављивања, пружање 

разних обавештења гостима) 

2    

Праћење новина у области туризма 1    

Пословна комуникација и 

коресподенција на страном језику 

релевантна за струку 

2    

Укупно  66    

II Свакодневни живот (комуникација међу 

младима, генерацијски конфликти и 

начини превазилажења. међувршњачка 

подршка) 

7    

Образовање (образовање у земљама 

чији се језик учи, школовање које 

припрема за студије или свет рада, 

образовање за све) 

7    

Познати региони у земљама чији се 

језик учи, њихова обележја 

7    

Културни живот (манифестације које 

млади радо посећују у земљи и земљама 

чији се језик учи, међународни пројекти 

и учешће на њима) 

7    

Заштита човекове околине (акције на 

нивоу града, школе, волонтерски рад) 

6    

Медији (штампа, телевизија, 

електронски медији) 

6    

Интересантне животне приче и догађаји 6    
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Свет компјутера (млади и друштвене 

мреже) 

6    

Прикупљање информација за одређену 

туристичку услугу 

2    

Састављање програма туристичке 

услуге 

2    

Примање и преношење информација у 

оквиру туристичких услуга 

1    

Рекламирање услуга у контакту са 

клијентом 

1    

Продаја туристичких услуга 1    

Праћење квалитета туристичких услуга 1    

 Обављање рецепцијских послова 

(комуникација са гостом приликом   

пријављивљња и одјављивљња, 

пружање разних обавештења гостима) 

2    

Праћење новина у области туризма 1    

Пословна комуникација и 

коресподенција на страном језику 

релевантна за струку 

1    

Укупно  64    

III Свакодневни живот (генерацијски 

конфликти и начини превазилажења) 

7    

Образовање (образовање за све. пракса 

и припреме за будуће занимање. 

размена ученика) 

7    

Познате фирме, предузећа, установе, 

институције у земљама чији се језик учи 

6    

Културни живот (међународни пројекти 

и учешће на њима) 

6    

Заштита човекове околине (волонтерски 

рад) 

6    

Медији (штампа, телевизија, 

електронски медији) 

6    

Историјски догађаји/личности из 

земаља чији се језик учи 

6    

Свет компјутера (предности и мане 

употребе компјутера) 

6    

Прикупљање информација за одређену 

туристичку услугу 

2    

Састављање програма туристичке 

услуге 

2    

Примање и преношење информација у 

оквиру туристичких услуга 

1    

Рекламирање услуга у контакту са 

клијентом 

1    
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Продаја туристичких услуга 1    

Праћење квалитета туристичких услуга 1    

Обављање рецепцијских послова 

(комуникација са гостом приликом 

пријављивања и одјављивања. пружање 

разних обавештења гостима) 

2    

Праћење новина у области туризма 1    

 Пословна комуникација и 

коресподенција на страном језику 

релевантна за струку 

1    

Укупно  62    

IV Свакодневни живот (планови за 

будућност. посао и каријера) 

7    

Образовање (могућност образовања у 

иностранству, размена ученика, 

усавршавање у струци) 

7    

Друштвено уређење и политички 

систем у земљама чији се језик учи 

7    

Културни живот (манифестације, 

сајмови и изложбе општег карактера и 

везане за струку) 

7    

Медији (утицај медија) 7    

Историјске везе Србије и земаља чији се 

језик учи 

7    

Свет компјутера (оглашавање на 

различитим глобалним мрежама, 

виртуелни свет комуникације) 

6    

Прикупљање информација за одређену 

туристичку услугу 

2    

Састављање програма туристичке 

услуге 

2    

Примање и преношење информација у 

оквиру туристичких услуга 

1    

Рекламирање услуга у контакту са 

клијентом 

1    

Продаја туристичких услуга 1    

Праћење квалитета туристичких услуга 1    

Обављање рецепцијских послова 

(комуникација са гостом приликом 

пријављивања и одјављивања, пружање 

разних обавештења гостима) 

2    

Праћење новина у области туризма 1    

Пословна комуникација и 

коресподенција на страном језику 

релевантна за струку 

1    

Укупно  60    
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Начин остваривања програма и оцењивање:  
 

Подела одељења на 

групе 

Не 

Место реализације Учионица 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

● Усмена провера знања 

● Писмени задатак 

● Тест знања 

● Активност на часу 

● Презентација / пројекат 

● Домаћи задаци 

 

 
 
 
 
 
 

Назив предмета: Француски језик 

Циљеви предмета:  

- Развијање сазнајних и интелектуалних способности 
- стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости 
- усвајање знања и умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном 

облику. 
 

Програм наставе и учења: 

 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

I Свакодневни живот (организација 

времена, послова, слободно време) 

7    

Храна и здравље (навике у исхрани, 

карактеристична јела и пића у земљама 

света) 

7    

Познати градови и њихове 

знаменитости 

7    

Спортови и позната спортска такмичења 7    

Живот и дела славних људи XX века (из 

света науке, културе) 

7    

Медији (штампа, телевизија) 6    

Интересантне животне приче и догађаји 6    

Свет компјутера (распрострањеност и 

примена) 

6    

Прикупљање информација за одређену 

туристичку услугу 

2    

Састављање програма туристичке 

услуге 

2    

Примање и преношење информација у 1    
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оквиру туристичких услуга 
 

Рекламирање услуга у контакту са 

клијентом 

1    

Продаја туристичких услуга 1    

Праћење квалитета туристичких услуга 1    

Обављање рецепцијских послова 

(комуникација са гостом приликомп 

ријављивања и одјављивања, пружање 

разних обавештења гостима) 

2    

Праћење новина у области туризма 1    

Пословна комуникација и 

коресподенција на страном језику 

релевантна за струку 

2    

Укупно  66    

II Свакодневни живот (комуникација међу 

младима, генерацијски конфликти и 

начини превазилажења. међувршњачка 

подршка) 

7    

Образовање (образовање у земљама 

чији се језик учи, школовање које 

припрема за студије или свет рада, 

образовање за све) 

7    

Познати региони у земљама чији се 

језик учи, њихова обележја 

7    

Културни живот (манифестације које 

млади радо посећују у земљи и земљама 

чији се језик учи, међународни пројекти 

и учешће на њима) 

7    

Заштита човекове околине (акције на 

нивоу града, школе, волонтерски рад) 

6    

Медији (штампа, телевизија, 

електронски медији) 

6    

Интересантне животне приче и догађаји 6    

Свет компјутера (млади и друштвене 

мреже) 

6    

Прикупљање информација за одређену 

туристичку услугу 

2    

Састављање програма туристичке 

услуге 

2    

Примање и преношење информација у 

оквиру туристичких услуга 

1    

Рекламирање услуга у контакту са 

клијентом 

1    

Продаја туристичких услуга 1    

Праћење квалитета туристичких услуга 1    
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 Обављање рецепцијских послова 

(комуникација са гостом приликом   

пријављивљња и одјављивљња, 

пружање разних обавештења гостима) 

2    

Праћење новина у области туризма 1    

Пословна комуникација и 

коресподенција на страном језику 

релевантна за струку 

1    

Укупно  64    

III Свакодневни живот (генерацијски 

конфликти и начини превазилажења) 

7    

Образовање (образовање за све. пракса 

и припреме за будуће занимање. 

размена ученика) 

7    

Познате фирме, предузећа, установе, 

институције у земљама чији се језик учи 

6    

Културни живот (међународни пројекти 

и учешће на њима) 

6    

Заштита човекове околине (волонтерски 

рад) 

6    

Медији (штампа, телевизија, 

електронски медији) 

6    

Историјски догађаји/личности из 

земаља чији се језик учи 

6    

Свет компјутера (предности и мане 

употребе компјутера) 

6    

Прикупљање информација за одређену 

туристичку услугу 

2    

Састављање програма туристичке 

услуге 

2    

Примање и преношење информација у 

оквиру туристичких услуга 

1    

Рекламирање услуга у контакту са 

клијентом 

1    

Продаја туристичких услуга 1    

Праћење квалитета туристичких услуга 1    

Обављање рецепцијских послова 

(комуникација са гостом приликом 

пријављивања и одјављивања. пружање 

разних обавештења гостима) 

2    

Праћење новина у области туризма 1    

 Пословна комуникација и 

коресподенција на страном језику 

релевантна за струку 

1    

Укупно  62    

IV Свакодневни живот (планови за 7    
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будућност. посао и каријера) 

Образовање (могућност образовања у 

иностранству, размена ученика, 

усавршавање у струци) 

7    

Друштвено уређење и политички 

систем у земљама чији се језик учи 

7    

Културни живот (манифестације, 

сајмови и изложбе општег карактера и 

везане за струку) 

7    

Медији (утицај медија) 7    

Историјске везе Србије и земаља чији се 

језик учи 

7    

Свет компјутера (оглашавање на 

различитим глобалним мрежама, 

виртуелни свет комуникације) 

6    

Прикупљање информација за одређену 

туристичку услугу 

2    

Састављање програма туристичке 

услуге 

2    

Примање и преношење информација у 

оквиру туристичких услуга 

1    

Рекламирање услуга у контакту са 

клијентом 

1    

Продаја туристичких услуга 1    

Праћење квалитета туристичких услуга 1    

Обављање рецепцијских послова 

(комуникација са гостом приликом 

пријављивања и одјављивања, пружање 

разних обавештења гостима) 

2    

Праћење новина у области туризма 1    

Пословна комуникација и 

коресподенција на страном језику 

релевантна за струку 

1    

Укупно  60    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  

 

Подела одељења на 

групе 

Не 

Место реализације Учионица 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

● Усмена провера знања 

● Писмени задатак 

● Тест знања 

● Активност на часу 

● Презентација / пројекат 

● Домаћи задаци 
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Назив предмета: Руски језик 
Циљеви предмета:  

- Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према 

другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и умења потребних у 

комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

Програм наставе и учења: 

 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

I Свакодневни живот (организација 

времена, послова, слободно време) 

7    

Храна и здравље (навике у исхрани, 

карактеристична јела и пића у земљама 

света) 

7    

Познати градови и њихове 

знаменитости 

7    

Спортови и позната спортска такмичења 7    

Живот и дела славних људи XX века (из 

света науке, културе) 

7    

Медији (штампа, телевизија) 6    

Интересантне животне приче и догађаји 6    

Свет компјутера (распрострањеност и 

примена) 

6    

Прикупљање информација за одређену 

туристичку услугу 

2    

Састављање програма туристичке 

услуге 

2    

Примање и преношење информација у 

оквиру туристичких услуга 
 

1    

Рекламирање услуга у контакту са 

клијентом 

1    

Продаја туристичких услуга 1    

Праћење квалитета туристичких услуга 1    

Обављање рецепцијских послова 

(комуникација са гостом приликомп 

ријављивања и одјављивања, пружање 

разних обавештења гостима) 

2    

Праћење новина у области туризма 1    

Пословна комуникација и 

коресподенција на страном језику 

релевантна за струку 

2    

Укупно  66    
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II Свакодневни живот (комуникација међу 

младима, генерацијски конфликти и 

начини превазилажења. међувршњачка 

подршка) 

7    

Образовање (образовање у земљама 

чији се језик учи, школовање које 

припрема за студије или свет рада, 

образовање за све) 

7    

Познати региони у земљама чији се 

језик учи, њихова обележја 

7    

Културни живот (манифестације које 

млади радо посећују у земљи и земљама 

чији се језик учи, међународни пројекти 

и учешће на њима) 

7    

Заштита човекове околине (акције на 

нивоу града, школе, волонтерски рад) 

6    

Медији (штампа, телевизија, 

електронски медији) 

6    

Интересантне животне приче и догађаји 6    

Свет компјутера (млади и друштвене 

мреже) 

6    

Прикупљање информација за одређену 

туристичку услугу 

2    

Састављање програма туристичке 

услуге 

2    

Примање и преношење информација у 

оквиру туристичких услуга 

1    

Рекламирање услуга у контакту са 

клијентом 

1    

Продаја туристичких услуга 1    

Праћење квалитета туристичких услуга 1    

Обављање рецепцијских послова 

(комуникација са гостом приликом   

пријављивљња и одјављивљња, 

пружање разних обавештења гостима) 

2    

Праћење новина у области туризма 1    

Пословна комуникација и 

коресподенција на страном језику 

релевантна за струку 

1    

Укупно  64    

III Свакодневни живот (генерацијски 

конфликти и начини превазилажења) 

7    

Образовање (образовање за све. пракса 

и припреме за будуће занимање. 

размена ученика) 

7    

Познате фирме, предузећа, установе, 6    
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институције у земљама чији се језик учи 

Културни живот (међународни пројекти 

и учешће на њима) 

6    

Заштита човекове околине (волонтерски 

рад) 

6    

Медији (штампа, телевизија, 

електронски медији) 

6    

Историјски догађаји/личности из 

земаља чији се језик учи 

6    

Свет компјутера (предности и мане 

употребе компјутера) 

6    

Прикупљање информација за одређену 

туристичку услугу 

2    

Састављање програма туристичке 

услуге 

2    

Примање и преношење информација у 

оквиру туристичких услуга 

1    

Рекламирање услуга у контакту са 

клијентом 

1    

Продаја туристичких услуга 1    

Праћење квалитета туристичких услуга 1    

Обављање рецепцијских послова 

(комуникација са гостом приликом 

пријављивања и одјављивања. пружање 

разних обавештења гостима) 

2    

Праћење новина у области туризма 1    

Пословна комуникација и 

коресподенција на страном језику 

релевантна за струку 

1    

Укупно  62    

     IV Свакодневни живот (планови за 

будућност. посао и каријера) 

7    

Образовање (могућност образовања у 

иностранству, размена ученика, 

усавршавање у струци) 

7    

Друштвено уређење и политички 

систем у земљама чији се језик учи 

7    

Културни живот (манифестације, 

сајмови и изложбе општег карактера и 

везане за струку) 

7    

Медији (утицај медија) 7    

Историјске везе Србије и земаља чији се 

језик учи 

7    

Свет компјутера (оглашавање на 

различитим глобалним мрежама, 

виртуелни свет комуникације) 

6    
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Прикупљање информација за одређену 

туристичку услугу 

2    

Састављање програма туристичке 

услуге 

2    

Примање и преношење информација у 

оквиру туристичких услуга 

1    

Рекламирање услуга у контакту са 

клијентом 

1    

Продаја туристичких услуга 1    

Праћење квалитета туристичких услуга 1    

Обављање рецепцијских послова 

(комуникација са гостом приликом 

пријављивања и одјављивања, пружање 

разних обавештења гостима) 

2    

Праћење новина у области туризма 1    

Пословна комуникација и 

коресподенција на страном језику 

релевантна за струку 

1    

Укупно  60    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  

 

Подела одељења на 

групе 

Не 

Место реализације Учионица  

 

 

Праћење и 

вредновање 

● Усмена провера знања 

● Писмени задатак 

● Тест знања 

● Активност на часу 

● Презентација / пројекат 

● Домаћи задаци 

Назив предмета: Физичко васпитање 
Циљеви предмета:  

- Разноврсност и систематска моторичка активност, са повезивањем осталиcх васпитно-

образовнихподручја,  
- Допринос интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком),  
- Развој моторичких способности 
- Стицање, усавршавање и примени моторичких умења, навика и неопходних знања у 

свакодневним и специфичним условима живота и рада.  
 

Програм наставе и учења: 

 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

I Атлетика, трчања(30м,100м, 500м,800м, 

1000м,штафета 4х100м), крос: јесењи и 

пролећни, скок удаљ, скок увис, бацање 

кугле 

  18  
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Спортска гимнастика, вежбе на 

справама и тлу(партер, прескок, 

кругови, паралелни разбој, двовисински 

разбој, вратило, греда, коњ са 

хватаљкама)  

  18  

Спортска игра по избору(Одојка-

техника, тактика, правила, игра кроз 

суђење)  

  18  

Теоријска настава  

Мерење и тестирање 

4 

8 

   

Укупно 66 12  54  

II Атлетика, трчања(30м,100м, 500м,800м, 

1000м,штафета 4х100м), крос: јесењи и 

пролећни, скок удаљ, скок увис, бацање 

кугле 

  18  

Спортска гимнастика, вежбе на 

справама и тлу(партер, прескок, 

кругови, паралелни разбој, двовисински 

разбој, вратило, греда, коњ са 

хватаљкама)  

  18  

Спортска игра по избору(Одојка-

техника, тактика, правила, игра кроз 

суђење)  

  18  

Теоријска настава  

Мерење и тестирање 

4 

6 

   

Укупно 64 10  54  

III Атлетика, трчања(30м,100м, 500м,800м, 

1000м,штафета 4х100м), крос: јесењи и 

пролећни, скок удаљ, скок увис, бацање 

кугле 

  18  

Спортска гимнастика, вежбе на 

справама и тлу(партер, прескок, 

кругови, паралелни разбој, двовисински 

разбој, вратило, греда, коњ са 

хватаљкама)  

  16  

Спортска игра по избору(Одојка-

техника, тактика, правила, игра кроз 

суђење)  

  18  

Теоријска настава  

Мерење и тестирање 

4 

6 

   

Укупно 62 10  52  

IV Ритмичка гимнастика и народни 

плесови 

  16  

Спортска игра по избору(одбојка, 

кошарка, рукомет, фудбал-техника, 

тактика, игра)  

  16  

Пливање, борилачке вештине, клизање, 

скијање 

  18  

Теоријска настава  

Мерење и тестирање 

4 

6 

   

Укупно 60 10  50  
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Начин остваривања програма и оцењивање:  

 

Подела одељења на 

групе 

Настава се изводи фронтално и по групама, или 

индивидуално.Зависно од методске јединице 

Место реализације Теоријска настава се изводи у учионици или сали,истовремено 

са практичном наставом.Практична настава се изводи у сали 

,спортским отвореним теренима, базен, клизалиште, скијалиште 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

● Праћење напретка ученика се изводи сукцесивно током 

целе школске године 

● На основу методологије праћења, мерења 

● Вредновањем ефекта у физичком вежбању 

● Стандарди за оцењивање ученика 

● Постигнућа у спортским играма 

 

Назив предмета: Математика 
Циљеви предмета:  

- Развијање логичког и апстрактног мишљења 
- Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-

логичког језика 
- Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа 
- Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских објеката и њихови узајамни односи 

и трансформације 
- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у 

раду 
- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима 
- Формирање основа за наставак образовања 
- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени 

математике и математичког начина мишљења 
 

Програм наставе и учења: 

 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

I Реални бројеви 7    

Пропорционалност 10    

Рационални алгебарски изрази 17    

Геометрија 14    

Линеарне једначине и неједначине 18    

Укупно  66    

II Тригонометрија правоуглог троугла 7    

Степеновање и кореновање 14    

Функција и график функције 6    

Квадратна једначина и квадратна 

функција 

19    

Полиедри обртна тела 18    

Укупно  64    

III Експоненцијална и логаритамска 

функција 

16    
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Тригонометријске функције 15    

Аналитичка геометрија у равни 18    

Низови 6    

Елементи финансијске математике 7    

Укупно  62    

IV Функције 20    

Извод функције 21    

Комбинаторика 7    

Вероватноћа и статистика 12    

Укупно  60    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  

 

Подела одељења на 

групе 

не 

Место реализације учионица 

 

Праћење и 

вредновање 

● усмена провера знања 

● писмена провера знања 

● тестови знања 

● активност на часу 

● домаћи задаци 

 

Назив предмета: Рачунарство и информатика 
Циљеви предмета:  

- Циљ наставног предмета рачунарство и информатика у средње стручној школи је стицање 

знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју 

информатичке писмености неопходне за живот у савременом друштву 

- даље стручно усавршавање и практичну примену у процесу рада 

- оспособљавање ученика да ефикасно и рационално користе рачунаре на начин који не 

угрожава њихово физичко и ментално здравље. 

 

Програм наставе и учења: 

 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

I Основе рачунарске технике  8   

Рад у оперативном систему  8   

Рачунарске мреже, интернет и 

електронска комуникација 

 10   

Примена ИКТ-а  10   

Укупно   66   

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  

 

Подела одељења на 

групе 

да 

Место реализације Специјализовани кабинет 

 

 

 

● вредовање исхода врши се кроз праћење остварених 

исхода, 

●  тест практичних вештина, 
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Праћење и 

вредновање 

● активност на часу, 

● практичан рад. 

 
 

Назив предмета: Историја 
Циљеви предмета:  

- Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести 
- Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге 

истакнутих личности 

- Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за 

разумевање савременог света (у националном, регионалном, европском и глобалном оквиру 
 

Програм наставе и учења: 

 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

I Увод 4    

Цивилизације старог века 11    

Европа и Средоземље у средњем веку 13    

Срби и њихово окружење у средњем 

веку 

16    

 Европа и свет од краја XV дo краја 

XVIII века 

12    

 Српски народ под страном влашћу од 

краја XV дo краја XVIII века  

10    

Укупно  66    

II Европа и свет од краја XVIII века до 

Првог светског рата  

12    

Србија, Црна Гора и Срби у 

Хабзбуршком и Османском царству од  

краја XVIII века до Првог светског рата 

12    

Први светски рат и револуције у Русији 

и Европи  

6    

Свет између Првог и Другог светског 

рата  

7    

Југословенска краљевина  6    

Други светски рат 7    

Свет после Другог светског рата 7    

Југославија после Другог светског рата 7    

Укупно  64    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  

 

Подела одељења на 

групе 

не 

Место реализације кабинет 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

● усмена провера знања 

● писмена провера знања 

● тестови знања 

● активност на часу 

● домаћи задаци 
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Назив предмета: Музичка култура 

Циљеви предмета:  
- Развијање свести о значењу и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва 
- Оспособљавање ученика за разликовање обележја стилова различитих музичких жанрова 
- Оспособљавање ученика за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и 

култура у домену музике 
- Развијање навика код ученика за праћење културно-уметничких манифестација у локалној 

средини и путем електронскох медија (концерти, телевизја, филм, интернет) 
- Оспособљавање ученика за самостално истраживање стручне литературе, архиве, медијатеке, 

интернета 
- Подстицање уметничког развоја и усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима 

и способностима 
 

 

Програм наставе и учења: 
 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

IV Класична музика 8    

Опера, балет, оперета, мјузикл 5    

Традиционална музика 5    

Џез и популарна музика 8    

Хорско певање 4    

Укупно  30    

 

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  
 

Подела одељења на 

групе 

Не 

Место реализације Учионица 

 

Праћење и 

вредновање 

● Активност на часу 

● Усмена провера знања 

● Писмена провера (брзи тест) 

● Слушни тест 

● Презентацијa 
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Назив предмета: Физика 
Циљеви предмета:  

- Развијање функционалне писмености природно-научне и техничке 
- Стицање знања о основним физичким појавама значајним за струку и разумевање основних 

физичких закона 
- Развијање логичког и апстракног мишљења и критичног става у мишљењу 
- Развијање свести о значају експеримента при упознавању, разумевању и проверавању 

физичких законитости 
- Стицање способности за уочавање, формулисање и решавање једноставних проблема 
- Схватање значаја физике за технику и природне науке 
- Развијање способности и вештина за примену знања из физике у струци 
- Стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу 
- Развијање правилног односа ученика према заштити, обнови и унапређењу животне средине 
- Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија 
- Развијање радних навика и одговорности 

 

 

Програм наставе и учења: 

 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

I Увод у физику 2    

Кинематика 10 2   

Динамика 13 2   

Кружно и ротационо кретање 9    

Термодиманика 9    

Електрично и магнетно поље 11 2   

Укупно  60 6   

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  
 

Подела одељења на 

групе 

НЕ 

Место реализације учионица / кабинет за физику 

Праћење и 

вредновање 

● праћење остварених исхода 

● тестови знања 

 
 

Назив предмета: Географија 
Циљеви предмета:  

- Уочавање и схватање корелативних односа између географије и других природних и 

друштвених наука; 
- Развој географског логичког мишљења и стицање нових знања, вештина и ставова из области 

физичке географије; 
- Примена нових информационо-комуникационих технологија у географији и уочавање њихове 

важности  у географским  сазнањима; 
- Развијање свести  о значају одрживог развоја, заштити и очувању природне и животне 

(друштвене) средине; 



34 
 

- Унапређивање вештина и способности за проналажење, анализу, примену и саопштавање 

географских чињеница и законитости;  
- Унапређивање вештине активног, функционалног и кооперативног учења и развој мотивације 

за самостално учење 
- Стицање нових актуелних знања о положају, месту и улози  Србије на Балканском полуострву 

и југоисточној Европи; 
- Стицање нових и продубљених знања и објашњења о савременим географским појавама, 

објектима и процесима на територији Републике Србије;  
- Стицање нових актуелних знања о порасту, кретањима, структурним променама  и 

територијалном размештају становништва; 
- Разумевање актуелне географске стварности наше земље и савременог света. 

 

 

 

Програм наставе и учења: 
 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

I Увод 2    

Литосфера, унутрашња грађа Земље и 

рељеф Земљине површине 
9    

Атмосфера 8    

Хидросфера 7    

Биосфера 3    

Природни услови у функцији туризма 4    

Укупно  33    

II Увод 2    

Савремене компоненте географског 

положаја Србије 

6    

Природни ресурси Србије и њихов 

економско географски значај 

12    

Становништво Србије 7    

Насеља Србије 8    

Привреда Србије 10    

Регионалне целине Србије 11    

Србија и савремени процеси у Европи и 

Свету 

8    

Укупно  64    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  
 

Подела одељења на 

групе 

Не 

Место реализације Учионица 

Праћење и 

вредновање 

 

● праћење остварености исхода 
● тестови  знања 

 

Назив предмета: Хемија 
Циљеви предмета:  

- Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета; 
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- Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове 

примене, 
- Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању; 
- Развој хемијске функционалне писмености, 
- Препознавање, разумевање и примена хемијских знања у свакодневном животу и 

професионалном раду; 
- Разумевање корисности од хемијске производње и за одабрану струку; 
- Развој способности за сагледавање потенцијалних ризика, могућности превенције и мера 

заштите при хемијским незгодама у свакодневном животу и професионалном раду; 
- Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и у 

професионалном раду; 
- Развој комуникативности и спремности за сарадњу и тимски рад; 
- Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу; 
- Развој свести о сопственим знањима и потреба за даљим професионалним напредовањем. 

 

 

 

Програм наставе и учења: 

 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

I Структура супстанци 10    

Дисперзни системи 7    

Хемијске реакције 16    

Хемија елемената и једињења 28    

Хемијски аспекти загађивања животне 

средине 

5    

Укупно  66    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  

 

Подела одељења на 

групе 

Не 

Место реализације учионица, специјални кабинет 

 

Праћење и 

вредновање 

● усмена провера знања 

● тест знања 

● активност на часу 

● домаћи задаци 

 

Назив предмета: Биологија 
Циљеви предмета:  

 Проширивање знања о нивоима организације биолошких система грађи и функцији ћелије, току и 

значају ћелијских деоба 

      -     Разумевање физиолошких процеса у људском организму 

- Упознавање са основним фазама развића човека 
- Разумевање основних принципа наслеђивања особина 
- Разумевање проблема везаних за период одрастања и облике ризичног понашања и схватање 

улоге и значаја породице 

 

Програм наставе и учења: 
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Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

I Биологија ћелије 11    

Основи физиологије човека 24    

Биологија развића човека 14    

Наслеђивање биолошких особина 10    

Полно и репродуктивно здравље 7    

Укупно  66    

 

 

Подела одељења на 

групе 

Не 

Место реализације Кабинет за биологију, универзална учионица 

 

Праћење и 

вредновање 

● Усмена провера знања 

● Тестови знања 

● Презентације 

● Пројекти 

● Домаћи задатак 

 

 
 

Назив предмета: Социологија са правима грађана 
Циљеви предмета:  

- Оспособљавање ученика за живот у друштву изложеном сталним променама и изазовима које 

доноси развој савременог друштва 

- -Развијање способности код ученика за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски 

уређеном и хуманом друштву 

- -Унапређивање способности ученика за све облике комуникације, дијалога и исказивања 

аргументованог става 

 

Програм наставе и учења: 
 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

IV Структура и организација друштва 14    

Држава и политика 16    

Људска права и слободе 6    

Устав и правна држава 6    

Култура и друштво 14    

Друштвене промене и развој друштва 4    

Укупно  60    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  
 

Подела одељења на 

групе 

не 

Место реализације учионица 

 

Праћење и 

вредновање 

● усмено излагање 

● тест знања 

● тест практичних  вештина 
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● домаћи задатак 

● активност на часу 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Назив предмета: Грађанско васпитање 
Циљеви предмета:  

- Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су 

претпоставака за успешан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву.  
- Подстицање ученика да сагледају међусобне сличности и разлике и уваже их.  
- Оспосбљавање ученика за комуникацију у групи.  
- Оспособљавање ученика за рад у групи и међусобну сарадњу.  
- Подстицање ученика да сукобе решавају на конструктиван начин и избегавају сукобе 

 

Програм наставе и учења: 
 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

I ја ми и други 8    

комуникација у групи 10    

односи у групи и заједници 20    

Укупно  35    

II права и одговорности 16    

планирање и извођење акције 16    

Укупно  32    

III демократија и политика 4    

грађанин и друштво 10    

грађанска и политичка права и право на 

грађанску иницијативу 

10    

планирање конкретне акције 7    

Укупно  31    

IV закон о слободном приступу 

информацијама 

10    

медији 10    

планирање каријере и улазак у свет рада 10    

Укупно  30    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  
 

Подела одељења на 

групе 

да 

Место реализације учионица 

Праћење и 

вредновање 

● праћење на основу активности ученика 

 

 
 



38 
 

Назив предмета: Верска настава 
Циљеви предмета:  

- Пружити ученицима основ да је Бог личност и Творац свог видљивог и невидљивог света 
- Ученицима предочити да се човеков промашај (грех) састоји у одвајању човека и света од 

Бога 
- Ученицима пружити основ за разумевање да је Христос потпуни Бог и потпуни човек који нам 

је открио Бога као Свету Тројицу 
- Предочити ученицима значај активног учешћа у светој Литургији 

 

 

Програм наставе и учења: 

 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

I Увод 2    

Бог откривења 7    

Вера, знање и богопознање 8    

Хришћанин - човек Цркве 6    

 Свето Писмо- Књига Цркве 6    

 Хришћански живот 4    

Укупно  33    

II Увод 1    

Стварање света и човека 7    

Прародитељски грех 7    

Свештена историја спаења од Адама до 

Израиља 

6    

 Свештена историја спаења од Мојсија до 

Христа 
10    

 Строзаветна ризница 1    

Укупно  32    

III Увод 1    

Христос истинити Бог и истинити Човек 5    

Приближило се Царство Божје 7    

Где је Христос ту је и Царство Божије 9    

 Мој живот у Христу 5    

 Светотајински живот Цркве 4    

Укупно  31    

IV Увод 1    

За живот света 9    

Историја и есхатологија у цркви 12    

Хришћанство у савременом свету 8    

Укупно  30    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  

 

Подела одељења на 

групе 

 

Место реализације Учионица, Црква 

 

 

● усмена провера знања 

● тестови знања 
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Праћење и 

вредновање 

● активност на часу 

● домаћи задаци 

A2:ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Назив предмета: Страни језик 2 
Циљеви предмета:  

- Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према 

другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и умења потребних у 

комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 
 

 

Програм наставе и учења: 

 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

I Свакодневни живот                            

(организација времена, послова, 

слободно време) 

10    

Храна и здравље                                   

(навике у исхрани, карактеристична јела 

и пића у земљама света) 

10    

Познати градови и њихове 

знаменитости 

10    

Спортови и позната спортска такмичења 10    

Живот и дела славних људи ХХ века (из 

света науке, културе) 

10    

Медији (штампа, телевизија) 10    

Иинтересантне животне приче и 

догађаји 

10    

Свет компјутера (распрострањеност и 

примена) 

10    

Прикупљање информација за одређену 

туристичку услугу 

2    

Састављање програма туристичке 

услуге 

2    

Примање и преношење информација у 

оквиру туристичких услуга 

2    

Рекламирање услуга у контакту са 

клијентом 

2    

Продаја туристичких услуга 2    

Праћење квалитета туристичких услуга 2    

Обављање рецепцијских послова 

(комуникација са гостом приликом 

пријављивљња и одјављивљња, 

пружање разних обавештења гостима) 

2    

Праћење новина у области туризма 2    

Пословна комуникација и 

коресподенција на страном језику 

3    



40 
 

релевантна за струку 

Укупно  99    

II Свакодневни живот (комуникација међу 

младима, генерацијски конфликти и 

начини превазилажења, међувршњачка 

подршка) 

10    

Образовање (образовање у земљама 

чији се језик учи, школовање које 

припрема за студије или свет рада, 

образовање за све) 

10    

Познати региони у  земљама чији се 

језик учи, њихова обележја 

10    

Културни живот (манифестације које 

млади радо посећују у земљи и  

земљама чији се језик учи, међународни 

пројекти и учешће на њима) 

10    

Заштита човекове околине (акције на 

нивоу града, школе, волонтерски рад) 

10    

Медији  (штампа, телевизија, 

електронски медији) 

9    

Интересантне животне приче и догађаји 9    

Свет компјутера (млади и друштвене 

мреже) 

9    

Прикупљање информација за одређену 

туристичку услугу 

2    

Састављање програма туристичке 

услуге 

2    

 Примање и преношење информација у 

оквиру туристичких услуга 

2    

Рекламирање услуга у контакту са 

клијентом 

2    

Продаја туристичких услуга 2    

Праћење квалитета туристичких услуга 2    

 Обављање рецепцијских послова 

(комуникација са гостом приликом 

пријављивљња и одјављивљња, 

пружање разних обавештења гостима) 

2    

Праћење новина у области туризма 2    

Пословна комуникација и 

коресподенција на страном језику 

релевантна за струку 

3    

Укупно  96    

III Свакодневни живот (генерацијски 

конфликти и начини превазилажења) 

9    

Образовање (образовање за све, пракса 

и припреме за будуће занимање, 

размена ученика) 

9    

Познате фирме, предузећа, установе, 

институције у земљама чији се језик учи 

9    

Културни живот (међународни пројекти 

и учешће на њима) 

9    

Заштита човекове околине (волонтерски 9    
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рад) 

Медији (штампа, телевизија, 

електронски медији) 

9    

Историјски догађаји/линости из земаља 

чији се језик учи 

9    

Свет компјутера (предности и мане 

употребе компјутера) 

9    

Прикупљање информација за одређену 

туристичку услугу 

3    

Састављање програма туристичке 

услуге 

3    

Примање и преношење информација у 

оквиру туристичких услуга  

2    

Рекламирање услуга у контакту са 

клијентом 

2    

Продаја туристичких услуга 2    

Праћење квалитета туристичких услуга 2    

Обављање рецепцијских послова 

 (комуникација са гостом приликом 

пријављивљња и одјављивљња, 

пружање разних обавештења гостима) 

2    

Праћење новина у области туризма 2    

Пословна комуникација и 

коресподенција на страном језику 

релевантна за струку 

3    

Укупно  93    

IV Свакодневни живот (планови за 

будућност, посао и каријера) 

10    

Образовање (могућност образовања у 

иностранству, размена ученика, 

усавршавање у струци) 

10    

Друштвено уређење и политички 

систем у земљама чији се језик учи 

10    

Културни живот (манифестације, 

сајмови и изложбе општег карактера и 

везане за струку) 

10    

Медији  (утицај медија) 10    

Историјске везе Србије и земаља чији се 

језик учи 

10    

Свет компјутера (оглашавање на 

различитим глобалним мрежама, 

виртуелни свет комуникације) 

10    

Прикупљање информација за одређену 

туристичку услугу 

2    

 Састављање програма туристичке 

услуге 

2    

Примање и преношење информација у 

оквиру туристичких услуга  

2    

Рекламирање услуга у контакту са 

клијентом 

2    

Продаја туристичких услуга 2    

 Праћење квалитета туристичких услуга 3    
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 Обављање рецепцијских послова 

(комуникација са гостом приликом 

пријављивљња и одјављивљња, 

пружање разних обавештења гостима) 

2    

Праћење новина у области туризма 2    

Пословна комуникација и 

коресподенција на страном језику 

релевантна за струку 

3    

Укупно  90    

 

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  
 

Подела одељења на 

групе 

Не 

Место реализације Учионица 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

● активност на часу 

● тест знања 

● усмено испитивање 

● домаћи задатак 

 

 

 

Назив предмета: Основе туризма и угоститељства 
Циљеви предмета:  

- Разматрање теоријских основа, основних принципа и организације туризма  
- Схватање туристичке индустрије кроз међузависности различитих сектора 
- Упознавање ученика са делатношћу угоститељства, његовим карактеристикама и значајем 

 

 

Програм наставе и учења: 
 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

I Појмовне основе туризма 6    

Облици туризма 6    

Функције туризма 8    

Туристичко тржиште 8    

Нови трендови у туризму 5    

Угоститељство 5    

Услуге у угоститељству 18    

Угоститељске пословне јединице 5    

Кадрови у угоститељству 5    

Укупно  66    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  

 

Подела одељења на 

групе 

НЕ 
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Место реализације учионица/школски кабинет 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

● праћење остваривање исхода 

● тестови знања 

● усмено испитивање 

● тестови практићних вештина 

● домаћи задаци 

● иднивидуални/групни радови ученика 

 

Назив предмета: Агенцијско и хотелијерско пословање 
Циљеви предмета:  

- Примена теоријских знања у практичном контексту;  
- Преузимање одговорност за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;  
- Благовремено реаговање на промене у радној средини;  
- Препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;  
- Употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу 

информација у раду и свакодневном животу;  
- Оспособљавање ученика да учествују у организовању скупа;  
- Оспособљавање ученика за обављање послова у туристичкој агенцији и на рецепцији;  
- Оспособљавање ученика за квалитетно обављање послова у туристичкој агенцији и на 

рецепцији 
 

 

Програм наставе и учења: 

 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

I Појмовно одређење туристичке агенције  6 12 / / 

Пословна комуникација 30 60 / 60 

Организовање услуга превоза  30 60 / 30 

Укупно             288 66 132 / 90 

II Појмовне основе хотелијерства  16 20 30 

Хотелијерско пословање  112 140 90 

Укупно            408 / 128 160 120 

III Организовање скупова и пратећих 

услуга  

 51 85 60 

Пласирање локалне туристичке понуде   42 70 60 

Укупно            368       / 93 155 120 

IV Формирање и пласман туристичког 

путовања 

 54 90 60 

Реализација и обрачун туристичког 

путовања 

 36 60 60 

Укупно 360 / 90 150 120 

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  
 

Подела одељења на 

групе 

Одељење се дели на две групе приликом реализације вежби , 

практичне наставе и наставе у блоку.  
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Место реализације Вежбе се реализује у учионци/кабинету, практична настава 

реализује се у школском кабинету или делом у туристичкој 

агенцији. Настава у блоку се реализује у школском кабинету или 

делом у туристичкој агенцији у реалним радним условима 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

● праћење остварености исхода 

●  извештаје наставника практичне наставе 

● тестове знања 

● тестове практичних вештина 

● појединачни или групни практичан рад 

● дневник праксе 

 
 
 

Назив предмета: Економика и организација туристичких 
предузећа 

 

Циљеви предмета:  
- Стицање основних знања о значају, циљевима и врстама предузећа у тржишној привреди 
- Стицање основних знања о пословању предузећа 
- Стицање знања о трошковима предузећа 
- Оспособљавање ученика за праћење пословања предузећа 
- Стицање знања о функционисању тржишта 

- Стицање знања о важности проучавања економских активности на нивоу привреде као целине 

- Оспосовљавање ученика за успешно и рационално решавање основних економских и 

организационих питања предузећа 

- Стицање знања о организационој култури 

 

 

Програм наставе и учења: 
 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

II Појмовно одређење економике и 

организације предузећа 

4    

Појам угоститељско-туристичког 

предузећа 

8    

Средства туристичког предузећа 8    

Извори средстава 5    

Расходи туристичког предузећа 12    

Резултати рада и расподела 9    

Мерила успешности пословања 

туристичког предузећа 

8    

Организација пословања предузећа 10    

Укупно  64    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  

 

Подела одељења на 

групе 

Не 

Место реализације Учионица 

 

Праћење и 

● праћење остварености исхода 

● тест знања 
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вредновање ● тест практичних вештина 

● усмено испитивање 

● домаћи задатак 

Назив предмета: Пословна кореспонденција 

Циљеви предмета:  

- Оспособљавање ученика за пословну кореспонденцију у туризму 
- Оспособљавање ученика за самостално обликовање текстова, пословних писама и табела и 

образаца за рецепцијско и агенцијско пословање 
-  
- Програм наставе и учења: 

 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

II Правила и техника слепог куцања  21   

Обрада текста  10   

Форме обликовања текста  10   

Пословна писма (форме и врсте)  13   

Пословна кореспонденција  10   

Укупно   64   

 

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  
 

Подела одељења на 

групе 

Да 

Место реализације кабинет са рачунарима 

 

Праћење и 

вредновање 

● праћење остварености исхода 

● тест знања 

● тест практичних вештина 

● домаћи задатак 

● презентације ученика, радови ученика 

 

 

Назив предмета: Психологија у туризму 
Циљеви предмета:  

- Стицање основних знања о природи психолошких процеса и особина и њиховом 

манифестовању у понашању 
- Разумевање основних карактеристика понашања особе у социјалној интеракцији 
- Оспособљавање ученика да разумеју психологију госта/клијента 

- Унапређење вештине опхођења са гостом/клијентом 

- Разумевање значаја примене психолошких сазнања у пропаганди 

- Оспособљавање ученика за тимски рад 

 

Програм наставе и учења: 
 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

III Психологија као наука 4    
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Психички процеси и особине 14    

Особа у социјалној интеракцији 20    

Психологија туристе 16    

Психологија пропаганде у туризму 8    

Укупно  62    

 

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  
 

Подела одељења на 

групе 

НЕ 

Место реализације учионица 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

● Праћење остварености исхода 

● Усмена провера знања 

● Индивидуални домаћи задаци 

● Групни домаћи задаци 

● Активност на часу 

● Презентације  

 

Назив предмета: Туристичка географија 

Циљеви предмета:  
- Уочавање и схватање корелативних односа између  туристичке географије и других 

природних и друштвених наука; 
- Стицање знања о туристичко - географском простору и кретању у њему; 
- Стицање знања о одликама туристичких кретања у свету и њиховим утицајем на преображај 

географске средине; 
- Упознавање елемената, фактора, облика и праваца туристичких кретања; 
- Стицање знања о методама, потребама и могућностима туристичке валоризације природних и 

антропогених вредности; 
- Упознавање основних одлика матичних и туристичких места и значаја туризма као фактора 

просторне и функционалне интеграције; 
- Упознавање најпознатијих туристичких регија у свету; 
- Упознавање битних својстава туризма као савременог феномена, који има значајну улогу у 

савременој светској привреди; 
- Развијања способности учења истраживања и критичког мишљења; 
- Оспособљавање ученика да примењују географско знање и вештине у даљем образовном и 

професионалном развоју; 
- Оспособљавање ученика да користе писане, графичке и ликовне изворе информација, да их 

анализирају и примењују за континуирано образовање 
- Разумевање значаја геогрaфског и туристичког положаја Републике Србије на Балканском 

полуострву и у свету; 
- Развијање осећања социјалне припадности и привржености сопственој нацији и култури; 
- Стицање знања о туристичким регијама у Србији, њиховој атрактивности и простирању; 
- Упознавање са карактеристикама најпознатијих туристичких вредности појединих 

туристичких региона 
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Програм наставе и учења: 
 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

III Простор и туризам 3    

Туристичке вредности 11    

Саобраћај и туризам 2    

Фактори туристичких кретања 4    

 Туристичка кретања и 

 туристички правци 

8    

 Туристички локалитети, 

места, центри и регије 

3    

 Туристичке регије света 25    

 Велики градови света 6    

Укупно  62    

IV Географски и туристички положај 

Србије  

5    

Природне туристичке вредности Србије 10    

Антропогене туристичке вредности 

Србије 

5    

Материјална основа туризма 5    

Облици туристичког кретања у Србији 4    

Правци туристичког кретања у Србији 3    

Туристички промет у Србији 3    

Туристичке регије Србије 20    

Место Србије у туризму Балканског 

полуострва 

 

2    

Перспективе развоја туризма Србије 3    

Укупно  60    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  

 

Подела одељења на 

групе 

Не 

Место реализације Учионица 
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Праћење и 

вредновање 

● праћење остварености исхода 
● тестове знања 
● тестове практичних вештина 

 

Назив предмета: Спољнотрговинско и девизно пословање 
Циљеви предмета:  

- Оспособљавање ученика на спољнотрговинског пословања у привредним делатностима, као и 

значај девизног пословањау привреди Републике Србије 
 

Програм наставе и учења: 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

III Спољнотрговински систем 10    

Техника пословања у спољној трговини 14    

Спољнотрговински послови 10    

Девизни систем и девизно тржиште 

Републике Србије 

10    

Основни појмови и карактеристике 

девизног пословања 

10    

Платни биланс и његова равнотежа 8    

Укупно  62    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  
 

Подела одељења на 

групе 

НЕ 

Место реализације учионица/кабинет/институција 

Праћење и 

вредновање 

● усмена провера постигнућа 

● писмене провере 

● практичан рад 

● извештаји 

● презентације 

● есеји 

 

Назив предмета: Маркетинг у туризму и угоститељству 
Циљеви предмета:  

- Упознавање ученика са појмом и етапама развоја маркетинга у туризму 
- Упознавање ученика са туристичким тржиштем (понуда и тражња) 
- Оспособљавање ученика за примену инструмената маркетинг микса 
- Упознавање ученика са понашањем потрошача у куповини 
- Упознавање ученика са основним техникама истраживања тржишта и базом података 

 

Програм наставе и учења: 
 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

III Увод у маркетинг у туризму 8    

Туристичко тржиште и примена 

маркетинга 

18    

Инструменти маркетинг микса 20    
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Понашање потрошача у процесу 

куповине у туризму 

8    

Истраживање туристичког тржишта и 

формирање маркетиншке базе података 

8    

Укупно  62    

Начин остваривања програма и оцењивање:  
 

Подела одељења на 

групе 

не 

Место реализације учионица (кабинет) 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

Сумативно: 

● усмене провере постигнућа, 

● писмене провере, 

● практични рад,   

● извештаји, 

● презентаицје, 

● реферати, 

● есеји.  

Формативно: 

● посматрање, 

● контролне вежбе 

● дијагностички тестови, 

● самоевалуација, 

● вршњачко оцењивање, 

● практичне вежбе. 

 

Назив предмета: Историја уметности 
Циљеви предмета:  

- упознавање ученика са најзначајнијим остварењима европског и домаћег ликовног наслеђа 
- разумевање развоја и континуистета уметности,универзалности језика ликовне уметности и 

сопствених вредносних ставова 
- развијање критичког мишљења,визуелног мишљења и опажања, естетских критеријума, 

позитивног става, према неговању традиције свог и других народа, очувању националне и 

светске баштине и навика посећивања и коришћења услуга музеја, галерија, легата, и дригих 

институција културе 

- схватање кулурно- уметничког наслеђа и његове употребе у туристичким пословима  
 

 

Програм наставе и учења: 
 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

III праисторјска уметност 6    

стари век 10    

средњи век 15    

Укупно  31    

IV нови век 18    

уметност код срба у 18. веку 3    

модерно доба 10    

уметност двадесетог века 20    
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амбијенаталне целине 3    

народна уметност у србији 3    

музеји 3    

наивна уметност у србији 3    

Укупно  60    

Начин остваривања програма и оцењивање:  
 

Подела одељења на 

групе 

не 

Место реализације учионица 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

● праћење остварености исхода 

● тестове знања 

● домаћи задаци  

● презентације ученика, радови ученика 

●  

 

 

 
 

Назив предмета: Предузетништво 
Циљеви предмета:  

- Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања; 
- Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке 

могућности у локалној средини и делује у складу са тим; 
- Развијање пословног и предузетничког начина мишљења; 
- Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној 

орјентацији; 
- Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање); 
- Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме; 
- Мултидисциплинарни приступ и оријентација на праксу; 
- Развијање основе за континуирано учење; 
- Развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже. 

 

Програм наставе и учења: 
 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

IV Предузетништво и предузетник  6   

Развијање и процена  пословних идеја, 

маркетинг план 

 16   

Управљање и организација, 

правни оквир за оснивање и 

функционисање делатности 

 20   

Економија пословања, финансијски план  10   

Ученички пројект-презентација 

пословног плана 

 8   

Укупно   60   

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  
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Подела одељења на 

групе 

да 

Место реализације кабинет/учионица 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

Сумативно: 

● усмене провере постигнућа, 

● писмене провере 

● практични рад  (маркетинг, организационо-производни и 

финансијски план) 

● израда коначне верзије бизнис плана и  

● презентација 

Формативно: 

● посматрање, 

● контролне вежбе 

● дијагностички тестови, 

● самоевалуација, 

● вршњачко оцењивање, 

● практичне вежбе. 

 

 
 

Назив предмета: Професионална пракса 
Циљеви предмета:  

- Оспособљавање ученика за пружање инфорамција о саобраћајним пословима туристичке 

агенције  
- Оспособљавање ученика за организовање сопствених превозних послова туристичке агенције 

(излет, трансфер и туре) 
- Оспособљавање ученика за припремање различитих типова уговора са саобраћајним 

предузећима 
- Оспособљавање ученика за продају различитих врста карата 
- Оспособљавање ученика за уговарање изнајмљивања саобраћајних средстава или дела 

саобраћајних средстава 
- Оспособљавање ученика за пружање инфорамција о локалној туристичкој понуди 
- Оспособљавање ученика за промовисање локалне туристиче понуде  
- Оспособљавање ученика за продају туристичког производа дестинације 
- Оспособљавање ученика за састављање уговора у хотелијерском пословању 
- Оспособљавање ученика за самостално резервисање хотелских услуга  
- Оспособљавање ученика за прихват и смештај хотелских гостију  
- Оспособљавање ученика за рад на мењачким пословима рецепцијске службе  
- Оспособљавање ученика да решава жалбе и пртужбе гостију  
- Оспособљавање ученика за састављање статистичких података рецепцијске службе  
- Оспособљавање ученика да врши хотелске послове у оквиру орагнизације скупа 
- Оспособљавање ученика да изради позивнице за скуп 
- Оспособљавање ученика да обезбеди превоз за учеснике скупа  
- Оспособљавање ученика да припреми и промовише скуп 
- Оспособљавање ученика да организује слободно време учесника скупа 
- Оспособљавање ученика да организује пратеће приредбе скупа 

 

 

 

Програм наставе и учења: 
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Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

I Основе агенцијског пословања    30 

Укупно     30 

II Хотелијерско пословање    30 

Укупно     30 

III Организовање скупова и пратећих 

услуга  

   60 

Укупно     60 

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  
 

Подела одељења на 

групе 

Одељење се дели у групе. 

Место реализације Професионална пракса се реализује у туристичкој 

агенцији/угоститељском објекту/организацији која се бави 

организацијом скупова/школској радионици/кабинету/у реалним 

радним условима 

Праћење и 

вредновање 

● праћење остварености исхода 

● дневник практичне наставе  

 
 

Б2: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ 

 

Назив предмета: Страни језик III 
Циљеви предмета:  

- Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према 

другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и умења потребних у 

комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

 

Програм наставе и учења: 

 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

II Свакодневни живот (комуникација међу 

младима, генерацијски конфликти и 

начини превазилажења. међувршњачка 

подршка) 

7    

Образовање (образовање у земљама 

чији се језик учи, школовање које 

припрема за студије или свет рада, 

образовање за све) 

7    

Познати региони у земљама чији се 

језик учи, њихова обележја 

7    
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Културни живот (манифестације које 

млади радо посећују у земљи и земљама 

чији се језик учи, међународни пројекти 

и учешће на њима) 

7    

Заштита човекове околине (акције на 

нивоу града, школе, волонтерски рад) 

6    

Медији (штампа, телевизија, 

електронски медији) 

6    

Интересантне животне приче и догађаји 6    

Свет компјутера (млади и друштвене 

мреже) 

6    

Прикупљање информација за одређену 

туристичку услугу 

2    

Састављање програма туристичке 

услуге 

2    

Примање и преношење информација у 

оквиру туристичких услуга 

1    

Рекламирање услуга у контакту са 

клијентом 

1    

Продаја туристичких услуга 1    

Праћење квалитета туристичких услуга 1    

 Обављање рецепцијских послова 

(комуникација са гостом приликом   

пријављивљња и одјављивљња, 

пружање разних обавештења гостима) 

2    

Праћење новина у области туризма 1    

Пословна комуникација и 

коресподенција на страном језику 

релевантна за струку 

1    

Укупно  64    

III Свакодневни живот (генерацијски 

конфликти и начини превазилажења) 

7    

Образовање (образовање за све. пракса 

и припреме за будуће занимање. 

размена ученика) 

7    

Познате фирме, предузећа, установе, 

институције у земљама чији се језик учи 

6    

Културни живот (међународни пројекти 

и учешће на њима) 

6    

Заштита човекове околине (волонтерски 

рад) 

6    

Медији (штампа, телевизија, 

електронски медији) 

6    

Историјски догађаји/личности из 

земаља чији се језик учи 

6    

Свет компјутера (предности и мане 6    
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употребе компјутера) 

Прикупљање информација за одређену 

туристичку услугу 

2    

Састављање програма туристичке 

услуге 

2    

Примање и преношење информација у 

оквиру туристичких услуга 

1    

Рекламирање услуга у контакту са 

клијентом 

1    

Продаја туристичких услуга 1    

Праћење квалитета туристичких услуга 1    

Обављање рецепцијских послова 

(комуникација са гостом приликом 

пријављивања и одјављивања. пружање 

разних обавештења гостима) 

2    

Праћење новина у области туризма 1    

 Пословна комуникација и 

коресподенција на страном језику 

релевантна за струку 

1    

Укупно  62    

IV Свакодневни живот (планови за 

будућност. посао и каријера) 

7    

Образовање (могућност образовања у 

иностранству, размена ученика, 

усавршавање у струци) 

7    

Друштвено уређење и политички 

систем у земљама чији се језик учи 

7    

Културни живот (манифестације, 

сајмови и изложбе општег карактера и 

везане за струку) 

7    

Медији (утицај медија) 7    

Историјске везе Србије и земаља чији се 

језик учи 

7    

Свет компјутера (оглашавање на 

различитим глобалним мрежама, 

виртуелни свет комуникације) 

6    

Прикупљање информација за одређену 

туристичку услугу 

2    

Састављање програма туристичке 

услуге 

2    

Примање и преношење информација у 

оквиру туристичких услуга 

1    

Рекламирање услуга у контакту са 

клијентом 

1    

Продаја туристичких услуга 1    

Праћење квалитета туристичких услуга 1    
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Обављање рецепцијских послова 

(комуникација са гостом приликом 

пријављивања и одјављивања, пружање 

разних обавештења гостима) 

2    

Праћење новина у области туризма 1    

Пословна комуникација и 

коресподенција на страном језику 

релевантна за струку 

1    

Укупно  60    

 

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  
 

Подела одељења на 

групе 

Не 

Место реализације Учионица 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

● Усмена провера знања 

● Писмени задатак 

● Тест знања 

● Активност на часу 

● Презентација / пројекат 

● Домаћи задаци 

 

 

 

 

Назив предмета: Историја (одабране теме) 

Циљеви предмета:  

- Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести 
- Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге 

истакнутих личности 

- Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за 

разумевање савременог света (у националном, регионалном, европском и глобалном оквиру 
 

 

Програм наставе и учења: 

 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

III Село и град некад и сад 15    

Култура одевања 15    

Војска, оружје и рат 15    

Новац и банке 15    

 Верски живот и обичаји 15    

Образовање и васпитање 15    

Комуникације, путовања и туризам 15    

Друштвени и породични живот 15    

Фотографија, филм, радио и тв 15    

Брига о телу и здрављу 15    

Грбови и заставе 15    
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Спорт 15    

Укупно  62    

IV Село и град некад и сад 15    

Култура одевања 15    

Војска, оружје и рат 15    

Новац и банке 15    

Верски живот и обичаји 15    

Образовање и васпитање 15    

Комуникације, путовања и туризам 15    

Друштвени и породични живот 15    

Фотографија, филм, радио и тв 15    

Брига о телу и здрављу 15    

Грбови и заставе 15    

Спорт 15    

Укупно  60    

*од понуђених тема, бирају се четири и свака се обрађује по четвртину часова 

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  

 

Подела одељења на 

групе 

 

Место реализације кабинет 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

● усмена провера знања 

● писмена провера знања 

● тестови знања 

● активност на часу 

● домаћи задаци 

 
 
 
 

Назив предмета: Филозофија 

Циљеви предмета:  

- Упознавање са смислом основних филозовских питања, историјом филозофије, најчувенијим 

филозофима, филозофским правцима и дисциплинама 
- Увођење у методу филозофије као мисаоне делатности која се развија постављањем питања, 

увиђањем проблема, аргументацијом у корист сопствених и супротних теза са крајњим циљем 

да се дође до истине 
- Оспособљавање ученика за самостално, критичко размишљање и формирање ставова о 

друштвеним проблемима, развијање грађанске свести о значају слобода, солидарности и 

екологије за развој хармоничног друштва 
- Показивање да се у филозофији као теоријско-мисаоној делатности стварају водеће вредности, 

идеја и истине на којима се темељи европска култ 
 

Програм наставе и учења: 

 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

III Увод у филозофију 4    

Античка средњовековна филозофија 23    

Модерна филозофија 12    

Савремена филозофија 10    
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Савремени филозофски проблеми 13    

Укупно  62    

IV Увод у филозофију 4    

Античка средњовековна филозофија 23    

Модерна филозофија 12    

Савремена филозофија 10    

Савремени филозофски проблеми 11    

Укупно  60    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  

 

Подела одељења на 

групе 

дели се на групе по 4 ученика приликом реализације радионица 

Место реализације учионица 

Праћење и 

вредновање 

● праћење рада на часу 

● тестове примене знања 

 

Назив предмета: Ликовна култура 
Циљеви предмета:  

- Развијање стваралачког мишљења, визуелног опажања,критичког мишљења, индивидуалности и 

самопоздања у самосталном ликовном изражавању, радозналости и маштовитости 

-  оспособљавање за изржавање идеја, ставова, порука и емоцијаматрадиционалним и 

савременим визуеланим медијима 

подстицање успешне вербалне комуникације , тимски рад, самостално проналажење и 

систематизовање информација из различитих извора, креативне активности у слободно време, 

као и развијање спососбности за самопроцену и презентацију свог рада 
- развијање одговорности према очувању здравља и животне средине 

упознавање са значајем и улогом уметности у друштву, свакодневном животу и раду 

формирање позитивног става према очувању културног идентитета, националне и светске 

културне баштине 

Формирање навике праћења културно уметничких садржаја путем штампе и електронских 

медија и посећивање музеја, галерија , библиотека, концерата, биоскопа, позоришта и других 

институција културе 

. оспособљавање за примену стечених знања и умења у свакодневном животу и раду 
 

 

Програм наставе и учења: 
 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

II дигиталана фотографија 2    

примитивна племенаска уметност 2    

цивилизације прошлости 2    

ктитори  мецене и колекционари 2    

уметност рециклирања 2    

уметност и наука 2    

уметност у 21.веку 2    

амбијент и простор 2    

стрип 2    

знаменити српски уметници 2    
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трагом наслеђа 2    

необична уметност 2    

архитектура србије 2    

улична уметност 2    

времеплов 2    

Укупно  32    

 

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  
 

Подела одељења на 

групе 

да 

Место реализације учионица 

Праћење и 

вредновање 

● праћење остварености исхода 

● активност на часу 

 

Назив предмета: Екологија и заштита животне средине 

Циљеви предмета:  
- Схватање односа човека и животне средине 
- Разумевање структуре екосистема и биосфере 
- Схватање концепта одрживог развоја  
- Упознавање ученика са различитим облицима загађивања животне средине и њиховим 

утицајима на здравље човека 
 

Програм наставе и учења: 

 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

II Основни појмови екологије 8    

Животна средина и одрживи развој 17    

Еколошка култура 10    

     

Укупно  35    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  
 

Подела одељења на 

групе 

Не 

Место реализације кабинет 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

● Усмена провера знања 

● Тестови знања 

● Презентације 

● Активност на часу 

● Домаћи задаци 

 

 

 

Назив предмета: Логика са етиком 
Циљеви предмета:  
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- Стицање основних знања о логици и етици и схватање значаја тих знања за јасно размишљање 

и развој личносту 
- Упознавање са елементима и законима логике и разумевање улоге коју логика има у науци и 

свакодневном животу 
- Разумевање појмова који се свакодневно јављају у етичким расправама и развијање 

сензибилности за етичка питања савременог друштва 
- Оспособљавање ученика за самостално, критичко размишљање и формирање ставова о 

друштвеним проблемима 
 

Програм наставе и учења: 

 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

III Увод у логику 3    

Формална логика: појам, суд, закључак 19    

Логичке грешке 4    

Појам и значај етике 6    

Лични индетитет, слобода и 

одговорност 

16    

 Основне етичке норме и вредност 14    

Укупно  60    

IV Увод у логику 3    

Формална логика: појам, суд, закључак 19    

Логичке грешке 4    

Појам и значај етике 6    

Лични индетитет, слобода и 

одговорност 

14    

Основне етичке норме и вредност 14    

Укупно  62    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  
 

Подела одељења на 

групе 

НЕ 

Место реализације учионица 

Праћење и 

вредновање 

● опажање наставника - праћење рада начасу 

● питања - одговори 
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Назив предмета: Здравствена култура 
Циљеви предмета:  

- стицање знања о основним принципима савремене заштите здравља,превентивним 

активностима које сунајефикасније у заштити здравља становништва 
- стицање знања о хигијенским принципима на основу којих ученици формирају позитиван став 

са циљем да се усвоји и увек примењујездраво понашање-здрав стил живљења,као основа за 

очување здравља 
- стицање знања и усвајање вештина о указивању неодложне помоћи угрођеним лицима у 

непредвиђеним задесним ситуацијама 
 

 

 

Програм наставе и учења: 
 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

II Лична хигијена и хигијена физичке 

културе 

19    

Ментална хигијена 10    

Хигијена исхране 9    

Комунална хигијена 7    

Хигијена рада 7    

Прва помоћ 16    

Укупно  68    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  

 

Подела одељења на 

групе 

не 

Место реализације учионица 

 

Праћење и 

вредновање 

● усмена провера 

● писмена провера 

● активност на часу 

● есеји 

● домаћи задаци 

 
 

Назив предмета: Основи економије 
Циљеви предмета:  

- Стицање знања о друштвеној и робној производњи 
- Стицање знања о врстама делатности у привреди 
- Стицање знања о потребама, тржишту и новцу 
- Стицање знања о елементима привредне активности (радној снази, предметима рада и 

средствима за рад) 
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- Стицање знања о значају и важности процеса организовања 

- Стицање знања о европским интеграционим процесим 

Програм наставе и учења: 
 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

II Друштвена производња  12    

Робна производња  12    

Привредна друштва према врсти 

делатности  

15    

Потребе, тржиште и новац  13    

Елементи привређивања  12    

Укупно  64    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  
 

Подела одељења на 

групе 

НЕ 

Место реализације учионица 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

● праћење остварених исхода 

● тестови знања 

● тестови практичних вештина 

● домаћи задаци 

● презентације 

● радови ученика 

 

Назив предмета: Пословна информатика у туризму и 
угоститељству 
Циљеви предмета:  

- Циљ наставног предмета Пословна информатика у туризму и угоститељству у средње стручној школи 
је стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју 

информатичке писмености неопходне за живот у савременом друштву 

-  даље стручно усавршавање и практичну примену у процесу рада 

-  оспособљавање ученика да ефикасно и рационално користе рачунаре на начин који не угрожава 

њихово физичко и ментално здравље. 

 

 

Програм наставе и учења: 
 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

II Обрада дигиталне фотографије на 

рачунару 

 11   

Обрада цртежа на рачунару  10   

Обрада видео и аудио записа  9   

Табеларни прорачуни  14   

Презентације  12   

 Интернет презентације  8   

Укупно   64   

III Обрада дигиталне фотографије на  11   
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рачунару 

Обрада цртежа на рачунару  10   

Обрада видео и аудио записа  9   

Табеларни прорачуни  14   

Презентације  10   

Интернет презентације  8   

Укупно   62   

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  
 

Подела одељења на 

групе 

да 

Место реализације Специјализовани кабинет 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

● вредовање исхода врши се кроз праћење остварених 

исхода, 

●  тест практичних вештина, 

● активност на часу, 

● практичан рад. 

 

Назив предмета: Финансијско пословање 
Циљеви предмета:  

- Стицање основних знања о финансијама као научној дисциплини 
- Стицање основних знања о финансијским институцијама и финансијским организацијама у 

Р.Србији 
- Оспособљавање ученика за самостално обављање послова платног промета 
- Стицање основних знања о пословним финансијама и финансијској функцији у туристичком 

предузећу 
- Стицање основних знања о начинима обављања финансијске анализе у туристичком 

предузећу 
- Стицање основних знања о организацији и функционисању банака и других финансијских 

посредника 
- Разумевање неопходности повезивања туристичког предузећа са финансијким организацијама 

 

 

 

Програм наставе и учења: 
 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

III Увод у финансије 9    

Новац 3    

Платни промет 30    

Пословне финансије 10    

Послови са банкама 7    

Јавне финансије  3    

Укупно  62    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  

 

Подела одељења на 

групе 

Не 
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Место реализације учионица 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

● праћење остварености исхода 

● усмено излагање 

● тестови знања 

● домаћи задатак 

● активност на часу 

● тест практичних вештина 

● извештаји 

● презентације 

● есеји 

 
 

Назив предмета: Туристичке дестинације света 
Циљеви предмета:  

- Стицање знања о туристичко - географском простору и кретању у њему 

- Стицање знања о туристичким дестинацијама  у свету, њиховој атрактивности и простирању 

- Упознавање са карактеристикама најпознатијих туристичких вредности појединих 

туристичких региона  

- Развијање свести о значају укључивања туристичких вредности у туристичку понуду 

- Разумевање међузависности туризма и географске средине 

- Оспособљавање ученика да примењују географско знање и вештине у даљем образовном и 

професионалном развоју 

 

 

Програм наставе и учења: 
 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

IV Валоризација туристичких регија у 

туризму 

2    

Туристичке дестинације Европе 10    

Туристичке дестинације 

Англоамерике 

10    

Туристичке дестинације Латинске 

Америке 

10    

Туристичке дестинације Азије 10    

Туристичке дестинације 

Аустралије са Океанијом  

     4    

Савремени трендови и перспективе 

развоја туризма 

4    

Укупно  60    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  

 

Подела одељења на 

групе 

Не 

Место реализације Учионица 

 

Праћење и 

вредновање 

● праћење остварености исхода 
● тестове знања 
● тестове практичних вештина 
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Назив предмета: Економика туризма 
Циљеви предмета:  

- Оспособљавање ученика на утицај привредних делатности као организациони облик у 

туризму и значај у области пружања услуга у угоститељско-туристичкој привреди 

-  

-  

- Програм наставе и учења: 
 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

IV Економика туризма као научна 

дисциплина 

2    

Угоститељство као организациони 

облик пружања туристичких услуга 

2    

Саобраћај као организациони облик 

пружања туристичких услуга 

4    

Организациони облици посредовања у 

туризму 

6    

Остале делатности као организациони 

облик туристичких услуга 

4    

Истраживање туристичког тржишта 7    

Туристичка пропаганда и информативна 

служба 

4    

Основе планирања у туризму 6    

Основне карактеристике развоја 

туризма и туристичке привреде Србије 

6    

Анимација у туризму 7    

Перспективе и стратегија развоја 

туризма Србије 

12    

Укупно  60    

 

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  
 

Подела одељења на 

групе 

не 

Место реализације кабинет 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

● праћење остварености исхода 

● тестови знања 

● домаћи задаци 

● презентације ученика, радови ученика 

● тестови практичних вештина 

● есеји 
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Назив предмета: Барско пословање 
Циљеви предмета:  

- Оспособљавање ученика да уз примену хигијенских стандарда у угостотељству изврши 

припремне и завршне радове у бару. 
- Оспособљавање ученика да примењује правила пословне комуникације у бару. 
- Оспособљавање ученика да услужује госте пићем, напитцима и једноставним јелима у бару. 
- Оспособљавање ученика да припрема барске мешавине уз примену законских прописа и 

етичких норми. 

 

Програм наставе и учења: 
 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

IV Хигијенски стандарди у бару  6   

Припремни и завршни радови у бару  10   

Пословна комуникација  6   

Познавање, сервирање и услуживање 

пића, напитака и једноставних јела 

 20   

 Припрема барских мешавина  18   

Укупно       60   

 

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  
 

Подела одељења на 

групе 

Да 

Место реализације Учионица. школска радионица/кабинет 

 

Праћење и 

вредновање 

● праћење остварености исхода 

● тестови знања 

● домаћи задаци 

● презентације ученика, радови ученика 

● тестови практичних вештина 

 

 

 

Назив предмета: Право у туризму 
Циљеви предмета:  

- стицање основних знања о праву 
- упознавање ученика са пункционисањем правног промета 
- упознавање ученика са објектима правног промета 
- стицање основних знања о правним пословима 
- стицање основних знања о уговорима 

- упознавање ученика са уговором о продаји 

- упознавање ученика са уговором о превозу 

- стицање знања о уговорима о нагажовању угоститељских капацитета 
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- стицање основних знања о уговору о осигурању 

- стицање основних знања из радног права 

 

Програм наставе и учења: 
 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

IV Увод у право 4    

Правни промет и објекти правног 

промета 

6    

Правни послови 4    

Општи појмови и подела уговора 6    

Уговор о продаји 6    

Уговор о превозу 5    

Уговор о ангажовању угоститељских 

капацитета 

     8    

Уговор о осигурању 6    

Основни појмови радног права     10    

Општи појмови права Европске уније 5    

Укупно  60    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  

 

Подела одељења на 

групе 

не 

Место реализације учионица 

 

Праћење и 

вредновање 

● усмено излагање 

● тест знања 

● тест практичних вештина 

● активност на часу 

● домаћи задатак 
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