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ИЗМЕНЕ

 
На основу члана 93. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 62/03, 64/03 -

исправка, 58/04, 62/04 - исправка, 79/05 - др. закон и 101/05 - др. закон), а у вези са чланом 24. став 1. Закона о средњој школи
("Службени гласник РС", бр. 50/92, 53/93 - др. закон, 67/93 - др. закон, 48/94 - др. закон, 24/96, 23/02, 25/02 - исправка, 62/03 - др.
закон, 64/03 - др. закон и 101/05 - др. закон),

Министар просвете доноси

Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму огледа за образовни
профил администратор рачунарских мрежа

Правилник је објављен у "Службеном галснику РС - Просветни гласник", бр.
23/2007 од 28.12.2007. године.

Члан 1.
У Правилнику о наставном плану и програму огледа за образовни профил администратор рачунарских мрежа ("Просветни

гласник", број 17/06), у делу: "НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ОГЛЕДА", врше се следеће измене и допуне:
1) Поглавље: "II НАСТАВНИ ПЛАН", замењује се новим поглављем: "II НАСТАВНИ ПЛАН";
2) наставни програм предмета (у даљем тексту: програм предмета): "МАТЕМАТИКА", замењује се новим програмом предмета:

"МАТЕМАТИКА"; 3) програм предмета: "ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ", замењује се новим програмом предмета: "ОСНОВЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ";

4) после програма предмета: "ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ" додају се нови програми предмета: "ЕЛЕКТРОНИКА",
"АПЛИКАТИВНИ СОФТВЕР", "ОБРАДА И ПРЕНОС СИГНАЛА" и "ПРЕДУЗЕТНИШТВО";

5) програм предмета: "МРЕЖНА ОПРЕМА", замењује се новим програмом предмета: "МРЕЖНА ОПРЕМА";
6) после програма новог предмета: "МРЕЖНА ОПРЕМА" додају се нови програми предмета: "ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ",

" МРЕЖНИ ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ", "РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ", "ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА", "АДМИНИСТРИРАЊЕ
РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА" и "СЕРВЕРИ";

7) после програма предмета: "СЕРВЕРИ" додају се нови програми предмета: "ФИЗИКА", "ТЕХНИКЕ МУЛТИМЕДИЈА",
"РАЧУНАРСКИ ИНТЕРФЕЈСИ", "ГЕОМЕТРИЈА", "ПРОГРАМИРАЊЕ", "ЈЕДНАЧИНЕ, ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ И ИНТЕГРАЛНИ РАЧУН"
и "ОБЈЕКТИВНО ОРЈЕНТИСАНО ПРОГРАМИРАЊЕ".

Наставни план и програми из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.
Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Просветном гласнику".
Број 110-00-4042/5/2007-02
У Београду, 10. децембра 2007. године

Министар
др Зоран Лончар, с.р.

II. НАСТАВНИ ПЛАН
Недељни и годишњи фонд часова обавезних и изборних предмета
за образовни профил: АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА - оглед 

 
  I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО

  недељно годиш. недељно годиш. недељно годиш. недељно годиш. недељно годиш.

А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ
ПРЕДМЕТИ 12 444 10 370 10 370 10 340 44 1524

1а. Српски језик и књижевност 3 111 3 111 3 111 3 102 12 435

1б. Српски језик као нематерњи           

2. ___________ језик и књижевност           
3. Енглески језик 2 74 2 74 2 74 2 68 8 290

4. Физичко васпитање 2 74 2 74 2 74 2 68 8 290

5. Математика 3 111 3 111 3 111 3 102 12 435

6. Физика 2 74       2 74

Б: ОПШТЕСТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 11 407 9 333 6 222 2 68 28 1030

1. Рачунарски хардвер 4 148       4 148

2. Рачунарски софтвер 4 148       4 148

3. Основе електротехнике 3 111 3 111     6 222

4. Електроника   4 148     4 148

5. Апликативни софтвер   2 74 3 111   5 185
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6. Обрада и пренос сигнала     3 111   3 111

7. Предузетништво       2 68 2 68

В: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 3 111 9 333 10 370 16 544 38 1358

1. Мрежна опрема 3 111 4 148     7 259

2. Оперативни системи   5 185     5 185

3. Мрежни оперативни системи     5 185   5 185

4. Рачунарске мреже     5 185 4 136 9 321

5. Техничка документација       2 68 2 68

6. Администрирање рачунарских
мрежа       6 204 6 204

7. Сервери       4 136 4 136

Г: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 5 185 3 111 3 111 3 102 14 509

1. Изборни предмет предвиђен
Законом 1 37 1 37 1 37 1 34 4 145

2. Изборни предмети предвиђени
Програмом огледа 4 148 2 74 2 74 2 68 10 364

 Укупно: А + Б + В + Г 31 1147 31 1147 29 1073 31 1054 122 4421

Број часова по предметима дат је на недељном нивоу као збир часова теорије, вежби и практичне наставе, а према програму
предмета.

Блок настава приказује се у укупном збиру на годишњем нивоу за одговарајући предмет у оквиру кога се реализује, а према
програму предмета.

Листа понуђених изборних предмета по разредима
У табели су приказани предмети (по разредима) које је могуће бирати у тој години школовања.

 
Г: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ I II III IV

Изборни предмет предвиђен Законом     

1. Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1 1

Изборни предмети предвиђени Програмом огледа     

1. Други страни језик * * * *

2. Историја *    

3. Екологија *    

4. Музичка уметност *    

5. Ликовна култура *    

6. Хемија *    

7. Физика  *   

8. Технике мултимедија  *   

9. Рачунарски интерфејси  *   

10. Геометрија  *   

11. Социологија   *  

12. Програмирање   *  

13. Једначине, диференцијални и интегрални рачун    *

14. Објектно оријентисано програмирање    *

15. Филозофија    *
Изборна настава састоји се сваке школске године из:
- Изборног предмета предвиђеног Законом: Грађанско васпитање или Верска настава (1 час недељно током школске године)
- Једног, два или три изборна предмета предвиђена Програмом огледа: (2 тј. 4 часа недељно током школске године) по

разредима:
- први разред - ДВА или ТРИ изборна предмета предвиђена Програмом огледа (у укупном трајању од 4 часа недељно током

школске године)
- други, трећи и четврти разред - ЈЕДАН изборни предмет предвиђен Програмом огледа (2 часа недељно током школске године)
Ученици могу да се определе за страни језик као изборни предмет само у првом разреду и могу га слушати у континуитету до

краја школовања или краће. То значи да уколико одустану у неком разреду не могу га поново бирати у наредним.



Листа изборних предмета није коначна и може се допунити на предлог школе која спроводи оглед, програмом који је претходно
одобрило Министарство просвете и спорта. У току школовања ученик може да бира одређене предмете за које се изјасни најмање
30% ученика огледног одељења.

Оцена изборног предмета предвиђеног Програмом огледа је нумеричка и улази у просек оцена на крају године.
Остваривање програма огледа
Предвиђен број ученика у одељењу је 20.
Настава из следећих предмета одвија се по групама кроз вежбе:

 
разред предмет / модул годишњи фонд часова вежби број ученика у групи

I

Рачунарски хардвер 148 10

Основе електротехнике 37 10

Рачунарски софтвер 148 10

Мрежна опрема 111 10
 

разред предмет / модул годишњи фонд часова вежби број ученика у групи

II

Основе електротехнике 37 10

Апликативни софтвер 74 10

Електроника 37 10

Мрежна опрема 111 10

Оперативни системи 185 10
 

разред предмет / модул годишњи фонд часова вежби број ученика у групи

III

Апликативни софтвер 111 10

Обрада и пренос сигнала 37 10

Мрежни оперативни систем 111 10

Рачунарске мреже 111 10
 

разред предмет / модул годишњи фонд часова вежби број ученика у групи

IV

Рачунарске мреже 68 10

Техничка документација 68 10

Администрирање рачунарских мрежа 204 10

Сервери 102 10
НАПОМЕНА
Енглески језик је обавезан страни језик за све ученике овог образовног профила, јер је он неопходан за рад у области

рачунарских мрежа. У случају да међу уписаним ученицима има оних који нису учили овај језик током основне школе, наставу
Енглеског језика треба организовати у групама.

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године
 

 I РАЗРЕД
часова

II РАЗРЕД
часова

III РАЗРЕД
часова

IV РАЗРЕД
часова

УКУПНО
часова

Час одељенског старешине до 74 до 74 до 74 до 68 290

Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120

Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120

Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120
* Ако се укаже потреба за њим.
Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима

 
 I II III IV

Екскурзија 1-2
дана

2-3
дана

3-4
дана

4-5
дана

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне
културе 2 часа недељно



Други страни језик  

Други предмети *  

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 30-60 часова годишње

Друштвене активности - ученички парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана
* 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.

Остваривање школског програма по недељама
 

разред разредно-часовна
настава

менторски рад
(настава у блоку,

пракса)

обавезне ваннаставне
активности

остало
(матура)

укупно радних
недеља

I 37  2  39

II 37  2  39

III 37  2  39

IV 34  2 3 39

МАТЕМАТИКА
1. 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 фигура и њихове узајамне односе и трансформације
- Разумевање функционалних зависности, њихово представљање и примена
- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; развијање радних навика и

способности за самосталан и групни рад
- Стицање знања и вештина корисних за трансфер у стручно - теоријским предметима и развијање способности за правилно

коришћење стручне литературе
- Формирање свести о универзалности и примени математичког начина мишљења
- Подстицање стручног развоја и усавршавања у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва
- Развој способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу
2. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА
- Деспотовић Радивоје, Тошић Ратко, Шешеља Бранимир: Математика за први разред средње школе, Завод за уџбенике и

наставна средства, Београд, 1997.
- Војводић Градимир, Деспотовић Радивоје, Петровић Војислав, Тошић Ратко, Шешеља Бранимир: Математика за други разред

средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997.
- Милошевић Владислав, Ивовић Миодраг, Ненадовић Ратко, Симић Крстомир: Математика са збирком задатака за трећи разред

средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998.
- Пап Ендре, Тошић Ратко, Лозанов-Црвенковић Загорка: Математика са збирком задатака за четврти разред средње школе,

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998.
- Ивановић Живорад, Огњановић Срђан: Математика 1, збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа,

Круг, Београд, 2000.
- Ивановић Живорад, Огњановић Срђан: Математика 2, збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа,

Круг, Београд, 2000.
- Огњановић Срђан, Ивановић Живорад: Математика 3, збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа,

Круг, Београд, 2000.
- Огњановић Срђан, Ивановић Живорад: Математика 4, збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа,

Круг, Београд, 2000.
- Богославов Вене: Збирка решених задатака из математике 1, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998.
- Богославов Вене: Збирка решених задатака из математике 2, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998.
- Богославов Вене: Збирка решених задатака из математике 3, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998.
- Богославов Вене: Збирка решених задатака из математике 4, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998.
- Кечкић Јован: Математика са збирком задатака за први разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,

1998.
- Кечкић Јован: Математика са збирком задатака за други разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства,

Београд, 1998.
- Кечкић Јован: Математика са збирком задатака за трећи разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства,

Београд, 1998.
- Кечкић Јован: Математика са збирком задатака за четврти разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства,

Београд, 1998.
3. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
- Физика
- Рачунарски софтвер
- Рачунарски хардвер
- Основи електротехнике
4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА 

 
Разред: први

Годишњи фонд 111 часова



часова:
 

ЦИЉЕВИ

ИСХОДИ
По завршетку првог

разреда ученик ће бити у
стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ И

ТЕМЕ

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

- Стицање основних
знања из елемената
математичке логике и
теорије скупова и
њихова примена
- Стицање основних
знања о релацијама и
функцијама

- разликује: знаке
константи, променљиве,
знаке операција, изразе,
знаке релација;
- препозна исказ и утврђује
његову истинитост;
- испитује тачност исказне
формуле;
- одреди вредност
скуповног израза и испита
тачност скуповних
релација;
- дефинише појам бинарне
релације и објашњава
својства релација;
- дефинише појам
функције, препознаје
примере функција и уочава
аналитички израз линеарне
функције;
- одређује композицију две
функције;
- наводи услове да нека
функција буде бијекција;
- одређује инверзну
функцију;

Логика и скупови
- Математичко-
логички језик
- Искази
- Основне логичке
и скуповне
операције
- Декартов
производ скупова,
бинарна релација
- Појам функције,
пример линеарне
функције
- Бијекција
- Композиција
функција
- Инверзна
функција

- Радити улазни тест (нпр. по
задацима из збирке припремних
задатака за пријемни испит, само са
измењеним подацима)
- Посебну пажњу обратити на
разумевање и правилно коришћење
математичких симбола, јасно и
прецизно изражавање; садржаје
повезивати са примерима из
говорног језика
- Наглашавати везе одговарајућих
логичких и скуповних операција
- Повезивати ове садржаје са
садржајима блиским искуству
ученика од раније, посебно на
примерима из скупа реалних
бројева (нпр. обрадити скуповне
операције и над интервалима
реалне праве)
- Појам бијекције и инверзне
функције објашњавати на примеру
линеарне функције
- Користити Венове дијаграме
(нпр. у задацима одређивања броја
елемената подскупова уније два
или више Скупова)
- За обраду препоручених садржаја
предлаже се 16 часова

- Стицање основних
знања из
тригонометрије
правоуглог троугла и
њихова примена

- дефинише синус, косинус,
тангенс и котангенс оштрог
угла у правоуглом троуглу;
- израчуна величине
геометријских елемената
на основу познатих
вредности
тригонометријских
функција;
- доказује основне
тригонометријске
идентичности и примењује
их у одређивању вредности
тригонометријских
функција на основу
познавања само једне;
- наводи вредности
тригонометријских
функција карактеристичних
углова (од 30°, 45°, 60°);
- користи елементе
тригонометрије правоуглог
троугла у решавању
практичних проблема;
- доказује једноставне
тригонометријске
идентичности;

Тригонометрија
правоуглог
троугла
- Дефиниције
тригонометријских
функција оштрог
угла у правоуглом
троуглу
- Вредности
тригонометријских
функција
карактеристичних
углова (од 30°, 45°,
60°)
- Основне
тригонометријске
идентичности
- Решавање
правоуглог троугла

- Садржаје повезивати са
одговарајућим садржајима физике и
стручних предмета
- За реализацију тригонометрије
правоуглог троугла препоручује се
11 часова

 

- Унапређивање знања
о природним, целим,

- разликује основне
подскупове (N, Z, Q, I)

Скупови бројева
- Скупови бројева

- При проширивању скупа реалних
бројева нагласити да више "не



рационалним,
ирационалним и
реалним бројевима и
стицање елементарних
знања о комплексним
бројевима

скупа реалних бројева R и
наведе њихова својства;
- одреди НЗС и НЗД
природних бројева;
- образложи и примени
основна правила
дељивости;
- преводи децималан број у
разломак и обрнуто и
обави рачунске операције
са разломцима и
децималним бројевима;
- израчуна вредност
једноставног рационалног
бројног израза поштујући
приоритет рачунских
операција и употребу
заграда;
- дефинише квадратни
корен и процени његову
вредност уз примену
приближне вредности за
√2 и √3 на две децимале;
- одреди апсолутну
вредност реалног броја и
графички интерпретира на
реалној правој (бројевној
оси);
- упореди два реална броја;
- прикаже на бројевној оси
интервал и испита
припадност броја
интервалу;
- решава над R једначину
x2 = а (ако је а≥0);
- дефинише имагинарну
јединицу;
- дефинише комплексан
број и врши основне
операције са комплексним
бројевима;
- представи комплексан
број у Декартовој
координатној равни;

N, Z, Q, I, R и
њихова структура
- Бројевна оса,
интервали, НЗС и
НЗД природних
бројева, дељивост и
децимални запис
- Приближне и
апсолутне
вредности реалних
бројева
- Појам
комплексног броја,
алгебарски облик и
операције са њима
- Представљање
комплексног броја у
Декартовој
координатној равни

важе" релације <,>, ≤, ≥, а да
операције +.-.·,: проширују своје
дејство на нове константе, уз
наставак важења истих закона (тако
да ученици и сами могу да наслуте
како се нпр. множе комплексни
бројеви)
- За обраду препоручених садржаја
предлаже се 13 часова

- Разумевање и
примена
пропорционалности

- израчуна одређен део
неке величине;
- дефинише размеру,
прошири је или скрати и то
примени у решавању
проблема поделе;
- реши просту и продужену
пропорцију;
- препозна директну или
обрнуту
пропорционалност две
величине и то примени у
решавању једноставних
проблема;
- реши проблем смеше две
или више компоненти;
- реши основне проблеме
процентног рачуна
(одређивања: непознате
главнице, процента или

Пропорционалност
- Размера и
пропорција> -
Пропорционалност
величина, директна
и обрнута
пропорционалност
- Рачун поделе
- Рачун мешања
- Процентни рачун

- Важно је да се размера, пре свега,
везује за конкретне примене (нпр.
код планова топографских и
географских карата) и треба урадити
што више разноврсних примера
(нпр. рачун мешања се користи при
одређивању количине компонената
у некој боји)
- Кроз ове садржаје се могу
обновити нека минимална знања о
линеарним једначинама и
функцијама из основне школе и
повезати са новим садржајима из
тих области у овом разреду
- Инсистирати на потпуном
разумевању и ефикасној примени
знања о проценту (нпр. треба
"усвојити" да се износ цене, после
промене за одређени проценат,
добија множењем старе цене и



процентног износа); коефицијента који зависи од тог
процента)
- Изграђивати представу о могућим
оквирима решења
- За обраду препоручених садржаја
предлаже се 8 часова

- Унапређивање знања
о полиномима и
рационалним
алгебарским изразима

- дефинише моном,
препознаје сличне мономе,
сабира их и одузима;
- множи и дели мономе;
- дискутује постојање и
вредност разломка;
- дефинише полином,
његов општи облик и
степен;
- изврши сређивање
полинома сабирањем,
одузимањем, множењем;
- примени формуле за
квадрат и куб бинома;
- одреди количник C(x) и
остатак q(x) при дељењу
полинома А(x) полиномом
B(x) (B(x) ≠ 0 ) и то запише
А(x)=B(x) C(x) + q(x);
- растави полином на
чиниоце применом
основних формула
(дистрибутивни закон
множења према сабирању,
квадрат бинома, разлика
квадрата, куб бинома, збир
и разлика кубова);
- одреди НЗС и НЗД датих
полинома;
- трансформише
рационални алгебарски
израз;

Полиноми и
рационални
алгебарски изрази
- Мономи, рачун са
степенима> -
Полиноми и
операције са њима
- Дељивост
полинома, Безуова
теорема
- Растављање
полинома на
чиниоце 
- Рационални
алгебарски изрази,
операције са
рационалним
алгебарским
изразима

- Растављање полинома на
чиниоце и сређивање рационалних
израза обрађивати на пуно примера
и инсистирати да ученици једним
делом раде сами или у групама
- Озбиљном грешком треба
сматрати превиђање, занемаривање
ограничавајућих услова при
сређивању израза (нпр. вредност
израза x/x јесте 1, али само под
условом да је x≠0 - не сме се
"изгубити информација" да израз x/x
није ни дефинисан за x =0)
- За обраду препоручених садржаја
предлаже се 23 часа

- Унапређивање знања
о линеарним
функцијама,
једначинама,
неједначинама и
системима и примена

- решава линеарне
једначине применом
еквивалентних
трансформација;
- решава практичне
проблеме који се своде на
линеарне једначине;
- решава једначине које се
своде на линеарну
једначину, уз разматрање
евентуалних услова;
- представи линеарну
зависност две величине у
стањима, појавама и
процесима из реалних
ситуација - табеларно и
графички;
- чита са графика,
графикона или из табеле
вредност једне величине
ако је позната друга и
прати промене једне
величине ако је позната
промена друге;
- дефинише аналитички
облик y = kx + n линеарне

Линеарне
функције,
једначине,
неједначине и
системи
- Линеарна
једначина
- Решавање
линеарних
једначина са једном
непознатом,
еквивалентност
једначина
- Линеарна
једначина са
параметром
- Једначине чије се
решавање своди на
решавање линеарне
једначине;
апсолутна вредност
- Линеарна
функција и њен
график
- Систем
линеарних

- Инсистирати на геометријској
интерпретацији графика функције
f(x) = kx + n
- Инсистирати на повезивању са
скуповним и логичким операцијама
(нпр. при решавању система две
линеарне неједначине са једном
непознатом или нпр. при
разликовању случаја решења
система са параметром)
- За обраду препоручених садржаја
предлаже се 22 часа



функције, и геометријски
интерпретира параметре к
и н;
- графички решава системе
линеарних једначина са
две непознате;
- примени аналитичке
методе за решавање
система линеарних
једначина са две и три
непознате;
- реши проблем који се
своди на решавање
система линеарних
једначина
- разликује једначине и
системе који имају
јединствено решење од
оних који су противуречни
или неодређени;
- реши линеарну једначину
(систем линеарних
једначина) са параметром;
- реши линеарну
неједначину односно
систем линеарних
неједначина са једном
непознатом помоћу
еквивалентних
трансформација и
графички прикаже скуп
решења;

једначина са две и
три непознате,
различите методе
решавања
- Примена
линеарних
једначина на
решавање
различитих
проблема
- Особине
неједнакости: <,
>,≤, ≥
- Линеарне
неједначине са
једном непознатом,
системи линеарних
једначина са једном
непознатом

- Унапређивање знања
о векторима

- дефинише вектор,
једнакост вектора и изводи
операције сабирања,
одузимања вектора,
множења вектора
скаларом;
- примењује векторе у
геометрији.

Вектори
- Вектори,
једнакост,
операције са
векторима
- Линеарна
зависност вектора
- Примена вектора
у геометрији

- Знања о векторима повезати са
знањима о векторским величинама
у физици, наглашавати разлику
између скаларних и векторских
величина
- За обраду препоручених садржаја
се предлаже 6 часова

НАПОМЕНА: ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 4 ПИСМЕНА ЗАДАТКА СА ИСПРАВКАМА ПЛАНИРАНО ЈЕ 12 ЧАСОВА.
 

Разред: други

Годишњи фонд
часова: 111 часова

 

ЦИЉЕВИ
ИСХОДИ

По завршетку првог разреда
ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ И

ТЕМЕ

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

- Стицање знања о
степенима и
коренима и
операцијама са
њима

- примењује особине
операција степеновања са
целим изложиоцем у
трансформацијама израза;
- скицира графике функција
y=xn (n - паран број; n -
непаран број) и са графика
"чита" особине;
- дефинише n - ти корен (n -
паран број; n - непаран
број); 
примењује особине
операција кореновања у

Степеновање и
кореновање
- Појам степена> -
Операције са
степенима
- Степен са целим
изложиоцем
- Појам корена
- Операције са
коренима
- Рационалисање
имениоца
разломка

- Истицати да перманентно важе
особине степеновања без обзира на
проширивање скупа којем припада
изложилац
- За обраду препоручених садржаја
предлаже се 13 часова



трансформацијама израза; 
- рационалише именилац
разломка;
- примењује особине
операција степеновања са
рационалним изложиоцем у
трансформацијама израза;

- Степен са
рационалним
изложиоцем

- Стицање знања о
тригонометријским
функцијама и
њихова примена

- дефинише
тригонометријски круг;
- користи јединице степен
и радијан за мерење угла и
меру угла у једној од њих
претвара у меру у другој
јединици;
- дефинише четири основне
тригонометријске функције
на тригонометријском
кругу;
- одређује тригонометријске
функције произвољног угла,
сводећи их на
тригонометријске функције
ненегативног оштрог угла
(на основу особина
периодичности,
(не)парности);
- скицира графике основних
тригонометријских
функција и са графика
"чита" основне особине;
- примењује адиционе
теореме, формуле за
тригонометријске функције
двоструких и полууглова, и
остале идентитете при
трансформисању израза;
- одређује скуп решења
најједноставнијих
тригонометријских
једначина;

Тригонометријске
функције
- Степен и радијан
-
Тригонометријске
функције
произвољног угла
на
тригонометријском
кругу
- Свођење на први
квадрант
- Периодичност
- Знак
- (Не)парност
- Монотоност
- Графици
тригонометријских
функција, особине
- Адиционе
теореме
-
Тригонометријске
функције
двоструких и
полууглова
- Трансформације
збира и разлике
тригонометријских
функција у
производ и
обрнуто
-
Тригонометријске
једначине

- Поновити о тригонометријским
функцијама оштрог угла у правоуглом
троуглу и помоћи ученицима да
користећи та знања сами дефинишу
тригонометријске функције
произвољног угла на
тригонометријском кругу
- Инсистирати на примени
тригонометрије у пракси
- За обраду препоручених садржаја
предлаже се 32 часа

- Стицање знања о
квадратним
функцијама,
решавање
квадратних
једначина и
неједначина и
њихова примена

- позна квадратну
једначину;
- решава непотпуне
квадратне једначине;
- решава једноставне
случајеве квадратне
једначине на основу
растављања квадратног
тринома;
- примењује образац за
решавање квадратне
једначине и на основу
обрасца раставља
квадратни трином;
- дефинише дискриминанту
и одређује природу решења
квадратне једначине;
- примењује Виетова
правила;
- решава једначине које се
сменом своде на квадратне;
- решава квадратне

Квадратне
функције,
квадратне
једначине и
неједначине
- Квадратна
једначина
- Образац за
решавање
квадратне
једначине
- Дискриминанта и
природа решења
квадратне
једначине
- Растављање
квадратног
тринома на
линеарне чиниоце
- Виетова правила
са применом
- Једначине које се

- Пре извођења и коришћења обрасца
за решавање квадратне једначине,
препорука је да се конкретне једначине
са "лепим бројевима" решавају
растављањем квадратног тринома (на.
једном или два часа) а тако нешто не
треба потпуно избегавати ни касније
- Пре извођења канонског облика
квадратног тринома, предлаже се да се
одговарајуће растављање користи на
неколико конкретних примера
- За обраду препоручених садржаја
предлаже се 34 часа



једначине са параметром;
- примењује канонски
облик квадратног тринома;
- црта график квадратне
функције и описује њене
особине;
- решава систем линеарне и
квадратне једначине (две
квадратне једначине);
- решава квадратне
неједначине;

сменом своде на
квадратне
- Квадратна
функција и њен
график
- Квадратна
неједначина
- Системи
квадратне и
линеарне
једначине, систем
две квадратне
једначине

- Упознавање са
појмом
ирационалне
једначине

- решава најједноставнију
ирационалну једначину
(разматрајући и услове за
постојање решења);

Ирационалне
једначине
- Ирационалне
једначине

- Посебно инсистирати на разматрању
услова да би неки број могао бити
решење ирационалне једначине
- За обраду препоручених садржаја
предлаже се 2 часа

- Повезивање
знања из
тригонометрије са
комплексним
бројевима

- комплексан број у
алгебарском облику
преводити у
тригонометријски и
Ојлеров облик, и обрнуто;
- за бројеве дате у
тригонометријском облику
налазити производ,
количник, степен, корен и
то геометријски
интерпретирати;
- знања о комплексним
бројевима примењивати у
струци;

Тригонометрија и
комплексни број
- Геометријска
интерпретација
комплексних
бројева у
комплексној
равни, модул и
аргумент
комплексног броја
- Представљање
комплексног броја
у алгебарском,
тригонометријском
и Ојлеровом
облику
- Рачунске
операције са
комплексним
бројевима у
тригонометријском
облику: сабирање,
множење,
степеновање
- Моавров образац
- Кореновање
комплексног броја

- Инсистирати на геометријској
интерпретацији
- За обраду препоручених садржаја
предлаже се 10 часова

- Проширивање
знања из
тригонометрије

- примењује синусну и
косинусну теорему на
"решавање" троугла.

Синусна и
косинусна
теорема
- Синусна и
косинусна теорема
са применом

- За обраду препоручених садржаја
предлаже се 8 часова

НАПОМЕНА: ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 4 ПИСМЕНА ЗАДАТКА СА ИСПРАВКАМА ПЛАНИРАНО ЈЕ 12 ЧАСОВА.
 

Разред: трећи

Годишњи фонд
часова: 111 часова

 

ЦИЉЕВИ

ИСХОДИ
По завршетку трећег

разреда ученик ће бити у
стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ И

ТЕМЕ

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

- Стицање знања - приказује аналитички, Експоненцијалне - Наглашавати да карактеристична



о
експоненцијалним
и логаритамским
функцијама,
решавање
експоненцијалних
и логаритамских
једначина и
њихова примена

табеларно и графички
експоненцијалну
функцију и наведе њене
особине;
- решава једноставне
експоненцијалне
једначине;
- приказује аналитички,
табеларно и графички
логаритамску функцију
као инверзну функцију
експоненцијалне
функције и објашњава
њене основне особине;
- дефинише логаритам и
правила логаритмовања
примењује при
трансформацији израза;
- решава једноставније
логаритамске једначине;

и логаритамске
функције и
једначине
- Експоненцијална
функција, њен
график и особине
- Једноставније
експоненцијалне
једначине
- Инверзна
функција
- Логаритамска
функција и њен
график, особине
логаритамске
функције
- Правила
логаритмовања и
антилогаритмовања
и примена
- Једноставније
логаритамске
једначине

својстава операције степеновања остају у
важности при проширивању домена за
експоненте од скупа природних до скупа
реалних бројева, а основа на крају може
бити само позитиван број, различит од 1
- Посебно инсистирати на разматрању
услова да би неки број био решење
једначине
- За обраду препоручених садржаја
предлаже се 20 часова

- Обнављање и
употпуњавање
знања о обиму и
површини
многоуглова,
обиму и
површини круга и
делова круга

- разуме шта је обим,
односно површина
многоугла, шта је мерна
јединица и мерни број;
- примени формуле за
израчунавање обима и
површине:
правоугаоника, квадрата,
паралелограма, троугла,
четвороугла са
нормалним
дијагоналама,
једнакостраничног
троугла, трапеза,
правилног шестоугла;
- напише и примени
формуле за
израчунавање обима и
површине круга и делова
круга, наведе приближну
вредност броја π на две
децимале, као и
вредност у виду
разломка;

Обим и површина
многоуглова и
круга
- Метричке
релације за
многоуглове
- Обим и површина
круга и његових
делова, број π

- Инсистирати на примени Питагорине
теореме и тригонометрије
- За обраду препоручених садржаја
предлаже се 5 часова

- Обнављање и
употпуњавање
знања о површини
и запремини
полиедара и
обртних тела и
примена

- црта помоћне слике
основних облика призме
и пирамиде: квадар,
коцка, правилна
тространа,
четворострана и
шестострана призма,
пирамида и зарубљена
пирамида, и разликује
њихове елементе;
- разликује пет
правилних полиедара;

- црта мрежу и израчуна
површину и запремину
призме, пирамиде,
зарубљене пирамиде;

Полиедри и обртна
тела
- Полиедри,
основни појмови,
рогаљ, збир
ивичних углова
рогља
- Правилни
полиедри
- Појам призме,
врсте, површина и
запремина
- Појам пирамиде,
врсте, површина и
запремина
- Појам зарубљене
пирамиде,

- На почетним часовима обнављања и
допуњавања знања о обиму, површини и
запремини тела и основним мерним
јединицама, користити модел коцке ивице
1 дм на чијим странама је уцртана
центиметарска мрежа и, ако је могуће, код
којег се из једног рогља може извадити
коцка ивице 1 цм и после поново
уклопити
- Инсистирати да ученици направе мрежу
и модел бар једног полиедра, као и да, при
навођењу скоро сваког задатка, цртају
помоћну слику
- Ако је могуће, користити симулације на
рачунару, нпр. симулације пресека
полиедара
- Истаћи примере из историјата



- израчуна запремину
призме, пирамиде,
зарубљене пирамиде;
- израчуна површину и
запремину сложених
тела, чији су делови или
"шупљине" у облику
полиедара;
- одреди површину
дијагоналних и осних
равних пресека
полиедара;
- разуме да ваљак, купа,
зарубљена купа настају
ротацијом, редом:
правоугаоника око једне
стране, правоуглог
троугла око катете,
полукруга око пречника
и да то прикаже;
- црта мрежу и
израчунава површину
ваљка, купе, зарубљене
купе;
- израчуна површину
сфере;
- израчуна површину
осних пресека обртних
тела;
- израчуна запремине
ваљка, купе и лопте;
- одреди какав је однос
површина (запремина)
два слична обла тела са
познатим коефицијентом
сличности и то
примени;
- израчуна површину и
запремину сложених
фигура;
- примени стечено
знање на решавање
практичних проблема из
свакодневног живота;

површина и
запремина
- Равни пресеци
полиедара
- Обртна тела
- Ваљак, површина
и запремина
- Купа, површина и
запремина
- Зарубљена купа,
површина и
запремина
- Сфера и лопта,
калота и сферни
појас
- Површина и
запремина лопте и
њених делова
- Равни пресеци
обртних тела
- Површина и
запремина
сложених фигура

математике, нпр. проблем удвостручења
коцке
- Захтевати да правилне полиедре
ученици обраде самостално уз коришћење
литературе
- На почетним часовима обнављања и
допуњавања знања о обиму и површини
круга инсистирати на формулацијама:
обим било ког круга је приближно 3,14
пута већи од свог пречника, површина
било ког круга је приближно 3,14 пута
већа од квадрата над једним својим
полупречником; тек после тога тај
стандардни однос означити са π и,
наравно, обезбедити да ученици разликују
број π од својих приближних вредности
- Приметити сличност међу формулама за
површину троугла (трапеза) и кружног
исечка (исечка кружног прстена)
- Инсистирати на самосталном прављењу
мрежа и модела обртних тела. Ако је
могуће, користити симулације на рачунару
- Садржаје повезати са стручним
предметима и проблемима из
свакодневног живота
- Инсистирати на примени Питагорине
теореме и тригонометрије кроз задатке
- За обраду препоручених садржаја
предлаже се 30 часова

- Упознавање са
елементима
аналитичке
геометрије

- применом формула
аналитичке геометрије
одреди растојање између
две тачке, тежиште
троугла, површине
троугла и четвороугла;
- наведе облике
једначине праве;
- примени услове
паралелности и
нормалности две праве;
- одреди једначину
праве кроз једну и две
дате тачке;
- израчуна угао између
две праве;
- одреди растојање тачке
од праве;
- дефинише кружницу и
напише њену једначину;
- наведе услов додира

Елементи
аналитичке
геометрије
- Растојање између
две тачке, деоба
дужи у датом
односу, координате
тежишта
- Површина
троугла,
паралелограма,
четвороугла
- Разни облици
једначине праве
- Једначина праве
кроз једну и две
тачке
- Сегментни облик
- Угао између две
праве
- Нормалан облик

- Истаћи повезаност графичког и
аналитичког приступа у аналитичкој
геометрији. Често наглашавати да тачка
припада линији ако и само ако њене
координате задовољавају једначину те
линије
- Да се формуле не би само механички
памтиле треба нпр. бирати понекад и неке
специјалне случајеве
- За обраду препоручених садржаја
предлаже се 30 часова



праве и кружнице и
примени га;

једначине праве
- Растојање тачке
од праве
- Једначина и
особине кружнице
- Права и
кружница. Услов
додира

- Систематизација
стеченог знања о
векторима и
примена

- дефинише скаларни
производ, наведе
формулу за скаларни
производ у функцији
координата и то
примени на
израчунавање пројекција
и углова;
- дефинише векторски
производ, наведе
формулу за векторски
производ у функцији
координата и то
примени на
израчунавање површине
паралелограма и
испитивање
колинеарности;
- дефинише мешовити
производ, наведе
формулу за мешовити
производ у функцији
координата и примењује
је на израчунавање
запремине призме и
испитивање
компланарности.

Вектори
- Скаларни
производ вектора и
примене (скаларна
пројекција и
нормалност)
- Векторски
производ вектора и
примене (површина
паралелограма и
колинеарност)
- Мешовити
производ вектора и
примене
(запремина призме
и компланарност)

- Наводити пуно примера векторских
величина у математици, физици,
свакодневном животу
- Наглашавати разлику између скаларних и
векторских величина
- Инсистирати на примени детерминанти
у израчунавању векторског и мешовитог
производа
- За обраду препоручених садржаја
предлаже се 14 часова

НАПОМЕНА: ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 4 ПИСМЕНА ЗАДАТКА СА ИСПРАВКАМА ПЛАНИРАНО ЈЕ 12 ЧАСОВА.
 

Разред: четврти

Годишњи фонд
часова: 102 часа

 

ЦИЉЕВИ
ИСХОДИ

По завршетку четвртог разреда
ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ И

ТЕМЕ

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ
ПРОГРАМА

- Стицање
основних знања о
низовима и
примена

- одреди првих неколико чланова
низа задатог формулом, табелом или
на неки други начин;
- наведе дефиницију и особине
аритметичког и геометријског низа
и примени их у одређивању низа и
израчунавању суме;
- наведе својства монотоности и
ограничености низа и примере
низова код којих она (не)важе;
- дефинише граничну вредност низа
и израчуна је на једноставним
примерима (примењујући основне
теореме о граничној вредности
низа);
- препозна број е као граничну
вредност одговарајућег низа и знати

Низови
- Бесконачан низ,
начини задавања
- Основни појмови о
низовима
- Аритметички низ -
појам, својства,
примене
- Геометријски низ -
појам, својства,
примене
- Гранична вредност
низа, бесконачно
мале и бесконачно
велике величине
- Број е

- Низове задавати како
формулом, тако и својим
члановима и рекурзивно, или
неким другим описом - и у
сваком од тих случајева код
ученика стварати представу о
понашању низа
- Примере низова узимати из
разних области математике,
(нпр, из геометрије) као и из
свакодневног живота
- За обраду препоручених
садржаја предлаже се 16
часова



његову приближну вредност са
тачношћу на две децимале;

-
Систематизација
знања о
функцијама датим
аналитичким
изразом

- разликује графике елементарних
функција и објасни њихове особине,
"читајући" са графика (домен, скуп
слика, "1-1", нуле, знак, (не)парност,
монотоност, екстремне вредности,
периодичност, (не)конвексност
графика);
- одреди инверзну функцију дате
функције;
- одреди композицију функција;
- одреди домен, нуле и знак и
испита (не)парност реалних
функција;

Функције
- Реалне функције,
домен, кодомен, скуп
слика
- Особине функција
(нуле, знак,
(не)парност,
периодичност,
монотоност,
екстремне вредности,
ограниченост , (не)
конвексност графика)
- Елементарне
функције (линеарне,
квадратна,
експоненцијална,
логаритамска,
тригонометријске,
рационална,
ирационална)
- Одређивање
композиције функција
и инверзних функција

- Инсистирати на
самосталном и групном раду
ученика код понављања
елементарних функција
- За обраду препоручених
садржаја предлаже се 18
часова

- Стицање
основних знања о
граничној
вредности
функције и
примена

 

- наведе основне теореме о
граничним вредностима и примени
их у једноставним примерима
израчунавања;
- објасни шта су бесконачно мале и
бесконачно велике величине, које су
основне релације међу њима и то
примени;

- испита понашање функције на
"крајевима" области дефинисаности,
одреди асимптоте, ако постоје, и то
графички прикаже;
- објасни шта су лева и десна
гранична вредност функције, лева и
десна непрекидност у тачки, прекид
функције и то геометријски
интерпретира.

Гранична вредност
функције
- Гранична вредност
функције, бесконачно
мале и бесконачно
велике величине
- Асимптоте функције
- Непрекидност
функције

 

- Направити паралелу између
граничне вредности функције
и граничне вредности низа
- За обраду препоручених
садржаја предлаже се 13
часова.

 

- Стицање знања
о изводу функције
и знања
неопходних за
испитивање и
цртање графика
једноставних
функција

- објасни шта је извод функције и
наведе његову геометријску и
механичку интерпретацију;
- израчуна извод функције по
дефиницији;
- напише таблицу извода
елементарних функција;
- израчуна извод збира, разлике,
производа и количника функција и
одреди извод сложене функције;
- изводе другог, трећег и вишег реда
елементарних и сложених функција;
- напише једначине тангенте и
нормале кроз дату тачку са криве на
дату криву и то примени;
- испита монотоност и екстремне
вредности функције, на основу
примене извода;
- реши геометријске проблеме
применом извода;
- испита конкавност и конвексност

Испитивање
функција и цртање
графика
- Прираштај функције
- Проблем тангенте и
брзине
- Појам и дефиниција
извода функције
- Теореме о изводу
функције и примене
- Диференцијал,
геометријска
интерпретација,
таблица
- Изводи
елементарних
функција
- Изводи сложених
функција
- Извод инверзне
функције

- Повезати досадашња знања
о једначини праве са знањем
о изводима
- Ставити нагласак на
геометријску и механичку
интерпретацију извода
- Посебно извежбати
монотоност и конвексност
функције применом извода,
пре детаљног испитивања
функције
- Инсистирати на што већем
самосталном раду ученика
- За обраду препоручених
садржаја предлаже се 26
часова



функције, на основу примене
извода;
- испита и графички прикаже
једноставне примере функција;

- Појам екстремне
вредности функције
- Други извод
- Конвексност и
конкавност, превојне
тачке
- Изводи вишег реда
- Испитивање
функција и цртање
графика

- Стицање
основних знања о
интегралима

- објасни појам и примену
неодређеног интеграла;
- напише формуле за табличне
интеграле;
- примени методе замене и
парцијалне интеграције при
одређивању интеграла.

Интеграли
- Појам примитивне
функције и
неодређеног
интеграла
- Особине
неодређеног
интеграла
- Таблица основних
интеграла
- Методе замене
- Метода парцијалне
интеграције

- Инсистирати на
прецизности, тачности,
систематичности и
уредности у раду
- За обраду препоручених
садржаја предлаже се 17
часова

НАПОМЕНА: ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 4 ПИСМЕНА ЗАДАТКА СА ИСПРАВКАМА ПЛАНИРАНО ЈЕ 12 ЧАСОВА

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ
1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

 

РАЗРЕД
НАСТАВА

ПРАКСА УКУПНО
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку

I 74 37    111

II 74 37    111
Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада
2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА:
- Стицање основних знања из области електростатике, једносмерних струја и електромагнетизма потребних за друге стручне

предмете
- Стицање основних знања из наизменичних струја и импулса потребних за друге стручне предмете
3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА

 
Разред: први

 

НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула
(часови)

Електростатика 18

Једносмерне струје 72

Електромагнетизам 21
 

Разред: други
 

НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула
(часови)

Наизменичне струје 85

Импулси 26
 

Разред: први

Назив модула: Електростатика

Трајање модула: 18 часова
 



ЦИЉЕВИ МОДУЛА

ИСХОДИ
МОДУЛА

По завршетку модула
ученик ће бити у

стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ

МОДУЛА

- Стицање основних
знања о електрицитету и
електричним својствима
материје, о електричном
пољу, основним
карактеристикама и
појавама у електричном
пољу, као и основним
физичким величинама које
карактеришу његово
дејство
- Стицање основних
знања о паразитним
капацитивностима и
њиховим реалним
величинама у пракси
- Стицање знања из
основа теорије мерења, о
основним електричним
мерним инструментима и
методама мерења

 

- дефинише основна
и електрична
својства материје и
појам електрицитета;
- објасни количину
електрицитета,
наелектрисано тело,
начин деловања и
јединице;
- разликује
проводнике,
изолаторе и
полупроводнике;
- графички прикаже,
објасни и израчуна
поље и силу некој
тачки поља;
- разликује појмове
електричног
потенцијала и
напона;
- дефинише и
израчунава
капацитивност
уопште,
капацитивност два
проводника и
капацитивност
плочастог
кондензатора,
капацитивност
редне, паралелне и
мешовите везе
кондензатора;
- објасни појам
паразитне
капацитивности;
- објасни губитке у
кондензатору и
конструкцију и
особине
електролитских
кондензатора;
- објасни процес
пуњења и пражњења
кондензатора у колу
једносмерне струје;
- дефинише мерења у
електротехници као
и грешке при
мерењу;
- објасни улогу
инструмената и
прибора у
поступцима мерења
и начин њиховог
коришћења;
- измери напон
аналогним и

- Структура материје.
- Појам наелектрисаног
тела, количина
електрицитета,
дефиниција и јединице
- Проводници,
полупроводници и
изолатори.
- Силе у електричном
пољу. Кулонов закон.
- Појам електричног
поља. Графичко
приказивање
електричног поља.
Вектор електричног
поља.
- Електрични потенцијал.
Електрични напон.
Јачина хомогеног
електричног поља
- Појам капацитивности.
Капацитивност два
паралелна проводника.
Капацитивност
плочастог кондензатора.
Паразитна
капацитивност.
- Губици у кондензатору.
Кондензатори
(електролитски,
биполарни,...). Старење
кондензатора
- Оптерећивање
кондензатора
- Редно, паралелно и
мешовито везивање
кондензатора.
Лабораторијске вежбе:
- Дефиниција мерења,
грешке при мерењу
- Очитавање аналогних
мултиметара. Константа
инструмента
- Мерење
капацитивности
дигиталним
инструментом и
специфичности при
мерењу малих
капацитивности. Мерење
капацитивности
електролитског
кондензатора.
Инструменти за брзу
проверу електролитских
кондензатора.

Модул се реализује кроз
12 часова теоријске наставе и
6 часова лабораторијских
вежби

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

Ставове предвиђене модулом
изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика
наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће
облике наставе:
- теоријска настава
- лабораторијске вежбе

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације наставе
- лабораторијске вежбе се
реализују у лабораторији

*Специфичности у
реализацији модула:
- На почетку наставе дати
кратак увод у историјат развоја
електротехнике. Структуру
материје обрадити као наставак
на претходно знање из физике и
хемије. Електрично поље и
појаве у њему обрадити
првенствено графички, а затим
математички обрадити законе и
појаве у њему.
- Уз обраду појава у
електричном пољу
кондензатора и њихових
различитих веза радити
једноставније задатке.
- Простим примерима
објаснити појам паразитних
капацитивности.
- При обради тема користити
одговарајуће анимације са
Интернета.
- Након теоријске обраде
техничких карактеристика
мерних инструмената,
аналогних и дигиталних,
ученике треба научити да рукују
инструментима, повезују их у
електрична кола и правилно их
очитавају.



дигиталним
инструментом
напуњеног
електролитског
кондензатора у
електричном колу и
ван кола.

 

- Код мерења капацитивности
демонстрирати утицај мерних
каблова код мерења малих
капацитета
- Посебну пажњу посветити
мерењу електролитских
кондензатора и њиховом
старењу.

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
- Праћење остварености исхода
- Тестове знања
- Тестове практичних вештина

 
Назив модула: Једносмерне струје

Трајање модула: 72 часа
 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

ИСХОДИ
МОДУЛА

По завршетку
модула ученик ће
бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА

- Стицање основних
знања о једносмерној
електричној струји,
њеном дејству и њеним
основним параметрима,
о електричном колу и
основним елементима
које га чине
- Стицање знања о
основним законима
електричног кола (Омов,
I и II Кирхофов, Џулов
закон)
- Оспособљавање
ученика за решавање
простих и сложених
електричних кола помоћу
I и II Кирхофовог закона

- дефинише
појам
једносмерне
струје, физички
и технички смер
струје, израчуна
и објасни јачину
и густину струје;
- наводи и
образлаже
дејства
електричне
струје;
- објасни
елементе
електричног
кола, дефинише
коло и услов да у
колу буде струје;
- дефинише,
објасни и
израчуна
електричну
отпорност;
- анализира
зависност
отпорности од
температуре;
- разликује врсте
отпорника;
- дефинише,
објасни и
израчуна
електричну
проводност;
- дефинише и
примењује Омов
закон као и први
и други

- Појам
једносмерне
електричне
струје.
- Дејства
електричне
струје.
- Јачина, смер и
густина струје.
- Појам
електричног кола.
Елементи
електричног кола.
- Први Кирхофов
закон
- Електрична
отпорност.
Отпорност
проводника.
- Зависност
отпорности од
температуре.
Електрична
проводност
- Омов закон
- Џулов закон
- Везивање
отпорника и
еквивалентна
отпорност
- Електромоторна
сила генератора.
- Врсте
једносмерних
извора за
напајање.
- Просто коло са
једним
генератором и

Модул се реализује кроз
48 часова теоријске наставе и
24 часа лабораторијских вежби

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

Ставове предвиђене модулом изграђивати
и вредновати код ученика током свих
облика наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
- теоријска настава
- лабораторијске вежбе

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације наставе 
- лабораторијске вежбе се реализују у
лабораторији

*Специфичности у реализацији модула:
- На почетку овог поглавља објаснити
физичку суштину струје, физички и технички
смер, позитивну и негативну струју, итд
- Електрично коло упоредити са неким
механичким системом у којем се врши
двострука конверзија енергије, где се енергија
неопходна за директну употребу (на пример
потенцијална енергија воде) претвара у
електричну, затим преноси проводницима до
потрошача и ту се претвара у енергију
погодну за коришћење (на пример у
светлосну).
- Уз стандардне јединице за специфичну



Кирхофов закон;
- дефинише и
примени Џулов
закон, разликује
и израчуна
електричну снагу
и рад;
- израчуна
еквивалентну
отпорност
редне, паралелне
и мешовите везе
отпорника;
- објасни
електромоторну
силу генератора
и разликује
једносмерне
изворе за
напајање;
- решава проста
кола с једним
генератором и
једним
пријемником и
израчунава снагу
генератора и
снагу
пријемника;
- разликује
режиме рада
генератора;
- објасни и
решава проста
кола помоћу
уопштеног
Омовог закона;
- израчуна напон
између две тачке
и потенцијал
тачака у колу;
- дефинише и
решава сложено
коло помоћу
првог и другог
Кирхофовог
закона;

 

једним
пријемником
- Режими рада
генератора
- Просто
електрично коло
са више
генератора и
пријемника
- Напон између
две тачке и
потенцијал
тачака у колу.
- Електричне
силе у колу.
Други Кирхофов
закон
- Решавање
сложених кола

 

отпорност дати и вредност са површином
пресека израженим у mm2.
- Уз електричне силе у колу увек дати њихов
смер у односу на смер струје; у овом случају
дати и смер напона на отпорнику.
- Други Кирхофов закон дати као општи закон
равнотеже сила и применити га на
електрично коло или контуру.
- Приликом обраде једносмерних струја
радити једноставније задатке.

- Оспособљавање
ученика да рукују,
правилно повезују и
очитавају аналогне и
дигиталне инструменте
и мере основне
величине у колу
једносмерне струје

 

- опише и
примени мерење
јачине
једносмерне
струје;
- опише и
примени мерење
величина
дигиталним
мултиметром;
- измери
отпорност;
- мери
електрични рад
и снагу помоћу
амперметра и

Лабораторијске
вежбе:
- Мерење јачине
струје аналогним
инструментом
- Мерење
дигиталним
мултиметром
- Мерење
отпорности
- Мерење рада и
снаге помоћу
амперметра и
волтметра
- Провера
Омовог закона

*Специфичности у реализацији
лабораторијских вежби:
- Велику пажњу посветити универзалном
инструменту као највише коришћеном мерачу
електричних величина.
- Вежбе организовати тако да се одељење
дели на две групе.
- По могућности, у једном термину радити
једну вежбу.
- Једна вежба се ради два спојена - школска
часа и за то време треба да се ураде сва
мерења и обраде резултати.
- У лабораторији треба да буде довољно
радних места да за једним столом буду два до
три ученика.



волтметра;
- провери Омов
закон;
- провери први
и други
Кирхофов закон;
- изведе израз за
израчунавање
напона на
отпорнику у
делитељу
напона;
- сними
зависност
отпорности
потенциометра
од угла и
графички
прикаже
карактеристику
потенциометра

 

- Провера првог
Кирхофовог
закона; коло са
два паралелно
везана отпорника
- Провера првог
Кирхофовог
закона; коло са
више паралелно
везаних
отпорника
- Провера другог
Кирхофовог
закона; коло са
два редно везана
отпорника
- Провера другог
Кирхофовог
закона; коло са
више редно
везаних
отпорника
- Делитељ
напона са
фиксним
отпорницима
- Променљиви
отпорник у колу
једносмерне
струје

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
- Праћење остварености исхода
- Тестове знања
- Тестове практичних вештина

 
Назив модула: Електромагнетизам

Трајање модула: 21 час
 

ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

ИСХОДИ
МОДУЛА

По завршетку
модула ученик
ће бити у стању

да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
МОДУЛА

- Стицање
основних знања о
магнетним
својствима
материје,
магнетном пољу,
електромагнетизму
и његовој
практичној
примени
- Упознавање са
експериментом
који доказује
постојање и утицај
електромагнетног
поља+

- објасни појам
магнета и
магнетног
поља;
- графички
представи
магнетно поље
и да га објасни;
- израчуна
магнетно поље
од струје у
правом
проводнику;
- објасни
магнетна
својства
материје и
поделу
магнетних
материјала, а
нарочито
феромагнетних

- Појам
магнетног поља.
Графичко
представљање
магнетног поља.
- Магнетна
својства
материје.
Магнетна
индукција.
Магнетна
пропустљивост.
- Флукс вектора
магнетне
индукције.
- Магнећење
феромагнетних
материјала.
Магнетни
хистерезис.
- Магнетно поље
струје у

Модул се реализује кроз
14 часова теоријске наставе и
7 часова лабораторијских вежби

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

Ставове предвиђене модулом изграђивати и
вредновати код ученика током свих облика
наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
- теоријска настава
- лабораторијске вежбе

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације наставе
- лабораторијске вежбе се реализују у лабораторији



материјала;
- дефинише
магнетни флукс
и да густину
флукса повеже
с магнетном
индукцијом;
- објасни
магнећење
феромагнетних
материјала и
магнетни
хистерезис;
- израчуна и
објасни
магнетну
индукцију
струје у правом
проводнику и
да одреди њен
смер;
- објасни
магнетну
индукцију у
навојку и
навоју и одреди
њен смер;
- објасни
Ленцов закон и
његову
примену код
правог
проводника,
навојка и
навоја у
магнетном
пољу;
- одреди смер
индуковане
електромоторне
силе;
- објасни
самоиндукцију
и коефицијент
самоиндукције;
- израчуна
индуктивност
навоја;
- објасни
узајамну
индукцију;
- објасни појам
оклопљавања,
односно
фарадејевог
кавеза;

проводнику.
Магнетно поље
струје у навојку и
навоју.
-
Електромагнетна
индукција.
Ленцов закон.
Индукована
електромоторна
сила у
проводнику.
Индукована
електромоторна
сила у навојку и
навоју.
- Сопствено
магнетно поље.
Сопствени флукс.
Коефицијент
самоиндукције
(индуктивност).
Електромоторна
сила
самоиндукције.
- Међусобна
индукција.
Електромоторна
сила међусобне
индукције.
-
Електромагнетни
оклопи и
екранизација
проводника.
Оклопљавање
помоћу
магнетних и
немагнетних
материјала.
Лабораторијске
вежбе:
- Стални
магнети.
Електромагнети -
релеа.
-
Електромагнетно
поље и оклопи од
магнетног и
немагнетног
материјала
- Сметње у
проводнику услед
самоиндукције -
ефекат бобина

*Специфичности у реализацији модула:
- Појам магнетног поља такође обрадити ослањајући
се на претходно знање из основне школе. По
могућности показати њен облик помоћу гвоздене
пиљевине. Смерове величина у магнетизму
приказивати помоћу правила десне и леве руке или
десног или левог завртња. Уз индуковану
електромоторну силу дати и смер механичке силе која
потиче од индуковане струје, а уз електромагнетну
силу објаснити индуковану електромоторну силу која
се у електромотору назива контраелектромоторна
сила.
- Појам индуктивног преноса енергије објаснити на
примеру два паралелна проводника. Оклопљавање
такође објаснити примером два проводника и
препреком између њих у случајевима када је препрека
од магнетног и немагнетног материјала

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
- Праћење остварености исхода
- Тестове знања
- Тестове практичних вештина

 
Разред: други

Назив модула: Наизменичне струје

Трајање модула: 85 часова
 

ЦИЉЕВИ

ИСХОДИ
МОДУЛА ПРЕПОРУЧЕНО

УПУТСТВО ЗА



МОДУЛА По завршетку
модула ученик ће
бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА ОСТВАРИВАЊЕ
МОДУЛА

- Стицање
основних знања о
наизменичним
величинама,
параметрима
наизменичних
величина и
елементима у колу
наизменичне
струје
- Оспособљавање
за мерење
основних
величина
наизменичне
струје.

 

- објасни и
графички прикаже
производњу
наизменичне
електромоторне
силе као и да
објасни њен
математички
облик;
- дефинише и
разликује основне
параметре
наизменичних
величина;
- објасни,
графички прикаже
и примени
алгебарске
операције над
наизменичним
величинама;
- објасни, прикаже
и израчуна
величине код
отпорника, калема
и кондензатора у
колу наизменичне
струје;
- објасни пуњење
и пражњење
кондензатора у
колу једносмерне
струје и понашање
кондензатора у
колу наизменичне
струје;
- објасни и
графички прикаже
напоне и струју
код редних,
паралелних и
сложених веза;
- дефинише
импедансу у
комплексном
облику, њен модуо
и фазни угао;
- напише и
примени Омов
закон за
комплексне и
ефективне
вредности;
- дефинише снаге;
- решава
комбиноване везе
елемената;
- решава сложена
кола применом
првог и другог
Кирхофовог

- Принцип производње наизменичне
електромоторне силе. Генератор наизменичне
струје.
- Основни параметри наизменичних величина:
тренутна вредност, амплитуда, фаза, почетна
фаза, учестаност, кружна учестаност, средња
вредност, ефективна вредност, итд.
Представљање наизменичних величина помоћу
фазора. Представљање наизменичних величина
помоћу комплексних бројева. Сабирање и
одузимање наизменичних величина.
- Елементи у колу наизменичне струје. Отпорник
у колу наизменичне струје. Појам активне снаге.
Калем у колу наизменичне струје. Појам
реактивне снаге. Кондензатор у колу једносмерне
струје. Пуњење и пражњење кондензатора.
Кондензатор у колу наизменичне струје.
- Редна веза отпорника и калема.
- Појам импедансе.
- Редна веза отпорника и кондензатора.
- Редна веза отпорника, калема и кондензатора.
- Редна резонанса. Томсонов образац.
- Снаге код редне везе елемената.
- Паралелна веза пријемника.
- Појам адмитансе.
- Комбинована веза елемената.
- Решавање сложених кола помоћу првог и другог
Кирхофовог закона.
- Тевененова теорема.
- Теорема суперпозиције равнотежних стања у
колу.
- Мерење наизменичних величина аналогним
инструментом,
- Мерење наизменичних величина дигиталним
инструментом.
- Мерење наизменичних величина
осцилоскопом.
- Мерење учестаности осцилоскопом.
- Мерење фазне разлике осцилоскопом.
- Снимање зависности отпорности отпорника,
реактансе кондензатора и калема од учестаности.
- Израчунавање активне и реактивне снаге у RL
колу мерењем напона.
- Израчунавање активне и реактивне снаге у RC
колу мерењем напона.
- Израчунавање активне и реактивне снаге у
редном и паралелном RLC колу мерењем напона.
- Снимање излазног напона RC и CR кола у
функцији учестаности.
- Провера Омовог закона.
- Провера првог Кирхофовог закона.
- Провера другог Кирхофовог закона.

Модул се
реализује кроз
56 часова
теоријске
наставе и
29 часова
лабораторијских
вежби

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

Ставове
предвиђене
модулом
изграђивати и
вредновати код
ученика током
свих облика
наставе.

Облици наставе
Модул се
реализује кроз
следеће облике
наставе:
- теоријска
настава
- лабораторијске
вежбе

Подела одељења
на групе
Одељење се дели
на 2 групе
приликом
реализације:
- лабораторијских
вежби

Место
реализације
наставе
- лабораторијске
вежбе се реализују
у лабораторији

*Специфичности
у реализацији
модула:

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
- Праћење



закона,
Тевененове
теореме и
суперпозиције
равнотежних
стања у колу;
- измери
наизменичне
напоне и струје
аналогним и
дигиталним
инструментом;
- подеси
осцилоскоп и
измери параметре
наизменичних
величина;
- измери
осцилоскопом
наизменичне
величине на
отпорнику, калему
и кондензатору у
колу наизменичне
струје;
- проверава Омов
закон;
- проверава први
и други Кирхофов
закон.

 

остварености
исхода
- Тестове знања
- Тестове
практичних
вештина

 
Назив модула: Импулси

Трајање модула: 26 часова
 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула

ученик ће бити у
стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ
МОДУЛА

- Стицање основних
знања о импулсима и
утицају пасивних
елемената на облик
правоугаоног импулса
- Стицање основних
знања о особинама
простих водова и
простирању
правоугаоног импулса
по воду

- објасни и графички
прикаже различите
облике импулса;
- дефинише период,
учестаност, трајање и
паузу правоугаоног
импулса;
- графички прикаже и
објасни разлику
идеалног и реалног
правоугаоног
импулса;
- објасни и нацрта
облик сигнала на
излазу RC кола које
се побуђује
правоугаоним
импулсом;
- објасни врсте
изобличења
правоугаоних
импулса;
- објасни
еквивалентну

- Појам импулса, примери импулсних
појава. Разлика импулса у односу на
наизменични сигнал.
- Једносмерни и променљиви напон.
Једносмерни и наизменични
променљиви импулс.
- Параметри правоугаоног импулса.
Идеални и реални облик
правоугаоног импулса.
- Појам бита и брзина импулса.
- Правоугаони импулс у RC колу.
Утицај временске константе RC.
- Изобличења сигнала.
- Прост вод. Подужни параметри
вода. Еквивалентна шема вода.
- Простирање правоугаоних импулса
по простом воду. Изобличења
импулса у зависности од брзине.
- Снимање правоугаоног импулса у
CR и RC колу.
- Простирање правоугаоног импулса
кроз еквивалентни вод. Снимање
изобличења сигнала на
еквивалентном воду у функцији

Модул се реализује
кроз
18 часова теоријске
наставе и
8 часова
лабораторијских
вежби

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

Ставове предвиђене
модулом изграђивати
и вредновати код
ученика током свих
облика наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз
следеће облике наставе:
- теоријска настава



електричну шему
простог вода;
- објасни простирање
правоугаоног
импулса по воду и
његова изобличења;
- сними излазни
сигнал у CR и RC
колу за различите
учестаности
побудног
правоугаоног
импулса;
- уочава амплитудна
и фазна изобличења
сигнала на
еквивалентном воду;
- уочава изобличења
правоугаоног сигнала
на крају вода под
утицајем пасивних
елемената на воду.

учестаности двоканалним
осцилоскопом.
- Снимање утицаја пасивних
елемената на простирање
правоугаоног импулса по реалном
воду (UTP кабл) помоћу осцилоскопа.

- лабораторијске вежбе

Подела одељења на
групе
Одељење се дели на 2
групе приликом
реализације:
- лабораторијских
вежби

Место реализације
наставе
- лабораторијске вежбе
се реализују у
лабораторији

*Специфичности у
реализацији модула:
Оцењивање
Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
- Праћење остварености
исхода
- Тестове знања
- Тестове практичних
вештина

5. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА
- Пироћанац Милосава: Основе електротехнике за први разред електротехничке школе, Завод за уџбенике и наставна средства,

Београд, 1997
- Р. Опачић: Основе електротехнике за други разред електротехничке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,

1995
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6. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
- Физика
- Математика

ЕЛЕКТРОНИКА
1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

 

РАЗРЕД
НАСТАВА

ПРАКСА УКУПНО
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку

II 111 37    148
Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада
2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА:
- Стицање основних знања о дискретним електронским елементима, њиховим карактеристикама и примени у електронским

колима, линеарним, импулсним и интегрисаним колима која су потребна за остале стручне предмете
3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА

 
Разред: други

 

НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула
(часови)

Диоде 27

Транзистори 30

Линеарна интегрисана кола 20

Осцилатори и импулсна кола 15

Дигитална кола и мреже 32

Секвенцијална кола и мреже 24
 

Назив модула: Диоде

Трајање модула: 27 часова



 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити
у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ
МОДУЛА

- Усвајање знања о
полупроводницима,
PN споју, диодама и
њиховој примени

- објасни кристалну структуру
полупроводника и карактеристике
полупроводника N и P типа;
- објасни начин формирање PN
споја и понашање PN споја при
директној и инверзној
поларизацији;
- нацрта и објасни карактеристику
диоде;
- наведе и објасни механизме
пробоја PN споја;
- објасни принцип рада
једностраног и Грецовог усмерача
без кондензатора и са њим и нацрта
таласне облике напона;
- нацрта и објасни карактеристике
стабилизаторских диода и наведе
њихову примену;
- разликује диоде по њиховим
симболичким ознакама и
особинама;
- објасни принцип рада светлећих
полупроводничких диода;
- објасни принцип рада дисплеја са
течним кристалом;
- објасни принцип рада
седмосегментног дисплеја;
- сними карактеристику диоде у
циљу оптималног коришћења
диоде;
- измери и сними напон на излазу
различитих усмерача;
- уочи зависност карактеристичних
величина у функцији улазног
напона код стабилизатора напона.

- Кристална
структура
полупроводника
-
Полупроводници
N и P типа
- Образовање PN
споја
- Директно и
инверзно
поларисани PN
спој
- Карактеристика
PN споја
- Пробој PN споја
- Једнострани
усмерач
- Грецов усмерач
-
Стабилизаторске
диоде и њихова
примена
- Светлеће
полупроводничке
диоде.
- Инфрацрвене
диоде
- Течни кристали
-
Седмосегментни
дисплеј
- Снимање
карактеристика
диоде
- Усмерачи
- Стабилизатор
напона са Ценер
диодом

- Модул се реализује кроз:
20 часова теоријске
наставе
7 часова лабораторијских
вежби

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

Ставове предвиђене
модулом изграђивати и
вредновати код ученика
током свих облика
наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз
следеће облике наставе:
- теоријска настава
- лабораторијске вежбе

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације
наставе
- лабораторијске вежбе се
реализују у лабораторији

*Специфичности у
реализацији модула:

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
- Праћење остварености
исхода
- Тестове знања
- Тестове практичних
вештина

 
Назив модула: Транзистори

Трајање модула: 30 часова
 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула

ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ
МОДУЛА

- Усвајање знања о
транзисторима и њиховој
примени
- Снимање карактеристика
биполарних транзистора и
провера њиховог рада у

- објасни принцип рада
биполарног транзистора,
струје кроз њега, фактор
струјног појачања са
заједничким емитором и
базом;

- Принцип рада
транзистора на моделу
са заједничким
емитором
- Основне компоненте
струја у транзистору.

- Модул се реализује
кроз:
22 часова теоријске
наставе
8 часова
лабораторијских



електричним колима у циљу
њиховог бољег разумевања и
стицања практичних искустава

- нацрта и објасни
карактеристике
транзистора и ограничења
у раду транзистора;
- нацрта електричну шему
појачавача са заједничким
емитором, објасни улогу
елемената појачавача и
нацрта радну праву и
радну тачку;
- дефинише хибридне
параметре транзистора и
нацрта поједностављену
еквивалентну шему
транзистора;
- наведе узроке
нестабилности радне тачке
и објасни како се врши
стабилизација радне тачке;
- примени изразе за
појачање напона, струје,
улазну и излазну отпорност
појачавача са заједничким
емитором;
- објасни принцип рада
FET-ова и MOSFET-ова,
нацрта и објасни њихове
карактеристике;
- објасни понашање
биполарног транзистора и
MOSFET-а као прекидача;
- објасни начин рада
CMOS инвертора и његову
преносну CMOS;
- уочи понашање
различитих транзистора
снимањем њихових
карактеристика;
- мери карактеристике
појачавача са заједничким
емитором;
- сними преносну
карактеристику различитих
инвертора.

Коефицијент струјног
појачања
- Карактеристике
транзистора.
Ограничења у раду
транзистора
- Појачавач са
заједничким
емитором. Радна
права и радна тачка
- Узроци
нестабилности радне
тачке и њена
стабилизација
- Изрази за појачање
струје, напона и снаге,
улазне и излазне
отпорности код
појачавача са
заједничким емитором
- Принцип рада FET-а
на моделу са
заједничким сорсом
- Статичке
карактеристике FET-а
- FET-ови са
изолованим гејтом -
MOSFET-ови
- Биполарни
транзистор као
прекидач
- MOSFET као
прекидач
- CMOS инвертор
- Снимање улазних и
излазних
карактеристика
биполарних
транзистора
- Мерење особина
појачавача са
заједничким емитором
- Снимање излазних и
преносних
карактеристика FET-а
- Биполарни
транзистор као
прекидач, Снимање
карактеристика CMOS
кола

вежби

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

Ставове предвиђене
модулом
изграђивати и
вредновати код
ученика током свих
облика наставе.

Облици наставе
Модул се реализује
кроз следеће облике
наставе:
- теоријска настава
- лабораторијске
вежбе

Подела одељења на
групе
Одељење се дели на 2
групе приликом
реализације:
- лабораторијских
вежби

Место реализације
наставе
- лабораторијске
вежбе се реализују у
лабораторији

*Специфичности у
реализацији модула:

Оцењивање
Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
- Праћење
остварености исхода
- Тестове знања
- Тестове практичних
вештина

 
Назив модула: Линеарна интегрисана кола

Трајање модула: 20 часова
 

ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у

стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ
МОДУЛА

- Усвајање знања
о линеарним
интегрисаним
колима и њиховој
примени

- нацрта и објасни блок шему операционог
појачавача и принцип рада;
- дефинише карактеристичне величине
операционог појачавача;
- објасни начин рада и примени израз за

- Блок шема
интегрисаног
операционог
појачавача
-

- Модул се реализује
кроз:
14 часова теоријске
наставе
6 часова лабораторијских



напонско појачање инвертујућег и
неинвертујућег појачавача и кола за
сабирање;
- објасни принцип рада и одреди елементе
активних кола за диференцирање и
интеграљење;
- објасни принцип рада интегрисаних
стабилизатора напона;
- повезује и проверава рад инвертујућег и
неинвертујућег појачавача, кола за
сабирање и одузимање напона, пасивног и
активног кола за диференцирање и
интеграљење.

Карактеристичне
величине
интегрисаних
операционих
појачавача
- Идеални
инвертујући
појачавач
- Неинвертујући
појачавач
- Јединични
појачавач
- Коло за
сабирање са
операционим
појачавачем
- Активна кола за
диференцирање и
интеграљење
- Интегрисани
стабилизатори
напона

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

Ставове предвиђене
модулом изграђивати и
вредновати код ученика
током свих облика
наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз
следеће облике наставе:
- теоријска настава
- лабораторијске вежбе

Подела одељења на
групе
Одељење се дели на 2
групе приликом
реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације
наставе
- лабораторијске вежбе се
реализују у лабораторији

*Специфичности у
реализацији модула:

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
- Праћење остварености
исхода
- Тестове знања
- Тестове практичних
вештина

 
Назив модула: Осцилатори и импулсна кола

Трајање модула: 15 часова
 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула

ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА

- Упознавање ученика
са принципом рада
осцилатора и њиховом
применом

- објасни принцип
позитивне повратне спреге
и изведе Баркхаузенов
услов осциловања;
- објасни принцип рада
кварца и осцилатора са
кварцом;
- објасни принцип рада и
прорачун астабилних и
моностабилних
мултивибратора;
- практично провери рад
мултивибратора и
осцилатора;
- објасни принцип рада,

- Позитивна
повратна спрега.
Бархаузенов услов
осциловања
- Особине кварца
- Осцилатори са
кварцом
- Астабилни и
моностабилни
мултивибратори
- DC/DC
претварачи
- PLL осцилатор

- Модул се реализује кроз:
11 часова теоријске наставе
4 часова лабораторијских вежби
На почетку модула ученике
упознати са циљем/циљевима и
исходима, планом и начинима
оцењивања.

Ставове предвиђене модулом
изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика
наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће
облике наставе:



стабилност и промену
напона код DC/DC
претварача;
- објасни принцип рада PLL
осцилатора.

- теоријска настава
- лабораторијске вежбе

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације наставе
- лабораторијске вежбе се
реализују у лабораторији

*Специфичности у реализацији
модула:

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
- Праћење остварености исхода
- Тестове знања
- Тестове практичних вештина

 
Назив модула: Дигитална кола и мреже

Трајање модула: 32 часа
 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула

ученик ће бити у стању
да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ
МОДУЛА

- Усвајање знања о
бинарном
представљању
података, кодирању и
реализацији логичко-
прекидачких мрежа

- представи бројеве
бинарно, октално и
хексадецимално и
претвара бројеве из
једног у други бројни
систем;
- сабира, одузима,
множи и дели у
бинарном бројном
систему;
- представи бројеве
BCD кодовима;
- наведе разлику
између ASCII кода и
Unicode и наведе
начине кодирања ради
детектовања и
отклањања грешака;
- нацрта симболичке
ознаке и таблице
истинитости за
елементарна логичка
кола;
- проверава рад
елементарних логичких
кола и правила Булове
алгебре;
- користи универзална
логичка кола за
реализацију логичко-
прекидачких мрежа;
- наведе функције
кодера, декодера,
конвертора кода,
мултиплексера и

- Појам информације. Бројни
системи: бинарни, октални,
хексадецимални. Конверзија бројева
између различитих бројних система.
Основне операције у бинарном
бројном систему
- Кодови. BCD кодови. ASCII код.
Unicode. Кодови за детекцију и
отклањање грешака
- Основна и универзална логичка
кола. Основна правила логичке
алгебре. Прекидачке функције.
Минимизација прекидачких функција
- Кодер. Декодер. Конвертор кода.
Мултиплексер и демултиплексер
- Коришћење универзалних и
елементарних логичких кола
- Провера закона Булове алгебра
- Реализација кодера и декодера
- Реализација мултиплексера и
демултиплексера

- Модул се реализује
кроз:
24 часова теоријске
наставе
8 часова
лабораторијских
вежби
На почетку модула
ученике упознати са
циљем/циљевима и
исходима, планом и
начинима
оцењивања.

Ставове предвиђене
модулом изграђивати
и вредновати код
ученика током свих
облика наставе.

Облици наставе
Модул се реализује
кроз следеће облике
наставе:
- теоријска настава
- лабораторијске
вежбе

Подела одељења на
групе
Одељење се дели на 2
групе приликом
реализације:
- лабораторијских
вежби



демултиплексера и
изврши њихову
синтезу;
- реализује кодер,
декодер, мултиплексер
и демултиплексер и
проверава њихов рад.

Место реализације
наставе
- лабораторијске
вежбе се реализују у
лабораторији

*Специфичности у
реализацији модула:

Оцењивање
Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
- Праћење
остварености исхода
- Тестове знања
- Тестове практичних
вештина

 
Назив модула: Секвенцијална кола и мреже

Трајање модула: 24 часа
 

ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула

ученик ће бити у стању
да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ
МОДУЛА

- Усвајање знања о
флип флоповима,
регистрима,
бројачима,
меморијским
елементима и
аритметичким
колима
- Оспособљавање
за практичну
реализацију
секвенцијално
прекидачких мрежа
и кола

- наводи разлике између
комбинационо логичко
прекидачких и
секвенцијалних мрежа;
- објашњава рад
различитих флип
флопова, записује
њихове табеле
истинитости и наводи
њихову употребу;
- реализује флип флоп
са НИЛИ логичким
колима;
- црта блок шеме
стационарних и
померачких регистара,
објашњава начин
њиховог рада и начине
уписивања и очитавања
података;
- разликује асинхроне и
синхроне бројаче;
- објашњава рад
асинхроног и синхроног
бинарног бројача и црта
временске дијаграме
сигнала;
- наводи предности и
недостатке појединих
бројача;
- врши класификацију
меморија према начину
записивања, начину
приступа, технологији
израде;
- наводи разлике између
динамичких и
статичких

- Секвенцијалне мреже. Флип флопови:
RS, T, D, JK
- Регистри (стационарни и померачки)
- Бројачи (бинарни, декадни, кружни)
- Меморије (структура, регистарска
меморија, магацинска меморија,
оперативна меморија, асоцијативна
меморија, ултрабрза меморија, виртуелна
меморија). ROM, PROM, EPROM,
EEPROM, FLEŠ, RAM. Адресирање
меморије
- PLA, PAL, PLD
- Аритметичка кола (сабирачи, множачи)
- Реализација флип флопова
- Реализација сабирача

- Модул се
реализује кроз:
20 часа теоријске
наставе
4 часа
лабораторијских
вежби
На почетку
модула ученике
упознати са
циљем/циљевима
и исходима,
планом и
начинима
оцењивања.

Ставове
предвиђене
модулом
изграђивати и
вредновати код
ученика током
свих облика
наставе.

Облици наставе
Модул се реализује
кроз следеће облике
наставе:
- теоријска настава
- лабораторијске
вежбе

Подела одељења
на групе
Одељење се дели
на 2 групе
приликом



полупроводничких
меморија;
- објашњава начине
организације и
адресирања меморије;
- разликује полусабирач
и потпуни сабирач;
- на основу објашњења
о раду сабирача изводи
једначину стања и
реализује га логичким
колима;
- објашњава структуру и
начин рада
вишецифрених
сабирача и множача.

реализације:
- лабораторијских
вежби

Место реализације
наставе
- лабораторијске
вежбе се реализују у
лабораторији

*Специфичности у
реализацији
модула:

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
- Праћење
остварености
исхода
- Тестове знања
- Тестове
практичних
вештина

5. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА
- Р. Опачић: Електроника 1, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1997
- Ратко Опачић: Електроника 2, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1997
- Топаловић: Дигитална електроника за III разред електротехничке школе, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1996
6. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
- Основе електротехнике
- Обрада и пренос сигнала
- Мрежна опрема II разред

АПЛИКАТИВНИ СОФТВЕР
1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

 

РАЗРЕД
НАСТАВА

ПРАКСА УКУПНО
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку

II  74    74

III  111    111
Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада
2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА:
- Стицање основних знања о основним појмовима база података и оспособљавање за коришћење база података на рачунару
- Стицање основних знања о основним принципима HTML-а и оспособљавање за коришћење WEB едитора за креирање WEB

страница
- Стицање основних знања и вештина за креирање WEB страна различитим техникама
3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА

 
Разред: други

 

НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула
(часови)

Базе података 37

Израда Web странице 37
 

Разред: трећи
 

НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула
(часови)

HTML и XHTML 33

XML 30



Скрипт језици 48
4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА 

 
Разред: други

Назив модула: Базе података

Трајање модула: 37 часова
 

ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању

да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ
МОДУЛА

- Усвајање
знања о
основним
појмовима база
података
-
Оспособљавање
за коришћење
база података на
рачунару

- објасни појам базе података и организовање
базе података (табеле, слогови, поља, типови
података у пољима и својства поља);
- објасни појам примарног кључа и индекса,
као и сврху повезивања табела у бази података
и важност дефинисања правила повезивања;
- покрене и затвори апликацију за рад са
базама података, отвори и пријави се на
постојећу базу података;
- креира нову базу података и сними базу
података на одређену локацију уређаја за
чување података;
- користи функцију помоћи у апликацији;
- мења врсту прегледа табеле, обрасца,
извештаја;
- прикаже и сакрије уграђене алатке (toolbar);
- креира и сачува табелу и одреди поља и
типове података у њима;
- дода и обрише слогове у табели;
- дода поље у постојећу табелу;
- дода и прилагоди податке у слогу и брише
податке из слога;
- проналази у табели одређени слог;
- сними и затвори табелу;
- дефинише примарни кључ;
- постави индекс у одређено поље, без
допуштања дупликата;
- промени атрибуте поља (величина поља,
формат броја, формат датума);
- мења ширину колоне у табели, премешта
колоне у табели;
- креира везе између табела: један према један,
један према више;
- брише везе између табела и примењује
правила веза тако да се онемогући брисање
поља која повезују табеле све док постоји веза
са неком од табела;
- отвори постојећи образац, направи и сачува
образац;
- користи образац за унос, измену и брисање
записа;
- прелази на одређени запис у обрасцу;
- додаје и мења текст у заглављу и подножју
обрасца;
- памти и затвара образац;
- користи команду претраживања за
проналажење одређене речи, броја или датума
у слогу; 
- примењује филтер на табели или обрасцу,
искључује филтер на табели или обрасцу; 
- креира и чува једноставни упит који обухвата
једну или две табеле, коришћењем

- Појам базе
података
- Манипулација
базом података
- Промена
основних
подешавања
- Основне
операције са
табелама
- Дефинисање
кључева
- Припрема
табеле
- Повезивање
табела
- Рад са
обрасцима
- Основне
операције код
приступања
информацијама
- Упити
- Сортирање
записа (слогова)
- Креирање
извештаја
- Припрема
штампања
- Опције
штампања

Модул се реализује
кроз:
37 часова
лабораторијских вежби

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

Ставове предвиђене
модулом изграђивати и
вредновати код
ученика током свих
облика наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз
следеће облике наставе:
- лабораторијске вежбе

Подела одељења на
групе 
Одељење се дели на 2
групе приликом
реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације
наставе
- лабораторијске вежбе
се реализују у
рачунарском кабинету

*Специфичности у
реализацији модула:

Оцењивање
Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
- Праћење остварености
исхода
- Тестове практичних
вештина



једноставног услова претраживања; 
- додаје услов упиту и користи следеће
операторе: <. <=, >, >=, =, <>, AND, ОR; 
- уређује упите: додавање, уклањање, скривање
или приказивање поља; 
- покреће упит, брише упит, памти и затвара
упит; 
- сортира податке у табели, обрасцу, резултату
упита по растућем или опадајућем сортирању
и алфабетски; 
- креира и чува извештај заснован на табелама,
упитима; 
- мења распоред поља са подацима и рубрике
у извештају; 
- групише податке према одређеној рубрици
(пољу) у извештају, растуће или опадајуће; 
- прикаже одређена поља у групном извештају
преко: збира, минималне вредности,
максималне вредности, просечне вредности,
избројаних ставки, одређене тачке прекида; 
- додаје и мења текст у заглављу и подножју
извештаја; 
- памти и затвара извештај; 
- прегледа табелу, образац, извештај за
штампање; 
- промени орјентацију штампања извештаја
(усправно или оборено) и величину странице; 
- штампа страницу, одабране слогове, целу
табелу, све слогове и одређене странице
коришћењем прегледа обрасца (form layout); 
- штампа резултате упита; 
- штампа одређене странице извештаја и цео
извештај.

 
 

Назив модула: Израда Web странице

Трајање модула: 37 часова
 

ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању

да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ
МОДУЛА

- Усвајање знања о
основним
принципима
HTML-а
- Оспособљавање
за коришћење Web
едитора за
креирање Web
страница

- дефинише израз World Wide Web (Web) и
Internet и идентификује њихове кључне
карактеристике;
- дефинише појмове browser, Web server и
URL;
- објашњава потребу коришћења протокола и
разликује примарне протоколе и њихово
коришћење: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP;
- идентификује главне предности
објављивања информација на Web-у: цене,
доступност великом броју корисника, лако
ажурирање, међусобна активност корисника;
- дефинише појам hyperlink-а;
- дефинише појам HTML-а и његову
структуру;
- користи уобичајене mark-up tag-ове за
распоред странице: <HTML>, <head>, <title>,
<body>, <hr>, <img>, <ul>, <ol>;
- примењује стил параграфа;
- бира облик фонта (bold, italic), поставља

- Основни
појмови Web
концепта
- Информације на
Web-у
- Основе HTML-а
- Израда
једноставне
странице
- HTML едитор
- Форматирање
параграфа и
странице
- Хиперлинк
- Табеле
- Frame
- Прости обрасци
- Формати и
величина слике

Модул се реализује
кроз:
37 часова
лабораторијских
вежби

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

Ставове предвиђене
модулом изграђивати
и вредновати код
ученика током свих
облика наставе.

Облици наставе
Модул се реализује



боју, облик и величину коришћењем font tag;
- прегледа изворни код Web странице помоћу
browser-а;
- креира нову датотеку помоћу HTML
едитора;
- бира одговарајући фонт, убацује и уређује
текст, форматира текст (italic), мења боје у
тексту;
- подешава својства: поравнање, увлачење,
убацује прекид параграфа, прекид линије,
подешава боју стране;
- мења боју хиперлинка стране, додаје слику
позадине страни;
- подешава маргине стране;
- додаје и уређује наслов стране;
- дефинише појам документа у стилу каскаде
(cascading style sheet);
- убацује хиперлинк са датотеком, Web
адресом, е-mail-ом из текста, слике;
- дефинише циљни линк (исти прозор, нови
прозор, frame);
- убацује табелу, поравнава табелу, убацује и
брише колоне и редове, комбинује и дели
ћелије;
- модификује ширину колоне, висину реда,
мења боју позадине ћелије и целе табеле;
- убацује графичку позадину, слику у табелу; 
- мења ширину границе табеле, приказује,
сакрива границе табеле; 
- дефинише појам frame-а; 
- бира шаблон frame-а, дефинише распоред
frame-ова у скупу frame-ова; 
- дефинише апсолутне, релативне величине
frame-а у скупу frame-ова; 
- дефинише имена за елементе frame-а; 
- креира угнежђене скупове frame-ова,
укључује странице frame-ова у скупу frame-
ова; 
- поставља опције scrollbar-а (увек се
приказује, не показује се); 
- поставља минималне маргине између frame-
ова и садржаја; 
- поставља опције ивица: ширину ивице, боју
ивице; 
- убацује образац у страницу, креира поља
текста са једном и више линија; 
- поставља иницијалне вредности за поље
текста, додаје тастере submit, reset, поставља
својства или деловање за submit, reset тастере;
- користи и поставља опције поља обрасца:
drop-down, check box, radio button; 
- разликује најчешће формате слика: GIF,
JPEG, BMP, PNG по њиховим
карактеристикама: квалитет компресије,
коришћење; 
- памти слику са Web странице на локацију
на драјву; 
- убацује слику у HTML страницу, поставља
атрибуте слике: величину, ивицу, поравнање,
алтернативни текст; 
- објашњава концепт постављања (uploading)
Web сајта на Web серверу, поставља Web сајт
на серверу.

кроз следеће облике
наставе:
- лабораторијске вежбе

Подела одељења на
групе
Одељење се дели на 2
групе приликом
реализације:
- лабораторијских
вежби

Место реализације
наставе 
лабораторијске вежбе
се реализују у
рачунарском кабинету

*Специфичности у
реализацији модула:

Оцењивање
Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
- Праћење
остварености исхода
- Тестове практичних
вештина

 
Разред: трећи



Назив модула: HTML и XHTML

Трајање модула: 33 часа
 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

ИСХОДИ
МОДУЛА

По завршетку модула
ученик ће бити у

стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА

- Усвајање знања о начину
и атрибутима за
форматирања WEB страна
- Оспособљавање за
креирање текстуалних и
мултимедијалних WEB
страна

- разликује HTML
текст од обичног
текстуалног записа;
- примењује
атрибуте текста (таг-
ове) код креирања
страна;
- креира статичку
WEB страну;
- разликује појам
хипертекста и
независних линкова;
- креира линкове
према другим WEB
странама;
- креира табеле у
оквиру WEB стране;
- креира формулар
(образац) за уношење
података;
- убацује графичке
елементе у WEB
страну;
- убацује
мултимедијалне
садржаје у WEB
страну;
- наведе предности
XHTML у односу на
HTML; 
- користи различите
стилове код
креирања WEB
стране.

- Основе језика за
описивање текста
- Структуирање
текста
- Обележавање
елемената текста
- Рад са текстом и
листама
- Појам
хипертекста и
независних
линкова
- Рад са сликама
- Одређивање
боје и позадине
- Рад са табелама
- Оквири и зоне 
- Креирање
формулара и
форми
- Рад са
мултимедијом -
аудио и видео
датотеке
- Стилови и
скриптовање

Модул се реализује кроз:
33 часа лабораторијских вежби

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

Ставове предвиђене модулом
изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
- лабораторијске вежбе

Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе приликом
реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације наставе
- лабораторијске вежбе се реализују у
лабораторији

*Специфичности у реализацији
модула:

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
- Праћење остварености исхода
- Тестове практичних вештина

 
Назив модула: XML

Трајање модула: 30 часова
 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула

ученик ће бити у стању
да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА

- Усвајање знања о
креирању и описивању
података неопходних за
формирање WEB страна
- Оспособљавање за
креирање XML страна

- наведе разлике и
предности XML у
односу на HTML;
- користи елементе
XML-а код формирања
страна;
- наведе предности
коришћења XML DTD-
а;
- креира валидан XML
документ;

- Основе XML и
његова намена
- Елементи XML
и правила
- Основне
компоненте XML
- Разумевање
основа XML DTD
и докумената
- Креирање добро
оформљеног и

Модул се реализује кроз:
30 часова лабораторијских
вежби

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

Ставове предвиђене модулом
изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика



- користи елементе за
креирање DTD-а и
додељује им
одговарајуће атрибуте;
- користи ентитете у
формирању DTD-а и
докумената;
- међусобно повезује
документе;
- обрађује XML
документе.

валидног XML
документа
- Рад са
различитим
типовима
означавања
- Прављење
елемената за DTD
(Document Type
Defin.)
- Додељивање
атрибута
елементима
- Дефинисање
модела садржаја
за елементе
- Употреба
ентитета у DTD-
овима и
документима
- Повезивање
помоћу XLink-а и
XPointer-а
- Обрада XML
документа

наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће
облике наставе:
- лабораторијске вежбе

Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације наставе
- лабораторијске вежбе се
реализују у лабораторији

*Специфичности у реализацији
модула:

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
- Праћење остварености исхода
- Тестове практичних вештина

 
Назив модула: Скрипт језици

Трајање модула: 48 часова
 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула

ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА

- Усвајање знања о
основним принципима
програмирања
- Оспособљавање за
креирање једноставних
клијентских и серверских
програма

- наведе предности
коришћења програма
писаних скрипт језиком;
- разликује и користи
различите типове података
и оператора у скрипт
језицима;
- наведе, разликује и
користи основне наредбе
скрипт језика;
- наведе и користи наредбе
за контролу тока (do while, if
then, for next ...);
- креира документе помоћу
скрипт језика; 
- модификује текстуалне
податке помоћу
различитих ефеката; 
- уноси графичке објекте у
приказ;
- креира једноставне
анимације;
- уноси мултимедијалне
садржаје у приказ; 
- контролише рад миша и
тастатуре у оквиру приказа.

- Увод у скрипт
језике
- Променљиве,
типови података,
оператори
- Наредбе и
функције скрипт
језика
- Контрола тока и
искази
- Објекти,
методе, својства
и догађаји
- Прављење
докумената и
формулара
- Отварање
прозора и
објеката у њему
- Избор позадине
- Рад са текстом и
ефекти 
- Рад са сликама
- Примери
анимације
- Рад са
мултимедијом
- Реакција на
догађаје (миш,
тастатура)

Модул се реализује кроз:
48 часова лабораторијских
вежби

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

Ставове предвиђене модулом
изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика
наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће
облике наставе:
- лабораторијске вежбе

Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације наставе
- лабораторијске вежбе се
реализују у лабораторији

*Специфичности у реализацији
модула:

Оцењивање
Вредновање остварености исхода



вршити кроз:
- Праћење остварености исхода
- Тестове практичних вештина

5. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА
-Khristine Annwn: Macromedia Dreamweaver MX 2004, Микро књига, Београд, 2004.
- Слободан Шећеровски, ECDL Модул 5: Базе података, Компјутер библиотека, Чачак, 2007.
- Mike Gunderloy, Joseph Jorden SQL: Server i baze podataka 2001, Микро књига, Београд, 2001.
- Cary N. Prague, Michael R. Irwin, Jennifer Reardon: Access 2003. Biblija, Микро књига, Београд, 2004.
- Alison Balter, Access 2003: Научите за 24 часа, Компјутер библиотека, Чачак, 2003.
- Група аутора, Microsoft Office FrontPage 2003: Корак по корак, ЦЕТ, Београд, 2004.
- Група аутора, Microsoft Office Access 2003: Корак по корак, ЦЕТ, Београд, 2003.
- Herbert Schildt, Java J2SE 5: Комплетан приручник, Микро књига, Београд, 2006.
- Edward C. Willet: OFFICE 2003. BIBLIJA, Микро књига, Београд, 2004.
- Natanya Pitts: XML основе, Компјутер библиотека, Чачак, 2003.
- Molly E. Holzschlag: HTML и XHTML мајстор, Компјутер библиотека, Чачак, 2001.
- Michael J. Young: XML корак по корак, ЦЕТ, Београд, 2001.
- Kris Jamsa, Konrad King, Andy Anderson: HTML и Web дизајн кроз практичне примере, Микро књига, Београд, 2003.
6. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
- Рачунарски софтвер

ОБРАДА И ПРЕНОС СИГНАЛА
1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

 

РАЗРЕД
НАСТАВА

ПРАКСА УКУПНО
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку

III 74 37    111
Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада
2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА:
- Стицање основних знања о обради и преносу сигнала потребних за усвајање знања из других стручних предмета
3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА

 
Разред: трећи

 

НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула
(часови)

Претварање података у сигнале и пренос сигнала 75

Компресија података 36
4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА 

 
Назив модула: Претварање података у сигнале и пренос сигнала

Трајање модула: 75 часова
 

ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула

ученик ће бити у стању да:
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ
МОДУЛА

- Усвајање
основних
знања о
претварању
података у
сигнале 
- Усвајање
основних
знања о
начинима
преноса
сигнала

- дефинише основне
појмове у
телекомуникацијама;
- разликује путеве и
начине слања података;
- објасни основне
комутационе технике;
- наведе предности и
недостатке коришћења
дигиталних сигнала у
односу на аналогне;
- наведе улогу модема,
кодера и дигиталног
примопредајника;
- образложи утицај
слабљења, кашњења, шума
и капацитета канала на
пренос сигнала:

- Појам периоде и фреквенције. Појам аналогног
и дигиталног сигнала. Континуални и
дискретни сигнал. Сигнал у временском и
фреквентном домену. Простопериодичан сигнал,
правоугаона поворка импулса, усамљени
правоугаони импулс, дигитални униполарни и
поларни сигнал. Ширина спектра сигнала и
ширина пропусног опсега
- Комуникациони модел, комуникационе везе
(тачка-тачка и више тачака) дељење медијума за
пренос (симплекс, дуплекс)
- Појам комуникационе мреже. Комутирана
мрежа. Комутација канала. Комутација порука.
Комутација пакета. Упоредни преглед
комутационих техника 
- Појам податка. Претварање аналогних и
дигиталних података у аналогне и дигиталне
сигнале. Пренос аналогних и дигиталних

Модул се
реализује кроз:
50 часова
теоријске
наставе
25 часова
лабораторијских
вежби

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

Ставове



- визуелно детектује
сметње на линији;
- дефинише појмове:
модулација, модулациони
сигнал, модулисани
сигнал;
- разликује и графички
прикаже основне начине
претварања аналогних
података у дигиталне
сигнале, дигиталних
података у дигиталне
сигнале и дигиталних
података у аналогне
сигнале;
- визуелно детектује и
разликује различите врсте
модулација;
- објасни појам и
различите начине
мултиплексирања;
- објасни
мултиплексирање по
таласним дужинама.

сигнала. Трансмисиони параметри. Слабљење.
Изобличења услед кашњења. Шум (сметње).
Зависност капацитета канала од броја
дискретних сигнала
- Претварање података. Претварање аналогних
података у дигиталне сигнале. Теорема о
одмеравању. Импулсна амплитудна модулација.
Импулсна кодна модулација.
- Претварање дигиталних података у дигиталне
сигнале. Начини кодирања. Кодирање без
повратка на нулу и инверзно NRZ кодирање.
Манчестер и диференцијално Манчестер
кодирање
- Претварање дигиталних података у аналогне
сигнале. Кодирајуће технике (амплитудна ASK,
фреквентна FSK и фазна PSK). Квадратурна
амплитудска модулација (QAM) 
- Мултиплексирање. Мултиплексирање са
поделом фреквенција. Синхрони временски
мултиплекс. Појам рама података. Статистички
временски мултиплекс. Мултиплексирање по
таласним дужинама 
- Реализација А/Д и Д/А конвертора,
мултиплексера и демултиплексера, ASK, FSK,
PSK модулатора и детектора

предвиђене
модулом
изграђивати и
вредновати код
ученика током
свих облика
наставе.

Облици наставе
Модул се
реализује кроз
следеће облике
наставе:
- теоријска
настава
- лабораторијске
вежбе

Подела одељења
на групе 
Одељење се дели
на 2 групе
приликом
реализације:
- лабораторијских
вежби

Место
реализације
наставе
- лабораторијске
вежбе се реализују
у лабораторији

*Специфичности
у реализацији
модула:

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
- Праћење
остварености
исхода
- Тестове знања
- Праћење
практичног рада
- Усмено излагање

 
Назив модула: Компресија података

Трајање модула: 36 часова
 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик
ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ
МОДУЛА

- Усвајање основних
знања о техникама за
убрзавање преноса
сигнала
- Усвајање основних
знања о начинима за

- објасни предности
компресије података и наведе
основне технике компресије
података;
- наведе предности и
недостатке фреквентно

- Фреквентно зависни
кодови (Хафманов код,
аритметичка компресија)
- Run-Lenght кодирање
(низови истог бита,
низови са различитим

Модул се реализује кроз:
24 часа теоријске
наставе
12 часова
лабораторијских вежби



детектовање и
отклањање грешака
примљеног сигнала

зависних кодова; 
- наведе основне формате
компресије текста, слика и
мултимедијалних
информација и њихове
намене;
- бира најадекватнији формат
компресије текста, слике и
мултимедијалне информације
у зависности од преносног
медијума;
- врши претварање
информације користећи
различите технике
компресије.

карактеристикама,
факсимил компресија)
- Релативно кодирање
- Lempel-Ziv компресија
- Компресија текста (ARJ,
ZIP, RAR)
- Компресија слика
(репрезентација слика,
JPEG компресија, GIF
формат)
- Компресија
мултимедијалних
информација (MPEG,
MP3, MP4)
- Једноставне технике за
детекцију грешака
(контрола паритета,
чексума)
- Детекција грешака
помоћу CRC-а
- Имплементација CRC
помоћу цикличних
померања (хардверска
реализација CRC)
- Корекција грешака
(Хамингови кодови)

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

Ставове предвиђене
модулом изграђивати и
вредновати код ученика
током свих облика
наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз
следеће облике наставе:
- теоријска настава
- лабораторијске вежбе

Подела одељења на
групе 
Одељење се дели на 2
групе приликом
реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације
наставе
- лабораторијске вежбе се
реализују у лабораторији

*Специфичности у
реализацији модула:

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
- Праћење остварености
исхода
- Тестове знања
- Праћење практичног
рада
Усмено излагање

5. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА
- William A. Shay: Савремене комуникационе технологије и мреже, Компјутер библиотека, Чачак, 2000.
- Веле Чоја: Основе технике дигиталног преноса, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003.
- Зоран Урошевић, Милан Савић: Пренос података, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003.
6. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
- Основе електротехнике

- Електроника
- Рачунарске мреже

ПРЕДУЗЕТНИШТВО
1. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА:
- Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања (иновативност и креативност, покретање иницијатива,

преузимање одговорности и ризика, управљање променама, тимски рад, вештине комуникације, конструктивно решавање
проблема, критичко мишљење, управљање временом, лидерство...)

- 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
- Мултидисциплинарни приступ и орјентација на праксу
- Развијање основе за континуирано учење
- Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној оријентацији
- Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање)
- Развој одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже
2. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА
- Иновације и предузетништво, Peter F. Drucker, Привредни преглед, Београд, 1991.
- Мој поглед на менаџмент, Peter F. Drucker, Адижас, Нови Сад, 2003.
- Како креирати, овладати и доминирати тржиштем, Филип Котлер, Адижас, Нови Сад, 2003.
- Оснивање и вођење малог бизниса, Тихомир Радовановић, Национална служба за запошљавање, Београд, 2003.
- Сајтови: www.apr.sr.gov.yu, www.sme.sr.gov.yu; www.mspbg.co.yu
3. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
- Сви опште стручни предмети и стручни модули



4. СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА
- Предмет реализовати кроз 2 часа недељно вежби.
- Препорука је да се тема "Ученички пројект-израда и презентација пословног плана", започне приликом обрађивања теме

"Процена пословних идеја". На овај начин предавач може да интегрише ученички пројект током наредних тема предмета.
УПУТСТВА ЗА СВЕ ТЕМЕ:
- Методе рада: мини предавања, дискусија, групни рад, играње улога, студије случаја, симулација, рад на терену,

Браинсторминг; сwот анализа, анкета/интервју, презентација
- Циклус емпиријског учења
- Дневник рада - објаснити вођење дневника рада
- Место одржавања: довољно велики простор који омогућује рад у групама
- Користити позитивне примере из праксе
5. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА

 
Разред: четврти

Годишњи фонд: 68 часова
 

ТЕМА ЦИЉЕВИ

ИСХОДИ
По завршетку теме
ученик ће бити у

стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО

ТЕМАМА

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ
ПРОГРАМА

Предузетништво
и предузетник

- Разумевање
појма и значаја
предузетништва
- Препознавање
особености
предузетника

- наведе адекватне
примере
предузетништва из
локалног
окружења
- наведе
карактеристике
предузетника 
- објасни значај
мотивационих
фактора у
предузетништву 
- доведе у однос
појмове
предузимљивост и
предузетништво

- Појам, развој и значај
предузетништва 
- Профил и
карактеристике успешног
предузетника 
- Мотиви предузетника 
- Технике и критеријуми
за утврђивање
предузетничких
предиспозиција

- Дати пример доброг
предузетника и/или
позвати на један час
госта - предузетника који
би говорио ученицима о
својим искуствима
- Препоручене методе
оцењивања:
- активност на часу 
- дневник рада
- Тему реализовати кроз
10 часова вежби

Развијање и
процена
пословних идеја,
маркетинг план

- Развијање
способности за
уочавање,
формулисање и
процену
пословних идеја 
- Упознавање
ученика са
елементима
маркетинг плана 
- Развијање
смисла за тимски
рад

- селектује из
мноштва идеја ону
која је
применљива и
реална за
отпочињања
бизниса 
- препозна
различите начине
отпочињања
посла
- уочи међусобно
деловање фактора
који утичу на
тржиште
- самостално
прикупи податке
са тржишта -
конкуренција,
потенцијални
клијенти,
величина тржишта
- прави понуду
услуге
- развија
маркетинг
стратегију за своју
пословну идеју и
презентује свој

- Процена пословних
могућности за нови
пословни подухват
- SWOT анализа 
- Елементи маркетинг
микса (5П - производ,
услуга, цена, канали
дистрибуције,
промоција)
- Фактори пословног
окружења: потенцијални
клијенти, величина
тржишта, директна и
индиректна
конкуренција, трендови
на тржишту итд.
- Елементи маркетинг
плана
- Рад на терену -
истраживање тржишта

- Кроз олују идеја и
вођене дискусије,
наставник помаже
ученицима да се
креативно изразе у
смишљању бизнис идеја
и избору релне за даљи
рад на њој
- Ученици се дела на
групе у којима остају до
краја и раде на деловима
пословног плана
- Групе ученика
окупљене око једне
пословне идеје врше
истраживање тржишта
по наставниковим
упутствима
- Групе ученика у
посетама малим
предузећима информишу
се о начину прављења
понуде и самостално
праве понуду за пример
њиховог предузећа
- Препоручене методе
оцењивања:
- активност на часу
- домаћи задатак



маркетинг план
- ради тимски у
ученичкој групи

- дневник рада
- практичан рад
- Тему реализовати кроз
14 часова вежби

Управљање и
организација

- Упознавање
ученика са
стиловима
руковођења 
- Разумевање
значаја развоја
људских ресурса
за потребе
организације

- наведе особине
успешног
менаџера 
- разликује
различите
управљачке
стилове 
- објасни суштину
менаџмента
услуга/производње
- објасни значај
планирања и
одабира људских
ресурса за потребе
организације
- објасни значај
информационих
технологија за
савремено
пословање

- Менаџмент функције
(планирање,
организовање, вођење и
контрола) 
- Менаџмент стилови -
(предузетник као
менаџер) 
- Основна знања о
управљању и лидерству -
демократски стил,
централизован, лисе
фер.. 
- Менаџмент
услуга/производње -
управљање производним
ресурсима, управљање
производним процесом 
- Информационе
технологије у пословању
(пословни
информациони системи,
интернет, интранет и
екстранет у пословању,
електронско пословање,
електронска трговина,
итд.)

- Препоручене методе
оцењивања:
- активност на часу
- дневник рада
- Тему реализовати кроз
10 часова вежби од тога
одређен број према
избору наставника у
информатичком кабинету

Правни оквир за
оснивање и
функционисање
делатности

- Усмеравање
ученика да
спозна правни
оквир
функционисања
делатности
(поређење и
избор
прихватљиве
могућности) 
- Давање
основних
упутстава где
доћи до
неопходних
информација

- изабере
најповољнију
организациону и
правну форму
организовања
делатности 
- прикупи
информације које
су потребне за
успешно вођење
посла 
- самостално
сачини или
попуни пословну
документацију
(CV, пословна
писма, молбе,
записник,
обрасци...)

- Законске форме
организовања
делатности 
- Институције и
инфраструктура за
подршку предузетништву

- Користити сајтове за
прикупљање
информација
(www.apr.sr.gov.yu,
www.sme.sr.gov.yu;
www.mspbg.co.yu...)
- Посета социјалним
партнерима на локалном
нивоу (општина,
филијале Националне
службе за запошљавање,
Регионалне агенције за
развој малих и средњих
предузећа и сл.) 
- Посета или долазак
успешног предузетника 
- Тему реализовати кроз
12 часова вежби

Економија
пословања

- Упознавање
ученика са
финансијским
аспектима
предузећа / радње

- планира
производњу и
трошкове за
сопствени бизнис 
- класификује
трошкове
предузећа и
израчуна праг
рентабилности 
- састави
финансијске
извештаје у
најједноставнијој
форми (биланс

- Структура трошкова
(фиксни и варијабилни
трошкови) и праг
рентабилности 
- Приходи и расходи 
- Прикупљање
потребних података на
терену и њихова
презентација

- Препоручене методе
оцењивања:
- активност на часу
- дневник рада
- самостални практични
рад
- графичка метода (схеме)
- Тему реализовати кроз
12 часова вежби



стања, биланс
успеха и ток
готовине
предузећа) 
- прикупи
информације
потребне за
производни и
финансијски план
и о изворима
финансирања 
- презентује план
производње,
основне елементе
финансијског
плана и
организациони
план за сопствену
бизнис идеју

Ученички
пројект -
презентација
пословног плана

-
Оспособљавање
ученика вештини
презентације
пословног плана

- повеже све
сегменте
пословног плана
за сопствену
бизнис идеју 
- стечене вештине
и знања примени
у оквиру тима и на
презентацији
пословног плана;

- Израда целовитог
бизнис плана за
сопствену бизнис идеју 
- Презентација
појединачних/групних
бизнис планова и
дискусија

- Организовати долазак
стручњака за процену
бизнис плана 
- У презентацији
користити сва
расположива средства за
визуализацију 
- Препоручене методе
оцењивања:
- активност на часу
- праћење практичног
рада
- вештина презентације
- самостални практични
рад
- Тему реализовати
кроз 10 часова вежби

МРЕЖНА ОПРЕМА
1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

 

РАЗРЕД
НАСТАВА

ПРАКСА УКУПНО
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку

II 37 111    148
Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада
2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА:
- Оспособљавање ученика да самостално врши различита мерења у рачунарским мрежама

- Стицање основних знања о техникама преноса података кроз оптичке каблове и конструкцији и врстама оптичких каблова, о
особеностима простирања електромагнетних таласа и раду ВФ предајника и пријемника
- Оспособљавање ученика да самостално изврши тестирање мрежних инсталација и детектује и отклони квар на мрежним
инсталацијама

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА
 

Разред: други
 

НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула
(часови)

Електронска мерења у рачунарским мрежама 58

Оптичка пасивна опрема 24

Бежична мрежна опрема 16

Тестирање пасивне мрежне опреме 50
4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА

 



Назив модула: Електронска мерења у рачунарским мрежама

Трајање модула: 58 часова
 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула

ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ
МОДУЛА

- Оспособљавање
ученика да самостално
користи мерне
инструменте и тестере
- Оспособљавање
ученика да самостално
врши различита
мерења у рачунарским
мрежама

 

- разликује мерне
инструменте и уређаје за
тестирање у рачунарским
мрежама;
- дефинише мерне јединице
у електротехници и
телекомуникацијама;
- израчунава грешке при
различитим мерним
методама;
- дефинише мерни прибор
и референтне вредности
мерних величина;
- објасни принцип рада
мултиметра u, i, r, c и l;
- мери u, i, p мултиметром;
- објасни мосне и друге
методе мерења r, l и c;
- разликује мерне методе за
мерење малих и великих
вредности r, l и c;
- мери и објасни мерне
методе за мерење и
проверу електролитских
кондензатора;
- објасни разлике у мерним
методама на нижим и
високим фреквенцијама;
- мери различите
вредности r, l и c;
- објасни и нацрта блок
шему nf и vf генератора;
- објасни и нацрта блок
шему широкопојасног
волтметра;
- снима и објашњава
фреквентну карактеристику
двожичног вода;
- објасни и нацрта блок
шему тестера за двожични
вод;
- објасни и нацрта блок
шему осцилоскопа за nf и vf;
- објасни и нацрта блок
шему комбинованих
инструмената са
осцилоскопом; полископ и
анализатор спектра;
- објасни улогу маркера код
комбинованих
инструмената са
осцилоскопом;
- објасни и нацрта блок
шему vf ватметра;
- снима и објашњава
преносну карактеристику
вода полископом;

- инструменти за мерење и
тестирање у
електротехници (принцип
рада и разлике) 
- мерне јединице,
баждарење и еталони
- грешке при мерењу
- референтни елементи,
мерни прибор са посебним
разликама за мерења на
ниским и високим
фреквенцијама
- мерење напона, струје и
снаге DC и AC на ниским
фреквенцијама
- мерење R, L, C, U, I
методом на ниским
фреквенцијама
- мерење R, L, C мосним и
другим методама
- мерење малих вредности
R, L, C
- електролитски
кондензатор, фактор
губитака, мерење
капацитета
- тестери за електролитске
кондензаторе, методе
провере без скидања са
штампане плоче
- генератори континуалног
сигнала NF и VF
- генератори правоугаоних
импулса
- NF и VF волтметар
- катодни осцилоскоп
- полископ, маркери
- анализатор спектра
- различите мерне методе за
снимање преносних
карактеристика двожичних
водова
- мерење снаге на високим
фреквенцијама
- анализатор спектра као
мерач нивоа сигнала
- улога маркера у мерним
методама на високим
фреквенцијама
- мерење рефлексије на
ниским и високим
фреквенцијама
- мерне методе на водовима
са мерачем рефлексије
- фактор простирања по
воду и грешке при мерењу
- инструменти за детекцију

Модул се реализује кроз:
17 часова теоријске
наставе 
41 час лабораторијских
вежби

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

Ставове предвиђене
модулом изграђивати и
вредновати код ученика
током свих облика
наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз
следеће облике наставе:
- лабораторијске вежбе
- теоријска настава

Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације
наставе
- лабораторијске вежбе се
реализују у лабораторији

*Специфичности у
реализацији модула:
Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
- Праћење остварености
исхода
- Тестове практичних
вештина
- Тестове знања

 



- објасни и нацрта блок
шему мерача рефлексије на
ниским и високим
фреквенцијама;
- одређује место квара на
воду мерачем рефлексије за
различите
телекомуникационе водове;
- објасни и нацрта блок
шему оптичког генератора
са освртом на промењиве
параметре;
- објасни и нацрта блок
шему оптичког мерача
снаге;
- мери слабљење и
рефлексију на различитим
оптичким водовима на
различитим таласним
дужинама;
- мери место квара на
различитим оптичким
водовима;
- мери vf снагу предајника
и врши претварање у
изведене јединице снаге;
- објасни карактеристике
мерних антена;
- мери ниво пријемног
сигнала на високим
фреквенцијама;
- мери и објашњава
дијаграм зрачења антена на
високим фреквенцијама;
- мери рефлексију на
коаксиалним кабловима на
високим фреквенцијама;
- објасни мерне методе на
ниским фреквенцијама са
pc рачунаром;
- објасни мерне методе са
pc рачунаром на високим
фреквенцијама;
- мери преносним pc
рачунаром параметре у
рачунарским мрежама;
- примењује оптималне
мерне методе у рачунарској
мрежи;
- црта дијаграме, табеле и
мерне протоколе на основу
мерних резултата.

кварова на вишепаричним
и коаксиалним кабловима,
блок шема и принцип рада
- особености инструмената
и мерног прибора за
мерења на високим
фреквенцијама
- мерне антене,
карактеристике и корекције
при мерењу 
- мерна метода за мерење
дијаграма зрачења антена
- цртање дијаграма зрачења
- мерење рефлексије на
високим фреквенцијама
- оптички генератор, блок
шема, промена снаге и
таласне дужине
- оптички мерач снаге, блок
шема, осетљивост, оптичка
снага у изведеним
јединицама
- мерење снаге оптичких
извора
- мерење слабљења
оптичког влакна
- мерење рефлексије на
оптичком влакну,
израчунавање места квара
- инструмент за
настављање оптичких
каблова и детекцију
кварова, блок шема и
принцип рада
- блок шема тестера за
жичане водове и
коаксиалне каблове
- блок шема тестера за
проналажење каблова у
простору и принцип рада
- блок шема тестера за
проналажење парица у
вишежилном каблу,
принцип рада
- блок шема тестера за
оптичка влакна
- блок шема тестера за
бежичне мреже
- PC рачунар као
нискофреквентни мерач-
тестер
- PC рачунар као
високофреквентни мерач-
тестер
- мерни резултат, табеле,
дијаграми
- израда мерних протокола

 
Назив модула: Оптичка пасивна опрема

Трајање модула: 24 часа
 

ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула

ученик ће бити у стању
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ

МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ



да: МОДУЛА

- Усвајање знања о
особеностима
простирања
светлости кроз
оптичке каблове
- Усвајање знања о
техникама преноса
података кроз
оптичке каблове
- Усвајање знања о
конструкцији и
врстама оптичких
каблова
- Усвајање знања о
различитим
топологијама
оптичког
умрежавања

- објасни законе о
простирању светлости;
- објасни индекс
преламања светлости;
- објасни закон
рефлексије и рефракције;
- објасни тоталну
рефлексију светлости;
- објасни структуру
оптичког влакна;
- објасни простирање
светлости кроз право и
закривљено оптичко
влакно;
- објасни појам рејлејевог
расејања;
- наведе врсте оптичких
влакана по конструкцији;
- објасни разлике
мономодног и
мултимодног оптичког
влакна;
- дефинише електричне
параметре оптичког
влакна;
- пореди нумерички
отвор, слабљење,
дисперзију и број модова
код различитих оптичких
влакана;
- објасни извор и
детектор светлости; 
- објасни спектар
зрачења ласерске диоде и
упореди са светлећом
(ЛЕД) диодом;
- објасни и нацрта
конструкцију ласерског
извора светлости;
- објасни и нацрта
принципијелну шему
оптичког предајника;
- објасни принцип рада
детектора светлости;
- објасни и нацрта
принципијелну шему
оптичког пријемника;
- објасни и нацрта
упрошћену шему
оптичког система
преноса података;
- објасни конструкцију
оптичког кабла;
- наведе типове оптичких
конектора и њихове
техничке карактеристике;
- објасни начине
полагања, савијања и
повезивања оптичких
каблова;
- врши полагање и
повезивање оптичких
каблова;

- светлост, особине, таласна
дужина
- рефлексија и рефракција
- простирање светлости у
слободном простору
- простирање светлости у
оптичком влакну
- мономодна и мултимодна
оптичка влакна
- конструкција оптичких
влакана
- електричне карактеристике
оптичких влакана
- конструкција оптичких
каблова ММ 50/125 CМ 9/125
незапаљив, отпоран на
глодаре, УВ зрачење, влагу,
високи напон
- мономодна и мултимодна
влакна у рачунарским мрежама
- оптички предајник
- оптички пријемник,
примопредајник
- оптички конектори SC, CD,
MT, RJ, LC, FC
- алат за CT и CD конекторе
- прибор и алат за настављање
оптичких каблова

Модул се реализује кроз:
10 часова теоријске
наставе и 
14 часова лабораторијских
вежби

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

Ставове предвиђене
модулом изграђивати и
вредновати код ученика
током свих облика
наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз
следеће облике наставе:
- лабораторијске вежбе
- теоријска настава

Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације наставе
- лабораторијске вежбе се
реализују у лабораторији

*Специфичности у
реализацији модула:

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
- Праћење остварености
исхода 
- Тестове практичних
вештина 
- Тестове знања



- објасни начине
монтаже конектора и
монтира конекторе;
- наставља оптичке
каблове;
- објасни
мултиплексирање у
оптичком систему
преноса података;
- објасни
мултиплексирање по
таласним дужинама;
- објасни принцип рада
оптичког појачавача
разделника, циркулатора
и оптичког ослабљивача. 

Назив модула: Бежична мрежна опрема

Трајање модула: 16 часова
 

ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће

бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА

- Усвајање знања о
особеностима
простирања
електромагнетних
таласа
- Усвајање знања о
раду ВФ
предајника и
пријемника

- објасни настанак и простирање
електромагнетних таласа;
- израчунава таласну дужину
електромагнетног таласа;
- објасни особености при
простирању ем. таласа веома
малих таласних дужина;
- објасни фреквентни спектар
сигнала;
- наводи разлике сигнала
информационих података и
носећег сигнала;
- објасни и нацрта просту блок
шему ВФ предајника;
- објасни и нацрта просту блок
шему пријемника;
- наводи особине антена;
- објасни особине и конструкције
антена за ВФ;
- објасни снагу предајника, домет
везе и величину предајног
сигнала;
- објасни осетљивост пријемника,
домет везе и величину пријемног
сигнала;
- објасни начин рада репетитора;
- наводи врсте и изворе сметњи и
систему бежичног преноса;
- нацрта и објасни блок шему
бежичне везе два рачунара;
- наведе предности и недостатке
бежичног преноса података у
односу на жични и оптички
пренос;
- наведе избор врсте антена код
бежичног преноса и њихове
предности и недостатке у
различитим рачунарским
мрежама;
- наведе таласна подручја погодна
за бежични пренос;

- технике бежичног
преноса (ускопојасни
и систем са
проширеним
спектром)
- предајник и
пријемник
- антене са широким
и уским углом
зрачења
- домети бежичних
веза
- снаге предајника и
осетљивост
пријемника
- модели
примопредајника код
антене и веза са
рачунаром
- напајање
примопредајника
- примопредајник
уграђен у рачунар
- мерење величине
пријемног сигнала и
квалитета сигнала
података.

Модул се реализује кроз:
10 часова теоријске наставе
6 часова лабораторијских
вежби

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

Ставове предвиђене
модулом изграђивати и
вредновати код ученика
током свих облика наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз
следеће облике наставе:
- лабораторијске вежбе
- теоријска настава

Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације наставе
- лабораторијске вежбе се
реализују у лабораторији

*Специфичности у
реализацији модула:

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
- Праћење остварености
исхода
- Тестове практичних вештина
- Тестове знања



- наведе елементе који утичу на
квалитет и домет сигнала у
бежичном преносу;
- објасни брзину преноса и
максималну брзину преноса
података;
- наводи разлике брзине преноса
података према различитој
таласној дужини.

 
Назив модула: Тестирање пасивне мрежне опреме

Трајање модула: 50 часова
 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик
ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ
МОДУЛА

- Оспособљавање
ученика да самостално
изврши тестирање
мрежних инсталација
- Оспособљавање
ученика да самостално
детектује и отклони
квар на мрежним
инсталацијама

 

- разликује уређаје за
тестирање жичних,
оптичких и бежичних
инсталација;
- користити инструменте за
мерења на пасивној
мрежној опреми;
- објасни мерне методе на
пасивним преносним
жичаним медијумима;
- користи мултиметар са rs
232 прикључком;
- врши тестирање тестерима
жичаних каблова на
котуровима;
- врши тестирање тестерима
на већ постављеним
инсталацијама и
конекторима;
- врши мерења на прекид и
кратак спој на жичаним
кабловима;
- врши проверу преспојних
каблова; 
- мери фреквентну
карактеристику слабљења и
импедансу сваке парице у
каблу;
- утврђује грешке и кварове
на преносним жичаним
медијумима;
- врши замену делова и
отклања кварове на
жичаним мрежним
инсталацијама;
- утврди на основу
извршених мерења
исправност
новопостављених жичаних
инсталација;
- утврди мерењем
испуњеност услова за
одређену брзину преноса;
- објасни мерне методе за
локацију квара у већ
постављеним жичаним

- инструменти за мерења
на пасивној жичаној
мрежној опреми
- тестери за жичане
преносне медијуме
- разлике између
инструмената и тестера
- мерење фреквентне
карактеристике парице
- мерење
карактеристичне
импедансе парице
- одређивање дужине
парице односно кабла
рефлектометром
- грешке при мерењу
рефлектометром
- методе за визуелно
утврђивање места квара
на основу мерења
рефлектометром
- уређај за тестирање
линија и одређивање
категорије мреже
- тестери за преспојне
жичане каблове
- тестери за већ
постављене жичане
инсталације
- мултиметар са RS 232
прикључком и
повезивање истог са
рачунаром
- анализа мерних
резултата и техничких
карактеристика каблова
- начини настављања
каблова и мерења после
отклоњеног квара
- грешке при изради
конектора коришћењем
тестера
- комплети потребних
инструмената и тестера
за одређену мрежу
- оптички извор

Модул се реализује кроз:
50 часова лабораторијских
вежби

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

Ставове предвиђене
модулом изграђивати и
вредновати код ученика
током свих облика
наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз
следеће облике наставе:
- лабораторијске вежбе

Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације
наставе
- лабораторијске вежбе се
реализују у лабораторији

*Специфичности у
реализацији модула:

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
- Праћење остварености
исхода
- Тестове практичних
вештина



инсталацијама;
- разликује уређаје за
тестирање оптичких
каблова;
- врши мерења електричних
величина на оптичким
кабловима;
- објасни мерне методе на
већ постављеним оптичким
инсталацијама;
- тестира преспојне оптичке
каблове;
- тестира оптичке каблове
на котуровима;
- користи оптички
рефлектометар;
- утврђује грешке и кварове
на оптичким кабловима;
- врши замену оптичких
конектора;
- учествује у изради
наставка на оптичким
кабловима;
- утврди на основу
извршених мерења
исправност
новопостављених оптичких
инсталација;
- објасни различите мерне
методе за локацију квара у
већ постављеним
инсталацијама са оптичким
кабловима;
- разликује уређаје за
мерења и тестирања
бежичних мрежа; 
- мери излазну снагу ВФ
предајника;
- мери ниво пријемног
сигнал у бежичној мрежи;
- врши самостално
претходна мерења
покривености сигналом за
одређену бежичну мрежу;
- мери ниво сигнала
мобилним анализатором
спектра;
- користи друге простије
мерне методе за мерење
пријемног нивоа сигнала;
- сачињава извештај о
покривености пријемним
сигналом;
- предлаже избор места
предајне антене;
- врши мерења на
утврђеним тачкама о домету
једне бежичне везе;
- утврђује кварове на
бежичним мрежама;
- објасни разлоге настанка
кварова на бежичним
мрежама;
- тестира коаксијалне
каблове од уређаја до

светлости и детектор
светлости, избор снаге и
таласне дужине
- разлике у мерењима на
ММ и CМ оптичким
кабловима
- мерења на преспојним
оптичким кабловима
- мерења на
постављеним оптичким
кабловима
- методе утврђивања
места квара оптичким
рефлектометром
- препознавање места
квара на траси оптичког
кабла
- методе за утврђивање
места квара на оптичком
конектору
- демонтажа и монтажа
оптичког конектора и
мерења рефлексије
- мерење слабљења
оптичког кабла и
поређење са фабричким
карактеристикама
- мерење слабљења
наставака и рефлексије
на наставцима оптичких
каблова
- микроскоп за проверу
квалитета полирања
оптичких конектора 
- инструменти за
бежичне мреже 
- рачунар као тестер за
бежичне мреже
- мерења на траси
бежичне мреже
- мерења зоне покривања
- мерење снаге
предајника и упоређење
са фабричким подацима
- мерење осетљивости
пријемника и поређење
са тех. подацима
произвођача
- појам мерне антене
- мерење дијаграма
зрачења антене и цртање
зоне покривености
- рачунар тестер у
бежичним рачунарским
мрежама мерење
пријемног сигнала и
квалитета сигнала
- утврђивање сметњи у
бежичној мрежи
мобилним анализатором
спектра
- утврђивање места
извора сметњи
мобилним анализатором
или коришћењем лап-топ



антене;
- врши замену конектора и
осталих делова бежичне
мреже;
- објасни методе тестирања
и мерења на комбинованим
системима рачунарских
мрежа;
- објасни методе
утврђивања квара на
комбинованим мрежама;
- самостално врши
периодична мерења и
тестирања мрежних
инсталација;
- сачињава извештаје о
периодичним мерењима и
кваровима у мрежи;
- самостално сачињава
спискове инструмената и
тестера за одређену
рачунарску мрежу.

рачунара
- комплет инструмената
потребних за реализацију
и одржавање бежичне
мреже
- мерне листе и
представљање резултата
мерења
- извештаји о редовним и
периодичним мерењима
- извештаји о мерењима
после отклоњених
кварова
- комплети потребних
инструмената за
реализацију и одржавање
комбиноване рачунарске
мреже
- тестери потребни за
одржавање једне
комбиноване мреже

5. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА
- Драгољуб Мартиновић: Електрична мерења за четворогодишње школе - електроничаре, Завод за издавање уџбеника, Београд,

2006.
- Ратко Опачић: Мерења у електроници, Завод за издавање уџбеника, Београд, 2005.
- Јасна Менарт, Драгољуб Мартиновић: Телекомуникациона мерења, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1990.
6. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
- Електроника
- Рачунарске мреже

ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ
1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

 

РАЗРЕД
НАСТАВА

ПРАКСА УКУПНО
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку

II  185    185
Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада
2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА:
- Стицање основних знања о функцији оперативног система
- Оспособљавање за инсталирање и конфигурисање оперативног система, инсталирање додатних софтвера и хардверских

уређаја, откривање и отклањање грешака у оперативном систему и физичко повезивање рачунара
3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА

 
Разред: други

 

НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула
(часови)

Инсталирање оперативног система на радној станици 60

Конфигурисање оперативног система на радној станици 88

Повезивање радних станица 37
4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА

 
Назив модула: Инсталирање оперативног система на радној станици

Трајање модула: 60 часова
 

ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

ИСХОДИ
МОДУЛА

По завршетку
модула ученик
ће бити у стању

да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА

- Усвајање - разликује - Историјат развоја оперативних система Модул се реализује кроз:



знања о
функцији
оперативног
система 
-
Оспособљавање
за инсталирање
оперативног
система

појмове хардвер,
софтвер,
фирмвер; 
- објасни улогу
bios-а и врши
подешавање
параметара у
cmos; 
- наведе делове
системског
софтвера и
објасни њихове
функције; 
- објасни
структуру
оперативног
система;
- објасни појам
процеса, стања
процеса и везе
између њих; 
- врши
припрему за
инсталирање
оперативног
система; 
- инсталира
оперативни
систем.

- Појам хардвера, фирмвера и софтвера 
- BIOS матичне плоче, додатних картица и
BIOS који се учитава-драјвери 
- Врсте оперативних система 
- Системски софтвер (линкери, лоадери,
едитори) 
- Основни модули (слојеви) оперативних
система 
- Појам процеса, стања и веза између њих 
- Начини извршавања процеса 
- Фајл системи: FAT, NTFS
- Основне наредбе командног мода 
- Минимални хардверски захтеви и
информације потребне за инсталирање
оперативног система (HCL листа
инсталирања, избор партиције диска, disk
manager) 
- Датотеке које учествују у подизању
система 
- Дељење диска на партиције и њихово
форматирање 
- Инсталирање оперативног система на
нови рачунар 
- Надоградња постојећег оперативног
система (upgrade) 
- Ажурирање инсталираног оперативног
система (update) 
- Инсталирање више оперативних система
на једном рачунару 
- Аутоматизовање инсталирања
оперативног система

60 часова лабораторијских
вежби

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

Облици наставе
Модул се реализује кроз
следеће облике наставе:
- лабораторијске вежбе

Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације наставе
- лабораторијске вежбе се
реализују у лабораторији

*Специфичности у
реализацији модула:

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
- Праћење остварености
исхода 
- Тестове знања 
- Тестове практичних
вештина

 
Назив модула: Конфигурисање оперативног система на радној станици

Трајање модула: 88 часова
 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

ИСХОДИ
МОДУЛА

По завршетку модула
ученик ће бити у

стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА

- Оспособљавање за
конфигурисање
оперативног система
- Оспособљавање за
инсталирање додатних
софтвера и
хардверских уређаја
- Оспособљавање за
откривање и
отклањање грешака у
оперативном систему

- користи контролни
панел за
подешавање
рачунара и његове
околине;
- инсталира и
уклања додатни
софтвер;
- инсталира нови
хардвер;
- користи технике за
размену података
између докумената;
- разликује начине
компресије података
(arj, zip, rar);
- врши оптимизацију
и одржавање
оперативног
система;
- користи методе и

- Прилагођавање
оперативног система
потребама корисника
- Корисници и корисничке
групе (креирање, својства,
мењање, уклањање)
- Инсталирање и уклањање
апликативног и делова
системског софтвера
- Коришћење програма за
аутоматско инсталирање
- Инсталирање Plug and play
уређаја
- Инсталирање Non Plug and
play уређаја
- Drivers (инсталирање,
update, roll back)
- Подешавање графичких
картица и подршка више
монитора
- Инсталирање периферних

Модул се реализује кроз:
88 часова лабораторијских
вежби

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

Ставове предвиђене модулом
изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика
наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће
облике наставе:
- лабораторијске вежбе

Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:



алате за опоравак
система;
- инсталира и
користи
антивирусне
програме;
- користи алате за
администрирање и
дијагностику;
- користи алате за
откривање и
отклањање проблема
у оc.

уређаја
- Размена података између
докумената (clipboard,
clipbook, OLЕ)
- Компримовање диска
- Компримовање података
- Скенирање диска, Disc
cleanup, disc defragmenter
- Коришћење recovery console
- Опоравак система (System
restore)
- Safe mode, step by step
- Упознавање registry base
- Уређивање регистрy
помоћу registry editor-а
- Врсте напада на
оперативни систем
- Антивирусни програми
- Алати за администрирање
и дијагностику (task manager
и event view)
- Тражење помоћи код
грешака на оперативном
систему (Help and support
center, Remote assistance)

- лабораторијских вежби

Место реализације наставе
- лабораторијске вежбе се
реализују у лабораторији

*Специфичности у реализацији
модула:

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
- Праћење остварености исхода
- Тестове знања
- Тестове практичних вештина

 
Назив модула: Повезивање радних станица

Трајање модула: 37 часова
 

ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула

ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА

-
Оспособљавање
за физичко
повезивање
рачунара

- наведе начине физичког
повезивања два рачунара;
- физички повеже два
рачунара коришћењем
различитих стандарда за
повезивање;
- подеси параметре везе;
- инсталира хардвер и
софтвер неопходан за
успостављање факс везе;
- успостави терминалску
везу с уређајем; 
- шаље поруке другим
корисницима;
- приступа удаљеном
рачунару.

- Стандарди за
повезивање (паралелни,
серијски, USB, FireWire,
Ethernet)
- Повезивање два
рачунара
- Успостављање везе и
подешавање параметара
конекције
- Повезивање удаљених
рачунара
- Инсталирање и
употреба Fax-а
- Рад са Hyper
Terminalom
- Програми NetMeeting,
Messenger
- Remote Desktop
Conection

Модул се реализује кроз:
37 часова лабораторијских вежби

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

Ставове предвиђене модулом
изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика
наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће
облике наставе:
- лабораторијске вежбе

Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације наставе
- лабораторијске вежбе се реализују у
лабораторији

*Специфичности у реализацији
модула:

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:



- Праћење остварености исхода
- Тестове практичних вештина

5. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА
- Lisa Donald и James Chellis: MCSE Windows XP Professional, Компјутер библиотека, Чачак, 2003.
- Група аутора: Microsoft Windows XP Professional MCSE за испит 70-270, ЦЕТ, Београд, 2003.
- William Stallings: Оперативни системи: Принципи унутрашње организације и дизајна, ЦЕТ, Београд, 2007.
- Борислав Ђорђевић, Драган Плескоњић, Немања Мачек: Оперативни системи: теорија, пракса и решени задаци, Микро књига,

Београд, 2005.
- Alan Simpson, Brian Underdahl: Windows XP Biblija, Микро књига, Београд, 2002.
6. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
- Рачунарски софтвер
- Мрежни оперативни системи

МРЕЖНИ ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ
1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

 

РАЗРЕД
НАСТАВА

ПРАКСА УКУПНО
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку

III 74 111    185
Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада
2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА:
- Стицање знања о мрежним оперативним системима, протоколима и мрежним сервисима
- Оспособљавање за инсталирања мрежног оперативног система, конфигурисања сервера за мрежни рад и подешавање сервиса

на серверу
3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА

 
Разред: трећи

 

НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула
(часови)

Инсталација оперативног система на серверу 60

OSI модел 52

TCP/IP модел 73
4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА 

 
Назив модула: Инсталација оперативног система на серверу

Трајање модула: 60 часова
 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула

ученик ће бити у стању
да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ
МОДУЛА

- Усвајање основних
знања о мрежном
оперативном систему
и начинима
инсталирања
- Оспособљавање за
инсталирање мрежног
оперативног система

- наведе основне
компоненте мрежног
оперативног система;
- разликује multitasking и
multiuser начин рада
оперативног система;
- врши избор
одговарајућег хардвера за
инсталацију мрежног
оперативног система;
- инсталира Windows
мрежни оперативни
систем на серверу;
- прати исправке и
допуне мрежног
оперативног система;
- усаглашава хардверске
захтеве за инсталирање
исправки и допуна
мрежног оперативног
система;

- Специфичности мрежног
оперативног система
- Хардверски захтеви за
инсталирање мрежног
оперативног система
- Врсте и намене сервера
- Начини инсталирања
мрежног оперативног
система
- Инсталирање оперативног
система на новом диску
сервера
- Надоградња оперативног
система на нову верзију
- Ажурирање постојећег
оперативног система
- Инсталирање сервиса за
даљинску инсталацију
- Креирање слике
оперативног система (image)
и смештање на RIS сервер

Модул се реализује кроз:
10 часова теоријске
наставе
50 часова лабораторијских
вежби

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

Ставове предвиђене
модулом изграђивати и
вредновати код ученика
током свих облика
наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз
следеће облике наставе:
- теоријска настава



- инсталира исправке и
допуне мрежног
оперативног система;
- инсталира сервис за
даљинску инсталацију
(RIS);
- креира слику
оперативног система
(image) и смешта на RIS
сервер;
- инсталира оперативни
систем уз помоћ сервиса
за даљинску инсталацију;
- да наведе
специфичности
системског софтвера
отвореног кода (open
source решења);
- проналази локације на
Internet-у за преузимање
системског софтвера
отвореног кода;
- наведе верзије
системског софтвера из
породице Linux;
- врши избор
одговарајућег хардвера за
инсталацију оперативног
система;
- инсталира Linux
оперативни систем;
- користи основне
команде Linux
оперативног система из
/bin и /sbin директоријума;
- користи едитор текста; 
- пријављује се на
оперативни систем са
локалног и удаљеног
рачунара.

- Инсталирање оперативног
система уз помоћ сервиса за
даљинску инсталацију
- Карактеристике
системског софтвера
отвореног кода (open source
решења)
- Различите верзије Linux
оперативног система
- Извори информација и
прикупљање документације
и програма отвореног кода
- Минимални хардверски
захтеви за инсталирање
Linux оперативног система
- Припрема и избор начина
инсталације Linux
оперативног система
- Подела диска и избор шеме
партиционисања
- Инсталирање Linux
оперативног система
- Постинсталациони
поступци конфигурисања
(миш, тастатура, графичка
картица, звучна картица,
модем ...)
- Linux фајл систем
- Основне команде из /bin и
/sbin директоријума
- Текстуални едитор (vi
editor) 
- Пријава за рад и одјава на
текстуалној конзоли
- Пријава за рад и одјава са
удаљеног рачунара

- лабораторијске вежбе

Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације наставе
- лабораторијске вежбе се
реализују у лабораторији

*Специфичности у
реализацији модула:

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
- Праћење остварености
исхода
- Тестове знања
- Праћење практичног рада 
- Усмено излагање

 
Назив модула: OSI модел

Трајање модула: 52 часа
 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула

ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ

МОДУЛА

- Усвајање знања о osi и
tcp/ip референтном
моделу и њиховим
протоколима
- Оспособљавање за
конфигурисање разних
протокола
- Оспособљавање за
коришћење наредби
оперативног система за
тестирање рада мреже

 

 

- објашњава разлоге
увођења стандардизације и
поступак доношења
стандарда; 
- наводи и описује основне
функције сваког нивоа оси
модела и tcp/ip референтног
модела;
- наводи и објашњава улогу
главних протокола из скупа
tcp/ip;
- објасни функцију ipv4
протокола;
- разликује мац и ip адресе;
- објасни појам ip адресе и
прикаже структуру ип

- Стандарди у мрежи
- Процес доношења
стандарда
- Увод у слојевиту
структуру (слојеви,
интерфејси,
протоколи)
- Укалупљивање
(енкапсулација)
- OSI референтни
модел (намена
слојева)
- TCP/IP референтни
модел (задужења
слојева и протоколи
слојева)

Модул се реализује кроз:
28 часа теоријске наставе
24 часова лабораторијских
вежби

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

Ставове предвиђене модулом
изграђивати и вредновати
код ученика током свих
облика наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз



адресе за класе а, b, c, d, е;
- објасни улогу маске
подмрежа;
- конфигурише параметре
разних протокола;
- разликује јавну и
приватну адресу;
- објасни начин прављења
адреса подмрежа;
- наведе разлике протокола
ipv4 и ipv6;
- конфигурише различите
адресе мрежа и
одговарајућих радних
станица уз помоћ маске
подмрежа;
- објасни улогу tcp, udp и
arp протокола;
- користи tcp/ip сервисе;
- користи алатке tcp/ip
протокола за разрешавање
проблема.

 

- Скуп протокола
TCP/IP
- IPv4 протокол
- Адресирање на
Интернету
- Адресирање
подмрежа
- Маске подмрежа
- IPv6 протокол
- Додељивање више
различитих IP адреса
једној мрежној
картици
- TCP протокол
- UDP протокол
- ARP протокол
- BOOT протокол
- TCP/IP сервиси и
апликације: Telnet,
FTP, Finger
- Решавање проблема
са протоколом TCP/IP
- Arp, hostname,
ipconfig, nbtstat, netdiag,
netstat, nslookup,
pathping, ping, route,
tracer

 

следеће облике наставе:
- лабораторијске вежбе
- теоријска настава

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације наставе
- лабораторијске вежбе се
реализују у лабораторији

*Специфичности у
реализацији модула:
Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
- Праћење остварености исхода
- Тестове практичних вештина
- Тестове знања

 
Назив модула: TCP/IP модел

Трајање модула: 73 часа
 

ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

ИСХОДИ
МОДУЛА

По завршетку
модула ученик
ће бити у стању

да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ
МОДУЛА

- Оспособљавање
за коришћење и
конфигурисање
различитих
мрежних сервиса

- објасни
начин рада
DHCP сервиса;
- подешава
доделу опсега
адреса
клијентима;
- спречава
сукобљеност
адреса помоћу
рада DHCP
сервиса:
- конфигурише
радну станицу
за употребу
WINS-а;
- бира
одговарајући
сервис за
разрешавање
имена;
- разликује
DNS и
NetBIOS

- Протокол за динамичко конфигурисање
адреса (DHCP)
- Конфигурисање DHCP (конфигурисање
клијента за аутоматско добијање IP адресе,
конфигурисање клијента да користи статичку
IP адресу, коришћење алтернативне
конфигурације)
- WINS
- датотеке LMHOST, HOST
- DNS сервис
- Појам домена и шуме домена
- Активни директоријум
- Рад са објектима активног директоријума
- Интегрисање DNS са активним
директоријумом
- Интегрисање DNS са WINS-ом
- Решавање проблема код DNS сервиса
(Nslookup)
- Преглед Novell мреже
- IPX/SPX протокол
- UNIX мреже
- Комбиноване мреже
- VPN

Модул се реализује кроз:
36 часова теоријске
наставе
37 часова
лабораторијских вежби

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

Ставове предвиђене
модулом изграђивати и
вредновати код ученика
током свих облика
наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз
следеће облике наставе:
- лабораторијске вежбе
- теоријску наставу

Подела одељења на



имена;
- наводи
предности
коришћења
DNS сервиса;
- објасни
предности
формирања
домена и шуме
домена;
- поставља
назив домена;
- објасни сврху
коришћења
активног
директоријума;
- наведе и
објасни
атрибуте и
објекте
активног
директоријума;
- креира,
проналази и
размешта
објекте у
активном
директоријуму;
- повезује
радне станице
са различитим
оперативним
системима;
- наведе улогу
VPN
протокола;
- конфигурише
кориснике за
рад у VPN.

групе
Одељење се дели на 2
групе приликом
реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације
наставе
- лабораторијске вежбе се
реализују у лабораторији

*Специфичности у
реализације модула:

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
- Праћење остварености
исхода
- Тестове практичних
вештина
- Тестове знања

5. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА
- David Groth и Toby Skandier: Network+, Компјутер библиотека, Чачак, 2003
- Andrew S. Tanenbaum: Рачунарске мреже, Микро књига, Београд, 2005
- Mark Minasi, Christa Anderson 2003, Компјутер библиотека, Чачак, 2004
- Tere Parnell и Christopher Null: Администрирање мреже, Компјутер библиотека, Чачак, 2000
- Anthony Chiarella: Умрежавање помоћу Cisco и Microsoft технологија, Компјутер библиотека, Чачак, 2004
- Roderick W. Smith: Linux+, Компјутер библиотека, Чачак, 2001
- D. E. Comer: Linux+ - принципи, протоколи и архитектура, ЦЕТ, Београд, 2001
- Група аутора: Основе - Plus MCSE уџбеник за испит 70-058, ЦЕТ, Београд, 2000
6. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
- Оперативни систем
- Рачунарске мреже
- Администрирање рачунарских мрежа

РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ
1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

 

РАЗРЕД
НАСТАВА

ПРАКСА УКУПНОТеоријска
настава Вежбе Практична

настава
Настава
у блоку

III 74 111    185

IV 68 68    136
Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада
2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА:
- Стицање основних знања топологијама мрежа, начинима за међусобно повезивање различитих LAN мрежа и оспособљавање за

инсталирање и конфигурисање мрежа равноправних рачунара и активне мрежне опреме
- Стицање основних знања бежичним начинима преноса података, IP телефонској комутацији и IP телефонским терминалима,

преносу мултимедијалног садржаја кроз рачунарске мреже



3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА
 

Разред: трећи
 

НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула
(часови)

Локалне мреже - LAN 57

Етхернет 14

Активна мрежна опрема 86

WAN мреже 28
 

Разред: четврти
 

НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула
(часови)

Бежичне рачунарске мреже 50

IP телефонија 44

IP мултимедија 42
4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА

 
Разред: трећи

Назив модула: Локалне мреже - LAN

Трајање модула: 57 часова
 

ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула

ученик ће бити у стању
да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ
МОДУЛА

- Усвајање знања о
топологијама мрежа
- Оспособљавање за
инсталирање и
конфигурисање
мрежа равноправних
рачунара

 

- изврши класификацију
рачунарских мрежа
према трансмисионој
технологији и према
величини;
- разликује физичку и
логичку топологију
мреже;
- илуструје и наведе
предности и недостатке
основних физичких
топологија;
- одреди одговарајућу
топологију за задати
план мреже;
- разликује типове мрежа
према начину коришћења
мрежних ресурса;
- наведе специфичности
мрежних оперативних
система;
- опише улогу мрежне
картице у мрежи и
параметре картице који
се могу конфигурисати;
- инсталира и
конфигурише мрежне
ресурсе;
- отклања грешке у раду
мрежног адаптера;

- Увод: предности
умрежавања
- Класификација мрежа
(мрежа један ка свима
насупрот мрежи тачка ка
тачки, класификација по
величини мрежа)
- Бежичне мреже
- Логичка топологија
- Физичка топологија
(магистрала, прстен, звезда,
меш, потпуно повезана,
скоковита-AD HOC)
- "peer to peer" мрежа
- Фајл-сервер мрежа
- Клијент-сервер мрежа
- Специфичности мрежних
оперативних система
- Инсталирање и подешавање
мрежних картица (MAC
адреса, IRQ, Boot PROM)
- Реализација умрежавања
рачунара коаксијалним
каблом (без активних
мрежних уређаја)
- Умрежавање рачунара са
активним уређајем
- Бежично умрежавање
рачунара
- Конфигурисање мреже

Модул се реализује кроз:
20 часова теоријске
наставе
37 часова лабораторијских
вежби

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

Ставове предвиђене
модулом изграђивати и
вредновати код ученика
током свих облика
наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз
следеће облике наставе:
- лабораторијске вежбе
- теоријска настава

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације наставе
- лабораторијске вежбе се



- подешава атрибуте
датотека и каталога;
- користи алате за
тестирање и анализу рада
мреже;
- детектује и отклања
кварове у мрежи.

 

- Додела имена радним
станицама
- Припадност радној групи
- Дефинисање дељивих
ресурса
- Прављење хардверских
профила и профила
корисника
- Креирање корисничких и
других налога
- Креирање радних група.
Распоређивање рачунара по
радним групама
- Заштита података
- Упознавање са administrative
tools (computer management)

 

реализују у лабораторији

* Специфичности у
реализацији модула:

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
- Праћење остварености
исхода
- Тестове практичних
вештина

 
Назив модула: Ethernet

Трајање модула: 14 часова
 

ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула

ученик ће бити у стању
да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА

- Усвајање
знања о
Ethernet
мрежама

- објасни основне
принципе рада Ethernet
мреже;
- објасни сукобе код
слања података;
- наведе и објасни методе
за разрешавање проблема
колизије;
- наведе основе пакетског
преноса;
- наведе типове и
карактеристике Ethernet
стандарда;
- објасни основне
технике бежичног
умрежавања;
- пронађе одговарајући
Ethernet стандард и
његову спецификацију.

- Развој Etherneta
- Динамички методи
приступа
трансмисионом
медијуму
- Aloha протокол
- CSMS, CSMA/CD
метод приступа
каналу
- Домени
сукобљености
- Ограничења Ethernet
технологије
- Стандардна Ethernet
порука
- IЕЕЕ802.3
- Fast Ethernet
- Ethernet брзине 1
Gb/sec
- Ethernet брзине 10
Gb/sec
- Бежични Ethernet
стандарди 802.11
- Проблеми у раду
Ethernet-а
- Бежично
умрежавање (Wi-Fi,
RF Home)
- Bluetooth
- WAP протокол

Модул се реализује кроз:
14 часова теоријске наставе

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

Ставове предвиђене модулом
изграђивати и вредновати код ученика
током свих облика наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
- Теоријска настава

Подела одељења на групе

Место реализације наставе

*Специфичности у реализацији модула:
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
- Праћење остварености исхода
- Тестове знања

 
Назив модула: Активна мрежна опрема

Трајање модула: 86 часова
 

ЦИЉЕВИ
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА



МОДУЛА ученик ће бити у
стању да:

МОДУЛА ОСТВАРИВАЊЕ
МОДУЛА

- Оспособљавање за
постављање,
конфигурисање и
инсталацију активне
мрежне опреме

 

- објасни улогу
активне мрежне
опреме;
- монтира и
инсталира активну
мрежну опрему према
стандардима;
- провери исправност
инсталиране активне
мрежне опреме;
-  објасни блок шему
уређаја за повезивање
рачунара на
рачунарску мрежу; 
- објасни, нацрта
блок шему и
конфигурише
телефонски модем;
- објасни, нацрта
блок шему и
конфигурише
кабловски модем;
- објасни, нацрта
блок шему и
конфигурише adsl
модем;
- објасни, нацрта
блок шему и
конфигурише isdn
модем;
- објасни, нацрта
блок шему и
конфигурише картицу
за бежични пренос;
- објасни, нацрта
блок шему и
конфигурише оптички
конвертор;
- објасни, нацрта
блок шему и
конфигурише hub;
- објасни, нацрта
блок шему и
конфигурише swich;
- објасни разлику
између hub-а и swich-
а;
- објасни, нацрта
блок шему и
конфигурише ruter;
- објасни
комуникацију са
swich-ом и рутером,
конзолни помоћни
порт и telnet;
- објасни сигурност и
лозинку swich-а и
ruter-а;
- објасни и нацрта
блок шему бежичног
swich-а и ruter-а;
- детектује и отклања

- Мрежни уређај, интегрисан, PC-а
слот, екстерни
- Излазни степен мрежног уређаја,
RЈ45, коаксијални, излаз за рад по
водовима напојне мреже 220,
оптички излаз
- Излазни степен за бежични пренос
- Блок шема тел. модема, излази ка
тел. линији, заштита од струјног
удара преко тел. линије
- Блок шема кабловског модема,
фреквентни опсег, филтери и
прикључење на кабловски систем,
заштита од удара грома и других
струјних удара
- Блок шема ADSL, DSL модема,
филтери, фреквентни опсези,
заштита од струјних удара
- ISDN модем, блок шема,
фреквентни опсег, заштита од
струјних удара
- Монтажа, инсталација и
конфигурација различитих модема,
специфичности при инсталацијама,
потребна предзнања о системима на
које се повезују
- Мрежни уређаји за бежичну
мрежу: интерни, екстерни, начини
напајања, ВФ излазна снага 
- Врсте антена и домет везе
- Повезивање уређаја за беж.
пренос, инсталација и
конфигурација
- Блок шема HUB-а, принцип рада,
прикључци
- Повезивање, инсталација и
конфигурација HUB-а
- Блок шема SWICH-ера, принцип
рада, напајање, варијанте израде,
компактан уређај и 19" кућиште
- Монтажа у рек ормане
- Прикључивање, инсталација,
конфигурација SWICH-а
- Блок шема RUTER-а, принцип
рада, кућишта, напајање, меморија
- Портови и модули RUTER-а
- Комуникација са RUTER-ом
- Сигурност и лозинка RUTER-а
- Конфигурациони фајлови, ISO
команде, модови, configMarker FAST
Step
- Особености бежичних RUTER-а
- Хронологија кварова и њихово
отклањање
- Уређаји за непрекидно напајање,
блок шема, прикључци
- Дефинисање снаге и капацитета
акумулатора UPS-а
- Монтажа UPS-а, инсталација
- Контрола рада уређаја
- Детекција кварова и отклањање.
Најчешћи кварови

Модул се реализује кроз:
22 часа теоријске
наставе
64 часа лабораторијских
вежби

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

Ставове предвиђене
модулом изграђивати и
вредновати код ученика
током свих облика
наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз
следеће облике наставе:
- лабораторијске вежбе
- теоријска настава

Подела одељења на
групе
Одељење се дели на 2
групе приликом
реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације
наставе
- лабораторијске вежбе се
реализују у лабораторији

*Специфичности у
реализацији модула:

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
- Праћење остварености
исхода
- Тестове знања
- Тестове практичних
вештина

 



кварове на swich-еру
и ruter-у;
- наведе функције,
објасни и нацрта блок
шему bridge-а и
gateway-а;
- објасни, нацрта
блок шему и
конфигурише извор
непрекидног
напајања;
- дефинише потребну
снагу и капацитет
акумулатора у извору
за непрекидно
напајање;
- објасни принципе
рада различитих
штампача;
- објасни принципе
рада различитих
плотера;
- разликује штампаче
по квалитету и месту
употребе;
- повеже и инсталира
уређаје за штампање;
- детектује кварове на
различитим врстама
штампача;
- отклања кварове на
штампачима,
системима за тракт
папира;
- замењује потрошни
материјал и ресетује
штампаче;
- објасни начин рада
уређаја за скенирање;
- разликује по
квалитету уређаје за
скенирање;
- повезује и
конфигурише скенер;
- детектује и отклања
кварове на уређајима
за скенирање;
- објасни начин рада
мултифункционалног
уређаја;
- повезује и
конфигурише
мултифункционални
уређај;
- детектује и отклања
кварове на
мултифункционалним
уређајима.

- Штампачи, врста штампе, папир,
мастила, тонери
- Матрични штампачи, начин
штампе, квалитет
- Монтажа, инсталација и
конфигурација штампача
- Потрошни материјал, контрола
замена, ресетовање
- Најчешћи кварови, начини
детекције и отклањање
- Уређаји за скенирање, принцип
рада, квалитет
- Системи скенирања, фото, камера,
упоређење квалитета
- Монтажа, повезивање,
инсталација скенера.
- Одржавање уређаја, најчешћи
кварови, детекција и отклањање
- Мултифункционални уређаји,
квалитет штампе и скенирања
- Избор уређаја за штампање и
скенирање према месту у
рачунарској мрежи

 
Назив модула: WAN мреже

Трајање модула: 28 часова
 

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ПРЕПОРУЧЕНИ ПРЕПОРУЧЕНО



ЦИЉЕВИ МОДУЛА ученик ће бити у стању
да:

САДРЖАЈИ МОДУЛА УПУТСТВО ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА

- Усвајање знања о
начинима за
међусобно
повезивање
различитих LAN
мрежа

- разликује различите
домене колизије код
рачунарских мрежа;
- наведе и објасни
технике и уређаје за
повезивање рачунарских
мрежа;
- разврста уређаје по
референтним нивоима;
- објасни принципе
рутирања;
- наведе алгоритме
рутирања;
- врши повезивање LAN
мрежа различитим
уређајима;
- упоређује различите
WAN конфигурације
мрежа и наводи њихове
предности и недостатке;
- наведе и објасни
протоколе за рутирање;
- објасни принципе
виртуелног повезивања
рачунарских мрежа;
- наведе и објасни
стандард IЕЕЕ802.1Q;
- наведе начине
повезивања на Интернет
и предложи оптимално
решење;
- повеже све рачунаре из
локалне мреже на једну
Интернет конекцију;
- наведе предности
повезивања у Интернет
мрежу.

- Комутиране LAN -
домени колизије
- Уређаји и технике за
повезивање рачунарских
мрежа (репетитор, хаб,
свич, рутер, мост, гејтвеј)
- Комутација на слоју везе
- Локално међусобно
повезивање рачунарских
мрежа
- Повезивање мостовима и
комутаторима
- Повезивање рутерима
- Принципи рутирања
- Алгоритми за рутирање
- Протоколи за рутирање
- Виртуалне рачунарске
мреже
- Стандард IЕЕЕ802.1Q
- Историјат Интернета
- Избор добављача услуга
Интернета
- Начин повезивања на
Интернет
- Коришћење Интернет
конекције у мрежном
окружењу
- Интернет окружење

Модул се реализује кроз:
18 часова теоријске наставе
10 часова лабораторијских
вежби

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

Ставове предвиђене
модулом изграђивати и
вредновати код ученика
током свих облика наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз
следеће облике наставе:
- лабораторијске вежбе

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације наставе
- лабораторијске вежбе се
реализују у лабораторији

*Специфичности у
реализацији модула:

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
- Праћење остварености
исхода
- Тестове практичних вештина

 
Разред: четврти

Назив модула: Бежичне рачунарске мреже

Трајање модула: 50 часова
 

ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула

ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА

- Усвајање знања
о бежичним
начинима преноса
података
- Усвајање знања
о различитим
топологијама
бежичног
умрежавања

 

- наведе и објасни технике
бежичног преноса;
- објасни системе са
проширеним спектром;
- наведе и објасни
различите топологије
повезивања у бежичним
мрежама;
- наведе предности и
недостатке бежичног
умрежавања;
- објасни поузданост
преноса у бежичним
рачунарским мрежама;
- објасни појам колизије и

- Технике бежичног преноса
(ускопојасни и систем са
проширеним спектром)
- Топологије бежичних
рачунарских мрежа (ad-hoc,
целуларне, тачка-тачка)
- Колизија и сигурност
бежичних рачунарских мрежа
- Антене и домет
- Стандарди бежичних
рачунарских мрежа
(OPENAIR, WiFi, HOME RF,
BLUETOOTH, HIPERLAN)
- IЕЕЕ802.11
- Стандарди за персоналне

Модул се реализује кроз:
30 часова теоријске наставе
20 часова лабораторијских
вежби

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

Ставове предвиђене
модулом изграђивати и
вредновати код ученика
током свих облика наставе.



начине њиховог
отклањања у бежичним
рачунарским мрежама;
- наведе врсте антена код
бежичног преноса и
њихове предности и
недостатке;
- врши одабир врсте
бежичног преноса према
задатој траси;
- врши избор одговарајуће
антене према задатој
траси;
- наведе таласна подручја
погодна за бежични
пренос;
- наведе елементе који
утичу на квалитет и домет
сигнала у бежичном
преносу;
- детектује сметње у
ометаним бежичним
мрежама (електронске и
физичке);
- проверава утицај нивоа
пријемног сигнала на
квалитет везе;
- наведе врсте стандарда
који се примењују код
бежичних рачунарских
мрежа;
- објасни bluetoot везу;
- наведе стандарде
IЕЕЕ802.11;
- проверава стандарде
IЕЕЕ802.11;
- објасни стандарде код
персоналних и
широкопојасних мрежа;
- наведе поделу бежичних
рачунарских мрежа према
коришћењу
инфраструктуре;
- објасни принцип рада
мобилне мреже;
- објасни разлике, начине
рада и начине повезивања
у WWAN, WLAN, WPAN;
- повезује фиксне са
бежичним мрежама;
- повезује екстерне уређаје
(мобилне телефоне, лаптоп
рачунар, PDA уређај) са
бежичном мрежом;
- објасни предности
повезивања у MANET
мрежама;
- објасни предности и
недостатке и начине
повезивања сензорских
бежичних мрежа;
- врши укључивање
бежичних сензорских
мрежа у бежичне мреже.

мреже ИЕЕЕ802.15
- Стандарди за
широкопојасне мреже
IЕЕЕ802.16
- Мобилне мреже
- Бежичне рачунарске мреже
(WWAN, WLAN, WPAN)
- Ad-hoc мреже (MANET)
- Бежичне сензорске мреже
- Рутирање у ad-hoc мрежама
- Повезивање екстерних
уређаја (мобилних телефона,
лап-топ рачунара, PDA
уређаја) са бежичном мрежом

 

Облици наставе
Модул се реализује кроз
следеће облике наставе:
- лабораторијске вежбе
- теоријска настава

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације наставе
- лабораторијске вежбе се
реализују у лабораторији

*Специфичности у
реализацији модула:

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
- Праћење остварености
исхода
- Тестове практичних вештина
- Тестове знања

 



Назив модула: IP телефонија

Трајање модула: 44 часа
 

ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик

ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА

- Усвајање
знања о
информационим
мрежама
- Усвајање
знања о
структурном
каблирању
- Усвајање
знања о IP
телефонској
комутацији
- Усвајање
знања о IP
телефонским
терминалима

 

- објасни начине преноса
телефонског канала и
података по истом преносном
путу;
- објасни структурно
каблирање у складу са
стандардима ISO/EC 11801 и
ЕN50173;
- објасни начин преноса
сигнала у интегрисаним
рачунарским и
телекомуникационим
мрежама ткз.
информационим мрежама;
- објасни предности
информационих мрежа;
- објасни и нацрта блок шему
LAN информационе мреже;
- објасни интеграцију јавне
телефонске и рачунарске
мреже;
- објасни блок шему IP
телефонског апарата;
- наводи нове сервисе IP
телефонског апарата;
- инсталира IP тел. апарат у
LAN рачунарској мрежи;
- инсталира IP телефонски
апарат са USB прикључком;
- објасни и инсталира
аналогни телефонски апарат у
LAN рачунарску мрежу;
- наводи начине повезивања
PABX комутације са LAN
рачун. мрежама;
- монтира и инсталира
опрему за повезивање PABX
комутације у LAN рач. мрежу;
- наводи начине повезивања
јавне телефонске са LAN
рачун. мрежом;
- монтира и инсталира
опрему за повезивање јавне
телефонске мреже у LAN
рачун. мрежу;
- објасни рад WAN
информационе мреже;
- објасни и инсталира
телефонски канал у Интернет
мрежи;
- објасни начине комутација у
информационој мрежи;
- објасни тарифирање у
информационој мрежи;
- монтира и инсталира
опрему за IP телефонију у
постојећој LAN мрежи;
- управља главним VoIP

- Предности IP
телефоније
- Појам телефонског
канала
- Сигнализација у тел.
каналу
- Развој преноса говора
- Пакети података
- Мрежа на бази
комутације пакета
- Конверзија говорног
сигнала у IP пакете
- Структурно каблирање,
стандарди
- Блок шема АТА уређаја
за спајање аналогног
телефона у LAN мрежу
- Дигитални телефон - IP
телефонски апарат, блок
шема са RЈ45 и USB
прикључком
- Локалне рачунарске
мреже и IP телефонија
- Експанзиони уређај
FXO и FXS прикључци
- АТА адаптери
- PABX и LAN мрежа
- Јавна телефонска мрежа
и LAN мрежа
- Јавна телефонска мрежа
и Интернет
- Топологија VoIP
система
- Дефиниција X.323 и
SIP стандарда
- SIP сервер,
конфигурисање и
инсталирање
- Процедура
успостављања везе
- Квалитет услуге (QoS)
- Примене VoIP-а
- Различити сервиси и
тарифирање у
информационој мрежи
- Пример планирања
опреме потребне за IP
телефонију у постојећу
LAN мрежу
- Анализа рада једне
WAN мреже са две PABX
централе у LAN мрежама
са више јавних
телефонских канала.
(Пример два велика
трговинска маркета у
WAN информационој
мрежи)

Модул се реализује кроз:
20 часова теоријске наставе
24 часа лабораторијских вежби

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

Ставове предвиђене модулом
изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика
наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће
облике наставе:
- лабораторијске вежбе
- теоријска настава

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације наставе
- лабораторијске вежбе се
реализују у лабораторији

*Специфичности у реализацији
модула:

Наставу реализовати кроз
практичне премере интеграцијом
класичне телефонске опреме (тел.
апарати, централе) у постојећу
рачунарску мрежу.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
- Праћење остварености исхода
- Тестове практичних вештина
- Тестове знања



апликацијама
(видеоконференција, IP
телефонија);
- препознаје главне проблеме
(кашњење, џитер, загушење);
- објасни како се решавају
главни проблеми
коришћењем QoS-а;
- детектује и отклања кварове
на телефонским IP уређајима.

 

 
Назив модула: IP мултимедија

Трајање модула: 42 часа
 

ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

ИСХОДИ
МОДУЛА

По завршетку
модула ученик ће
бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ
МОДУЛА

- Усвајање знања
о преносу
мултимедијалног
садржаја кроз
рачунарске мреже
- Усвајање знања
о аналогном и
дигиталном видео
сигналу
- Усвајање знања
о видео камерама
- Усвајање знања
о дигиталном
снимању видео
сигнала

 

 

- објасни настанак
мултумедијалног
садржаја;
- објасни и нацрта
блок шему тв
аналогне и ип
камере;
- објасни разлику
cmos, ccd и ir
оптичког
претварача;
- објасни улогу и
начин избора
објектива тв камере;
- објасни
осетљивост и
квалитет видео
сигнала;
- објасни аналогни
и дигитални облик
и карактеристике
видео сигнала;
- наводи начине
компресије видео
сигнала (mpeg,
divix...);
- објасни usb и
ethernet видео
камере;
- објасни начин
рада видео сервера;
- инсталира ип
камеру;
- објасни брзине
протока
мултимедијалног
садржаја кроз
рачунарске мреже;
- објасни
интеграцију видео
надзора у
рачунарску мрежу;
- објасни рад уређаја
за снимање видео

- ТВ камере, блок шема
- Аналогни видео сигнал, дигитални
видео сигнал, компресија
- Принцип рада оптичких претварача
са акцентом на разлике у односу на
квалитет видео сигнала
- Осетљивост камере
- Избор објектива за тв камеру
- Техничке карактеристике тв камера
(број линија, мртве тачке, густина)
- IP камера, видео сервер за аналогну
видео камеру
- Повезивање и инсталација ТВ камере
- Брзина протока и квалитет видео
сигнала у рачунарској мрежи
- Мултимедијални садржај (аудио и
видео) у рачунарској мрежи
- Видео надзор у рачунарској мрежи
- Уређаји за снимање видео сигнала у
рачунарској мрежи
- Видео снимак и HD, капацитет и
дужина снимљеног материјала
- Рачунарске мреже у широкопојасној
тв
- Повезивање дигиталне видео режије
у рачунарску мрежу
- Инсталација видео пројектора у рач
мрежу
- Управљање видео уређајима у
рачунарској мрежи
- Пример планирања потребне опреме
за повезивање
система видео надзора у једну LAN
мрежу
- Анализа рада једне WAN мреже са
системима видео надзора. Снимање и
контрола снимљеног материјала
(пример видео назора банке са више
пословница)
- Анализа слања мултимедијалног
садржаја преко рачунарске мреже у
оквиру ТВ центра
(пример повезивања уредника и видео
режије у тв центру)

Модул се реализује кроз:
18 часова теоријске
наставе
24 часа лабораторијских
вежби

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

Ставове предвиђене
модулом изграђивати и
вредновати код ученика
током свих облика
наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз
следеће облике наставе:
- лабораторијске вежбе
- теоријска настава

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2
групе приликом
реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације
наставе
- лабораторијске вежбе се
реализују у лабораторији

*Специфичности у
реализацији модула:

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
- Праћење остварености
исхода
- Тестове практичних
вештина
- Тестове знања



сигнала;
- инсталира видео
картицу у рачунар;
- објасни начин
рада dvr уређаја;
- објасни начине
повезивања уређаја
за снимање видео
сигнала у
рачунарске мреже;
- снима видео
садржај на hd;
- прорачунава
капацитет hd према
дужини видео
снимка;
- монтира и
инсталира ип
камере и уређаје за
снимање у
постојећој lan
мрежи;
- детектује и
отклања кварове на
видео уређајима у
lan мрежи.

 

- Видео размена преко рачунарске
мреже
- Видео сигнал у интернет мрежи
- Брзине преноса и квалитет видео
сигнала у интернет мрежи
- Пренос видео сигнала у интернет
мрежи у реалном времену

5. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА
- David Groth и Toby Skandier: Network+, Компјутер библиотека, Чачак, 2000
- Adam Engst и Glenn Fleishman: Бежично умрежавање, Компјутер библиотека, Чачак, 2001
- Todd Lammle: CCNA Cisco Certified Network Associate - Испит 640-801, Компјутер библиотека, Чачак, 2003
- Pejman Roshan, Jonathan Leary: Основе 802.11 бежични LAN, Компјутер библиотека, Чачак, 2004
- Anthony Chiarella: Умрежавање помоћу Cisco и Microsoft технологија, Компјутер библиотека, Чачак, 2003
- Andrew S. Tanenbaum: Рачунарске мреже, Микро књига, Београд, 2005
- Stephen J. Bigelow: Рачунарске мреже: инсталирање, одржавање и поправљање, Микро књига, Београд, 2004
- Comer Douglas: Повезивање мрежа - TCP/IR принципи, протоколи и архитектуре, ЦЕТ, Београд, 2005
- Velte Toby J., Velte Anthony J: Cisco технологије, Компјутер библиотека, Чачак, 2002
6. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
- Обрада и пренос сигнала
- Мрежна опрема
- Мрежни оперативни системи

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

 

РАЗРЕД
НАСТАВА

ПРАКСА УКУПНОТеоријска
настава Вежбе Практична

настава
Настава
у блоку

IV  68    68
Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада
2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА:
- Оспособљавање ученика за израду и вођење техничке и радне документације рачунарских мрежа
3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА

 
Разред: четврти

 

НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула
(часови)

Израда техничког цртежа 28

Израда и вођење документације 40
 

Назив модула: Израда техничког цртежа

Трајање модула: 28 часова
 



ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула

ученик ће бити у стању
да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ
МОДУЛА

- Оспособљавање ученика за
скицирање и цртање вертикалних и
хоризонталних пресека
грађевинских објеката и терена и
њихово котирање
- Оспособљавање ученика за
прецизност уредност и упорност у
раду

- користи рачунар као
прибор у решавању
графичких задатака;
- разликује и црта
линије и друге
геометријске облике;
- црта различите
конструкције
правилних полигона и
кривих линија;
- формира заглавље и
саставницу;
- користи библиотеку
симбола;
- уноси и обрађује текст;
- извози готове цртеже
у текстпроцесор;
- разликује и црта
хоризонтални и
вертикални пресек
грађевинског објекта;
- разликује и црта
пресек грађевинског
терена;
- црта техничке цртеже
у одговарајућој размери;
- планира простор на
цртежу и има осећај за
систематичност,
уредност и прегледност
цртежа.

- Окружење
програмског
пакета
- Записивање
фајлова и
формати
записивања
- Формати
папира
- Заглавље и
саставница
- Алат за цртање
линија (мењање
дебљине линије,
врсте линије)
- Додавање
стрелица и
форматирање
стрелица
- Алат за цртање
полигона
- Форматирање
полигона
- Врсте котних
линија
- Котирање
- Размера
- Мењање боје
линије
- Библиотека
грађевинских
инсталационих и
рачунарских
симбола
- Форматирање
симбола
- Хоризонтални и
вертикални
пресеци тела
- Увоз текста и
његова обрада у
изабраном
програмском
пакету
- Извоз цртежа у
текст процесор
- Вертикални
пресек
грађевинског
објекта
- Вертикални
пресек
грађевинског
терена
- Хоризонтални
пресек
грађевинског
објекта
- Хоризонтални
пресек

Модул се реализује кроз:
28 часова вежби

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

Ставове предвиђене
модулом изграђивати и
вредновати код ученика
током свих облика
наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз
следеће облике наставе:
- вежбе

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2
групе приликом
реализације:
- вежби

Место реализације
наставе
- вежбе се реализују у
кабинету

*Специфичности у
реализацији модула:

- Ученике поступно
уводити у садржај модула
- Инсистирати на
прецизности у раду
- Инсистирати на
разноврсним примерима из
подручја рада
- Инсистирати на
логичном закључивању и
критичком мишљењу
- Ученицима објаснити
значај техничког цртежа и
важност његове правилне
израде
- Објаснити да се цртеж
најчешће изводи у
 одређеној размери и
навести разлоге за то
- Објаснити ученицима
појам хоризонталног и
вертикалног пресека
- Ученицима објаснити
значај котирања и врсте
котних линија
- На почетку модула
вежбати цртање линија,
мењање дебљине и
додавање стрелица на



грађевинског
терена

линијама
- Вежбати цртање пресека
пресека геометријских тела
- Показати ученицима како
се цртају поједини делови
грађевинског објекта
(врата, прозор, степенице)
- Вежбати цртање
грађевинских позиција
- Направити базу симбола
за цртање свих инсталација
и то добро увежбати
- Вежбати цртање
хоризонталног и
вертикалног пресека
грађевинског објекта
(вишеспратна зграда)
- Вежбати цртање
грађевинског терена и
вертикални пресек терена
- Урадити два графичка
рада на крају модула
- Вертикални пресек
пословне зграде са
различитим садржајима
- Хоризонтални пресек
пословне зграде са
различитих садржаја

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
- Праћење остварености
исхода
- Тестове практичних
вештина

 
Назив модула: Израда и вођење документације

Трајање модула: 40 часова
 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик
ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ
МОДУЛА

- Оспособљавање
ученика за израду
делова пројектне
документације
рачунарских мрежа
- Оспособљавање
ученика за коришћење
готове пројектне
документације
рачунарских мрежа
- Оспособљавање
ученика за вођење
радне документације
(радних дневника,
радних извештаја,
дневника отклоњених и
неотклоњених кварова)
- Оспособљавање
ученика за прецизност,

- наводи основне делове
документације;
- познаје правила и значај
вођења документације;
- разуме техничка упутства и
податке за уређаје и системе;
- примењује стечена знања у
cad алатима за
пројектовање;
- реализује захтев за
пројектовање;
- црта и учествује у изради
идејног решења пројекта;
- црта и учествује у изради
техничког решења пројекта;
- црта и учествује у изради
главног пројекта;
- црта делове пројектне
документације рачунарске

- Пројектна документација:

- уводни део
- пројектански тим и лиценце
- пројектни захтев
- техничко решење
- начин вођења инсталација
- монтажа уређаја и разводних
ормана
- спецификација материјала
- предмер и предрачун
- техничка документација
уређаја
- усаглашеност са другим
пројектима

- Захтев за пројектовање
- Појмови:
- инвеститор
- пројектант

Модул се реализује
кроз:
40 часова вежби

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

Ставове
предвиђене
модулом
изграђивати и
вредновати код
ученика током свих
облика наставе.



уредност и креативност
при извођењу радних
задатака
- Оспособљавање
ученика за рад у тиму и
тајности
- Стицање знања о
начину планирања и
смештаја уређаја за
рачунарске мреже
- Стицање знања о
стандардима и
димензијама кутија за
појединачне уређаје у
рачунарским мрежама

мреже;
- израђује анализу извођења
радова по готовој пројектној
документацији рачунарске
мреже;
- израђује спецификацију
рачунарске опреме;
- израђује предмер и
предрачун;
- обрађује мерне резултате у
рачунарској мрежи;
- црта пројекат изведеног
стања;
- познаје правила за вођење
документације за рачунарску
мрежу у току рада;
- израђује дневнике, мерне
листе, листе отклоњених и
неотклоњених кварова у
рачунарској мрежи;
- објасни стандарде кутија у
које се смешта један уређај за
рачунарску мрежу;
- објасни изглед кутије и
распоред прикључака било
ког уређаја за рачунарске
мреже;
- објасни стандарде каблова
за напајање активних
мрежних уређаја; објасни ткз
19" рек (reck) стандард и
остале стандарде ширина,
дубина и висина у, 2u, 3u
идт;
- објасни начине смештаја
више уређаја у један орман;
- објасни стандарде ормана
ширина, дубина и висина;
- објасни опрему за
напајање уређаје у једном
орману; објасни опрему за
одржавање температуре у
орману;
- монтира орман према
пројектној документацији;
- монтира уређаје за
рачунарску мрежу у орман;
- повезује уређаје рачунарске
мреже у орману;
- поставља и слаже
инсталационе каблове у
орману за рачунарску мрежу;
- обележава инсталационе
каблове и прикључује их
према пројектној
документацији; повезује и
укључује уређаје,
исправљаче, вентилаторе у
орману рачунарске опреме;
- разликује главни и
помоћне ормане у
рачунарској мрежи; 
- објасни значај начина
напајања ормана за
рачунарске мреже;

- надзорни орган
- извођач радова
- дозвола за градњу
- технички преглед радова
- употребна дозвола

- Анализа садржаја захтева за
пројектовање, технолошки
процес, начин рада, величина
простора у коме се реализује
систем, атмосферски и
технолошки услови, генерални
производ система
- Израда идејног решења,
разрада идејног решења и
обрада технологије рада
система. Реализација и решење
пројектног захтева
- Израда техничке
документације идејног решења.
Разрада захтева за пројектовање
- Оквирна цена пројекта
- Израда техничког решења
- Избор уређаја, инсталација,
распоред уређаја
- Дефинисање цене
инвестиције, варијанте решења
технолошког циклуса
- Израда правног пројекта
- Анализа потребног времена за
реализацију главног пројекта
- Технологија извођења радова.
- Начини за утврђивање стварне
цене радова (рад и материјал)
- Форма понуде. Техничка
обрада понуде
- Технички пријем радова
- Израда пројекта изведеног
стања
- Документација за рачунарску
мрежу у раду
- Дневник рада
- Дневник кварова
- Магацин резервних делова
уређаја и компоненти
- Потрошни материјал
- Месечни и годишњи
извештаји
- Кутије за смештај активне и
пасивне мрежне опреме
- Стандардна и нестандардна
паковања мрежне опреме
- 19" стандард
- Величине U, 2U, 3U итд
- Ормани за смештај уређаја за
рачунарске мреже
- Назидни узидни, негориви,
водоотпорни и др.
- Смештај уређаја према
пројектној документацији
- Анализа једног пројектног
решења ормана за рачунарску
мрежу
- Добре особине и грешке у
пројекту

Облици наставе
Модул се реализује
кроз следеће облике
наставе:
- вежбе

Подела одељења на
групе
Одељење се дели на
2 групе приликом
реализације:
- вежби

Место реализације
наставе
- вежбе се реализују
у кабинету

*Специфичности у
реализацији
модула:

- Градиво излагати
јасно и конкретно на
једноставнијим
примерима.
- На почетку
ученицима на
готовом пројекту
показати основне
делове пројектне
документације
- Показати
појединачно делове
пројектне
документације
- Посебну пажњу
обратити на део
пројекта рачунарске
мреже
- Објаснити
пројектни захтев
улогу инвеститора,
пројектанта и
надзорног органа
- Анализирати
пројектно решење за
рачунарску мрежу и
додирне тачке
рачунарске мреже са
осталим
инсталацијама у
објекту
- Објаснити начине
усклађивања са
осталим
инсталацијама
- Посебну пажњу
обратити на
усклађеност са
инсталацијама "јаке"
струје
- Објаснити
редослед израде
главног пројекта
- Извршити



- повезује радно и резервно
напајање у орману за рач.
мреже;
- повезује уређаје за
електронску и безбедносну
заштиту уређаја и ормана.

- Планирање величине ормана
за одређену рачунарску мрежу.
Остала опрема у орману
- Преспојни каблови

инсталацију
одабраног
програмског пакета
за израду
документације
- Показати и
нацртати основне
симболе за
инсталацијске и
слабе струје
- Показати како се
формира база
симбола за
рачунарске мреже.
- Показати како се
врши увоз подлоге
односно слике
објекта или терена
- Показати
постављање готових
симбола рачунарске
мрежне опреме
- Одредити трасе
каблова рачунарске
мреже и
одговарајућим
линијама их
повезати
- Вежбати мењање
боја димензија
симбола и корекције
траса каблова.
- На десетом часу
вежбати цртање
делова пројектне
документације
- Вежбати израду
детаља вођења
каблова
- Вежбати цртање
детаља укрштања и
паралелног вођења
каблова рачунарске
мреже са осталим
инсталационим
кабловима
- Вежбати цртање
детаља монтаже
разводних ормана и
распоред активне
мрежне опреме.
- Вежбати израду
спецификације
материјала каблова
утичница и активне
мрежне опреме.
- Вежбати израду
предмера и
предрачуна у
пројектној
документацији једне
рачунарске мреже.
- Објаснити
ученицима шта је то
технички преглед



радова и отклањање
недостатака
- Објаснити
ученицима снимање
једне рачунарске
мреже и начин
израде пројекта
изведеног стања.
- Показати израду
дневника рада за
рачунарске мреже
- Израдити листе
дневних, недељних,
месечних и
годишњих извештаја
- Израдити листе
кварова.
- Објаснити како се
воде листе
потрошног
материјала
- Објаснити како се
воде листе
резервних уређаја и
делова
- Ученик израђује
два пројекта
различите
сложености, на
пример:
1. 4 рачунара у
мрежи на малој
удаљености (4
канцеларије) или
WILAN 4 рачунара
са датим
удаљеностима
2. Интернет кафе са
10 места или мрежа
у једној основној
школи са 15
учионица и кабинета
итд.

Оцењивање
Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
- Праћење
остварености исхода
- Тестове
практичних вештина

5. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА
- Elisabeth Knottingham: Visio 2002, Компјутер библиотека, Чачак, 2002.
6. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
- Рачунарске мреже
- Стручни предмети

АДМИНИСТРИРАЊЕ РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА
1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

 

РАЗРЕД
НАСТАВА

ПРАКСА УКУПНОТеоријска
настава Вежбе Практична

настава
Настава
у блоку

IV  204    204



Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада
2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА:
- Оспособљавање за управљање мрежним конекцијама, креирање и управљање корисничким налозима - управљање дисковима

и за примену принципа безбедности мрежа
3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА

 
Разред: четврти

 

НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула
(часови)

Управљање мрежним конекцијама 50

Управљање налозима 65

Управљање дисковима 25

Заштита рачунарских мрежа 64
 

Назив модула: Управљање мрежним конекцијама

Трајање модула: 50 часова
 

ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик

ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА

-
Оспособљавање
за управљање
мрежним
конекцијама

- користи mmc (microsoft
managment console) код
администрирања мреже;
- направи, прилагоди и
сачува mmc;
- управља удаљеним
рачунарима помоћу mmc
конзоле;
- користи и конфигурише
алат за удаљено управљање
сервером (remote desktop for
administration);
- објасни задатке, средства и
права која су потребна за
администрирање сервера;
- наведе предности
коришћења terminal сервиса;
- инсталира terminal сервис;
- креира клијенте на
различитим платформама за
коришћење terminal сервиса;
- контролише рад корисника
у terminal сервису;
- конфигурише удаљени
рачунар за администрирање;
- користи услуге алата remote
assistance;
- објасни како основни
подсистеми сервера утичу на
перформансе сервера;
- надгледа ресурсе сервера;
- користи основне команде за
управљање мрежним
конекцијама.

- Значај коришћења
MMC (Microsoft
Managment Console)
- Опције и режими рада
MMC
- Подешавање додатних
модула за даљинску
контролу
- Додавање могућности
за управљање удаљеним
рачунарима
- Активирање и
конфигурисање алата за
удаљено управљање
сервером
- Конфигурисање
удаљеног рачунара
(Remote Desktop) за
администрирање сервера
- Значај коришћења
Terminal сервиса
- Клијентски и серверски
хардвер
- Инсталирање подршке
за Terminal сервис
- Креирање новог
клијента за Terminal
сервис
- Подешавање и
повезивање терминала
заснованог на Windows-у
- Управљање
терминалним сесијама
- Упознавање са Terminal
менаџером
- Контрола праћења
корисничких сесија
- Регулисање
подешавања за
повезивање клијената
- Надгледање меморије

Модул се реализује кроз:
50 часова лабораторијских
вежби

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

Ставове предвиђене модулом
изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика
наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће
облике наставе:
- лабораторијске вежбе

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације наставе
- лабораторијске вежбе се
реализују у рачунарској
лабораторији

*Специфичности у реализацији
модула:

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
- Праћење остварености исхода
- Тестове практичних вештина



сервера, коришћења
процесора, коришћења
мреже
- Управљање мрежним
конекцијама из командне
линије (net config)
- Коришћење netsh
команди

 
Назив модула: Управљање налозима

Трајање модула: 65 часова
 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула

ученик ће бити у
стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА

- Оспособљавање за
креирање и управљање
корисничким налозима и
ажурирање софтвера

- да креира
организационе
јединице;
- разликује локални
кориснички налог и
налог на домену;
- креира корисничке
налоге и налоге
рачунара;
- управља
корисничким
налозима и налозима
рачунара;
- набраја и дефинише
врсте групних налога;
- креира групне
налоге и управља
њима;
- управља ресурсима;
- управља објектима у
организационој
јединици;
- наводи предности
групних полиса;
- примењује и
конфигурише групне
полисе;
- управља
корисничким
окружењем
коришћењем групне
полисе;
- креира и управља
дељеним каталозима;
- објасни како се
инсталира и
конфигурише сервис
за ажурирање
софтвера;
- објасни начин
инсталирања нових
сервисних пакета;
- ажурира софтвер.

- Креирање
организационих
јединица
- Креирање
корисничких налога
- Креирање налога
рачунара
- Мењање својстава
корисничких налога и
налога рачунара
- Креирање шаблона
корисничких налога
- Проналажење
корисничких налога и
налога рачунара у
активном
директоријуму
- Омогућавање и
откључавање
корисничких налога и
налога рачунара
- Брисање и
онемогућавање
корисничких налога и
налога рачунара
- Премештање објеката
домена
- Типови група и област
деловања
- Креирање глобалних
и доменских локалних
група
- Управљање
члановима групе
- Мењање својстава
група
- Коришћење уграђених
група
- Груписање објеката
активног директоријума
- Управљање
приступом дељеним
каталозима
- Управљање
приступом датотекама
и каталозима
коришћењем NTFS

Модул се реализује кроз:
28 часова теоријске наставе
37 часова лабораторијских
вежби

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

Ставове предвиђене модулом
изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика
наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће
облике наставе:
- лабораторијске вежбе
- теоријска настава

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације наставе
- лабораторијске вежбе се
реализују у рачунарској
лабораторији

*Специфичности у
реализацији модула:

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
- Праћење остварености исхода
- Тестове практичних вештина
- Тестове знања



дозвола
- Тестирање дозвола
- Мењање дозвола за
објекте активног
директоријума
- Делегирање
администрирања над
објектима
- Локалне полисе и
објекти групне полисе
- Конфигурисање
групних полиса
- Управљање групним
полисама
(онемогућавање и
брисање групних
полиса)
- Креирање и
повезивање више
објеката са групном
полисом
- Отклањање грешака
код групних полиса:
редослед примене
групних полиса
- Дељење каталога или
драјва
- Креирање дељених
каталога са удаљеног
рачунара
- Омогућавање и
подешавање копија
(shadow) дељених
каталога
- Објављивање
дељених директоријума
у оквиру активног
директоријума
- Управљање дозволама
за рад са дељеним
каталозима
- Сервиси за
ажурирање софтвера
- Сервисни пакети
- Ажурирање софтвера
на удаљеним
рачунарима

 
Назив модула: Управљање дисковима

Трајање модула: 25 часова
 

ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

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

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ
МОДУЛА

-
Оспособљавање
за управљање
дисковима

- разликује појмове: физички диск, логички волумен,
монтирани волумен, отпорност на грешке
(софтверски RAID);
- разликује основни и динамички диск;
- наведе предности и ограничења основних и
динамичких дискова;
- наведе врсте волумена;
- конфигурише начин складиштења података на

- Организација
складиштења
података на диск
- Основни и
динамички
дискови
- Конфигурисање
дискова и

Модул се
реализује кроз:
10 часова
теоријске
наставе
15 часова
лабораторијских
вежби



диску (инсталира и иницијализује физички диск,
ствара партиције и волумене на основном и
динамичком диску и форматира волумен, додељује
словну ознаку или монтира волумен);
- надгледа и одржава целовитост диска користећи
Check Disk;
- објашњава начин поправљања перформанси диска
дефрагментирањем;
- конфигурише квоте диска и прати употребу квота
диска.

волумена
- Коришћење
Check Disk-а
-
Дефрагментирање
диска
- Квоте диска

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

Ставове
предвиђене
модулом
изграђивати и
вредновати код
ученика током
свих облика
наставе.

Облици наставе
Модул се
реализује кроз
следеће облике
наставе:
- лабораторијске
вежбе
- теоријска
настава

Подела одељења
на групе
Одељење се дели
на 2 групе
приликом
реализације:
- лабораторијских
вежби

Место
реализације
наставе
- лабораторијске
вежбе се реализују
у лабораторији

*Специфичности
у реализацији
модула:

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
- Праћење
остварености
исхода
- Тестове
практичних
вештина
- Тестове знања

 
Назив модула: Заштита рачунарских мрежа

Трајање модула: 64 часа
 

ИСХОДИ МОДУЛА ПРЕПОРУЧЕНО



ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

По завршетку модула
ученик ће бити у стању

да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ

МОДУЛА

- Усвајање
знања о
принципима
безбедности
мреже
-
Оспособљавање
за примену
принципа
безбедности
мрежа

 

- дискутује о
друштвеним аспектима
понашања у мрежном
окружењу;
- деинсталира нелегално
инсталирани софтвер;
- наведе физичке мере
безбедности мреже;
- наведе значај и
правила прављења
лозинки;
- објасни потребу
коришћења извора за
непрекидно напајање и
редундантног извора за
непрекидно напајање;
- наведе предности и
недостатке коришћења
RAID концепта;
- наводи разлоге
прављења резервних
копија;
- наведе параметре за
избор медијума за
резервно копирање;
- врши резервно
копирање и враћање
података;
- објасни начин рада и
различите рачунарске
вирусе;
- инсталира и користи
антивирусне програме;
- наведе шта се може
филтрирати мрежном
баријером;
- подешава заштитну
баријеру;
- објасни функцију
прокси сервера;
- наведе значај и начине
шифровања података;
- наведе предности и
мане различитих начина
шифровања података;
- наведе разлике
шифровања једним и
јавним кључем;
- објасни начин
верификације података
дигиталним потписом;
- објасни појам
аутентификације
сервера.

- Утицај рачунарства на друштво (на
квалитет живота, појединца,
институције)
- Утицај Интернета на развој друштва,
критичка анализа информација
добијених преко Интернета,
злоупотреба Интернета
- Етички принципи понашања у
мрежном окружењу (приватност,
слобода изражавања, ауторска права,
интелектуална својина, чување тајне).
Закони који регулишу ова права
- Лиценце
- Физичке мере безбедности мреже
(заштита сервера и каблова, контрола
приступа ресурсима, радни услови
просторије)
- Лозинке
- Заштита од прекида напајања.
Напредно конфигурисање UPS-а.
- RAID концепт за заштиту података
- Медијуми за резервно копирање.
Распоред ротирања резервне копије.
Чување резервне копије на резервној
локацији.
- Израда различитих типова резервних
копија
- Враћање података
- Рачунарски вируси, тројански коњи и
други деструктивни програми
- Коришћење антивирусних програма
- Мрежне баријере
- Стартовање, прекидање и ресетовање
мрежне баријере
- Конфигурисање праћења заштитне
баријере и log датотеке
- Прегледање log датотеке заштитне
баријере
- Прокси сервер
- Шифровање података
- Цезарово, шифровање премештањем и
шифровање на нивоу битова
- DES стандард за шифровање података
- Шифровање једним кључем
- Шифровање јавним кључем
- RCA криптографија јавним кључем
- Дигитални потписи
- Заштита на транспортном слоју
- Аутентификација сервера

Модул се реализује
кроз:
30 часова теоријске
наставе
34 часа
лабораторијских вежби

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

Ставове предвиђене
модулом изграђивати и
вредновати код
ученика током свих
облика наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз
следеће облике наставе:
- лабораторијске вежбе
- теоријска настава

Подела одељења на
групе
Одељење се дели на 2
групе приликом
реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације
наставе
- лабораторијске вежбе
се реализују у
лабораторији

*Специфичности у
реализацији модула:

Оцењивање
Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
- Праћење остварености
исхода
- Тестове практичних
вештина
- Тестове знања

5. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА
- Mike Pastore и Emmett Dulaney: Security+, Компјутер библиотека, Чачак, 2000.
- Mark Minasi, Christa Anderson: Windows Server 2003, Компјутер библиотека, Чачак, 2004.
- Tere Parnell и Christopher Null: Администрирање мреже, Компјутер библиотека, Чачак, 2000.
- Jeffrey Shapiro, Jim Boyce, Martin Policht: Windows Server 2003 Библија, Микро књига, Београд, 2004.
- Vicki Stanfield, Roderick W. Smith:: Администрирање Linux система, Компјутер библиотека, Чачак, 2003.
- Група аутора: Основе - Plus MCSE уџбеник за испит 70-058, ЦЕТ, Београд, 2000.
- Dan Holme, Orin Thomas: Microsoft Windows Server 2003 окружење - управљање и одржавање, MCSE уџбеник за испит 70-290,

ЦЕТ, Београд, 2004.



- Ј. C. Mackin, Ian McLean: Имплементирање, управљање и одржавање мрежа Microsoft Windows Server 2003 - MCSE уџбеник за
испит 70-291, ЦЕТ, Београд, 2004.

- Немања Плескоњић, Немања Мачек, Борислав Ђорђевић, Марко Царић: Сигурност рачунарских система и мрежа, Микро књига,
Београд, 2007.

- Jones Keith J., Shema Mike, Johnson Bradley C:: Антихакерски алати, Компјутер библиотека, Чачак, 2002.
- Stuart McClure, Joel Scambray, George Kurtz: Хакерске тајне: заштита мрежних система, Микро књига, Београд, 2002.
- Stuart McClure и Joel Scambray: Сигурност на мрежи - Заштита од хакера, Компјутер библиотека, Чачак, 2003.
- Terry Collings, Kurt Wall, Red Hat Linux: Администрирање мрежа и система, Микро књига, Београд, 2003.
6. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
- Мрежни оперативни системи
- Рачунарске мреже

СЕРВЕРИ
1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

 

РАЗРЕД
НАСТАВА

ПРАКСА УКУПНОТеоријска
настава Вежбе Практична

настава
Настава
у блоку

IV 34 102    136
Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада
2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА:
- Стицање основних знања и вештина за инсталирање и подешавање, управљање и употребу алата и техника за отклањање

грешака у раду Print сервера, Mail сервера, WEB сервера, сервера базе података и Proxy сервера
3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА

 
Разред: четврти

 

НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула
(часови)

Print сервер 28

Mail сервер 20

WEB сервер 32

Сервер базе података 32

Proxy сервер 24
4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА

 
Назив модула: Print сервер

Трајање модула: 28 часова
 

ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

ИСХОДИ
МОДУЛА

По завршетку
модула ученик ће
бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ
МОДУЛА

-
Оспособљавање
за инсталирање
сервисних алата
-
Оспособљавање
за отклањање
грешака и
препознавање
проблема
-
Оспособљавање
за опоравак
после пада
сервера
-
Оспособљавање
за подешавање

- опише и
наброји функције
сервера;
- опише и
наброји типове
сервера;
- наведе
специфичности
хардвера и
софтвера сервера;
- ажурира
драјвере
конкретних
произвођача;
- инсталира
додатне хард
дискове;
- надогради разне

- Функције сервера (управљање налозима, провера
аутентичности, мрежне функције сервера (firewall,
proxy), сервиси за даљински приступ (dial-in server,
vpn), tcp/ip сервиси (dhcp сервер, dns сервер, wins
сервер), кориснички сервиси (file сервер, print
сервер)
- Типови сервера (file сервер, сервер базе података,
е-mail сервер, web сервер, proxy сервер)
- Планирање инсталације сервера (хардверске и
софтверске специфичности)
- Надоградња оs (нове верзије оs, нови драјвери,
нови софтвери)
- Надгледање рада сервера
- Отклањање грешака
- Улога и типови штампача
- Улоге спулера код штампања
- Улога програма за штампање
- Употреба add printer wizard-а

Модул се реализује
кроз:
7 часова теоријске
наставе
21 час
лабораторијских
вежби

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

Ставове
предвиђене
модулом
изграђивати и



и поставку
локалног и
мрежног
штампача
-
Оспособљавање
за управљање
мрежним
штампачима 
-
Оспособљавање
за додељивање
дозвола за
штампање

адаптере,
периферне
уређаје и
сервисне алате за
праћење система;
- интерпретира
правилно log
фајлове са
грешкама и
открива
критичне
догађаје у њима;
- спроводи
процедуру
испитивања да
одреди грешку,
где је и када
настала;
- идентификује
особу одговорну
за грешке;
- употребљава
алате и помоћне
програме за
дијагностику
грешке и отклања
их;
- идентификује
уска грла у
систему и
отклања их;
- употребљава
документацију
коју је сачинио
претходни
администратор и
допуњује је;
- опише и наведе
кораке из којих се
састоји процес
штампања;
- објасни улогу
штампача
(програма за
штампање);
- инсталира
драјвер
штампача;
- подешава
штампач за
локални рад;
- подешава
штампач за
мрежни рад;
- управља
карактеристикама
штампача;
- конфигурише
карактеристике
порта;
- конфигурише
напредне
карактеристике;
- описује Spooler
и његов рад;

- Познавање дијалога за (general, sharing, ports,
advances, security, device settings)
- Подешавање опција за папир и квалитет штампе
- Штампање тест странице
- Додељивање приоритета штампачима
- Сепараторске странице
- Додела дозвола за штампаче, њихово едитовање
и праћење
- Преусмеравање штампања
- Дијагностика кварова и њихово отклањање

вредновати код
ученика током свих
облика наставе.

Облици наставе
Модул се реализује
кроз следеће облике
наставе:
- лабораторијске
вежбе
- теоријска настава

Подела одељења на
групе
Одељење се дели на
2 групе приликом
реализације:
- лабораторијских
вежби

Место реализације
наставе
- лабораторијске
вежбе се реализују у
лабораторији

*Специфичности у
реализацији
модула:

Оцењивање
Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
- Праћење
остварености исхода
- Тестове практичних
вештина
- Тестове знања



- подешава
штампање са
клијентског
рачунара;
- управља
безбедносним
карактеристикама
штампача;
- управља
документима из
Print Spooler-а;
- врши
преусмеравање
штампе на други
штампач;
- повезује се на
локалне и
мрежне уређаје за
штампање;
- тестира и врши
дијагностику
грешака при
штампи;
- отклања
проблеме у
штампи;
- подешава нове
верзије
системског
софтвера Print
Сервера.

 
Назив модула: Mail сервер

Трајање модула: 20 часова
 

ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће

бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ
МОДУЛА

- Оспособљавање за
инсталирање и
подешавање Е-mail
сервера
- Оспособљавање за
отварање и
ажурирање Е-mail
налога
- Оспособљавање за
надградњу хардвера
и софтвера
потребних за рад са
Е-mail сервером
- Оспособљавање за
превентивно
одржавање Е-mail
сервера
- Оспособљавање за
употребу алата и
техника за
отклањање грешака у
раду Е-mail сервера
- Оспособљавање за
инсталирање и

- описује и објашњава намену
електронске поште;
- инсталира, подешава и
управља радом Е-mail сервера;
- додаје и брише Е-mail адресе и
налоге;
- врши контролу рада
поштанских сандучића (Е-mail
box) и врши преусмеравање Е-
mail порука;
- објашњава разлике између
WEB и PP Е-mail налога;
- поставља и примењује
једноставне планове и поступке
за имплементацију и
управљање електронском
поштом;
- описује појам сигурности Е-
mail сервера: поверљивост,
провера идентитета, провера
интегритета порука;
- дефинише и одреди врсту
проблема у раду Е-mail сервера;
- примењује основне заштите Е-

- Намена електронске
поште
- Програми за
извршавање е-mail
сервиса на серверу
(exchange server, james...)
- Основне функције и
намена серверских
програма
- Постављање
параметара и
ограничења е-mail
сервера и корисничких
налога
- Врсте е-mail налога
- Адресна структура е-
mail-а
- Појам сигурности е-mail
сервера
- Провера е-mail порука,
поверљиве поруке,
провера идентитета,
контрола интегритета
примљених порука

Модул се реализује кроз:
5 часова теоријске
наставе и
15 часова
лабораторијских вежби

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

Ставове предвиђене
модулом изграђивати и
вредновати код ученика
током свих облика
наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз
следеће облике наставе:
- лабораторијске вежбе
- теоријска настава

Подела одељења на



подешавање Е-mail
сервиса на
клијентским
рачунарима

mail сервера од вируса;
- отклања основне проблеме у
раду Е-mail сервера;
- користи и подешава програме
за организацију рада Е-mail
сервиса на клијентском
рачунару (MS Outlook, Netscape
messenger, Eudora...);
- дефинише и подешава
различите начине и протоколе
за повезивање са Е-mail
сервером (SMTP, POP3);
- отклања проблеме настале у
раду Е-mail програма на
клијентском рачунару.

- Проблеми у раду е-mail
сервера
- Клијентски програми
за рад (outlook, netscape,
eudora...)
- Начини повезивања на
е-mail сервере
- Smtp и pop3 протоколи
- Проблеми у раду
клијентских програма и
њихово отклањање

групе
Одељење се дели на 2
групе приликом
реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације
наставе
- лабораторијске вежбе се
реализују у лаб. рач. мрежа

*Специфичности у
реализацији модула:
Препоручује се да део
мреже у лабораторији рач.
мрежа буде функционално
издвојен из рачунарске
мреже школе.

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
- Праћење остварености
исхода
- Тестове знања
- Тестове практичних
вештина

 
Назив модула: Web сервер

Трајање модула: 32 часа
 

ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

ИСХОДИ
МОДУЛА

По завршетку
модула ученик ће
бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ
МОДУЛА

- Оспособљавање
за инсталирање и
подешавање Web
сервера
- Оспособљавање
за управљање
Web сервисима
- Оспособљавање
за надоградњу
софтвера и
хардвера за Web
сервер
- Оспособљавање
за превентивно
одржавање и
праћење рада
Web сервера
- Оспособљавање
за употребу алата
и техника за
отклањање
грешака у раду
Web сервера

- објасни основну
улогу web сервиса
у мрежном
окружењу;
- разуме основне
појмове везане за
програмирање на
web-у;
- разуме разлике
између
клијентских и
серверских
програма (када,
како и где се
извршавају);
- инсталира и
подешава web
сервер;
- дизајнира
основну
функционалност
web сајта;
- ажурира
клијентски
софтвер на web-у;
- идентификује
различите
мултимедијалне

- Појам Web сервер и сервиса на њему
- Клијентски софтвер (текстуални WEB
језици (HTML...), претраживачи WEB-а,
скрипт језици)
- Серверски софтвер (Apache, Microsoft Internet
Informationserver (IIS), Netscape enterprise server)
- Инсталирање WEB сервера
- Подешавање WEB сервера
- Различити формати који се користе на
WEB-у (gif, jpeg, pdf, tiff, mbp, mpeg, avi...)
- Мултимедијални садржаји на WEB-у (flash,
real player, windows media player)
- Програми за повезивање WEB сервера са
базом података (PHP, ASP, PERL...)
- Идентификација проблема у
функционисању WEB сајта (пропусни опсег,
типови клијентских и серверских веза,
странице које се дуго учитавају, резолуција и
величина графичких елемената, провера
идентитета...)
- Преглед WEB садржаја различитим
претраживачима
- Тест оптерећења WEB сервера
- Дијагностички алати за решавање проблема
(ping, Ipconfig, ARP, TraceRT, Network analizer)
- Реализација WEB сервера у различитим
мрежама (приватна мрежа, intranet, extranet,
internet)

Модул се реализује
кроз:
8 часова теоријске
наставе и
24 часа
лабораторијских
вежби

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

Ставове предвиђене
модулом изграђивати
и вредновати код
ученика током свих
облика наставе.

Облици наставе
Модул се реализује
кроз следеће облике
наставе:
- лабораторијске вежбе
- теоријска настава

Подела одељења на



екстензије и плаг-
инове;
- идентификује
различите формате
слика и
мултимедијалне
фајлове;
- препознаје
програме за
повезивање web
сервера са базом
података;
- примењује
програмске алате
за тестирање
функционалности
рада web сервера;
- користи основне
дијагностичке
алате за решавање
проблема рада са
интернетом;
- опише
могућности
провајдера
сервера за
апликације;
- опише разлике у
поставци web
сервера у
различитим
мрежама;
- објасни разлику
између поузданих
и непоузданих web
сајтова.

- Идентификација и ауторизација WEB сајта групе
Одељење се дели на 2
групе приликом
реализације:
- лабораторијских
вежби

Место реализације
наставе
- лабораторијске вежбе
се реализују у лаб. рач.
мрежа

*Специфичности у
реализацији модула:
Препоручује се да део
мреже у лабораторији
рач. мрежа буде
функционално издвојен
из рачунарске мреже
школе.

Оцењивање
Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
- Праћење
остварености исхода
- Тестове знања
- Тестове практичних
вештина

 
Назив модула: Сервер базе података

Трајање модула: 32 часа
 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

ИСХОДИ
МОДУЛА

По завршетку
модула ученик
ће бити у стању

да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ
МОДУЛА

- Оспособљавање за
коришћење
постављених база
података
- Оспособљавање за
управљање базама
података на
рачунарској мрежи
- Оспособљавање за
издавање дозвола за
коришћење и
администрирање SQL
базе података
- Оспособљавање за
пружање аналитичких
услуга база података
- Оспособљавање за

- опише и
наведе основне
концепте база
података;
- објасни
системе за
управљање
базама
података;
- разуме везу
базе података и
информационог
система;
- опише моделе
база података;
- објасни
релационе базе

- Базе података, табеле, погледи,
ускладиштене процедуре, власништво и
безбедност, послови, аларми и
оператори, репликовање, интерфејс за
програмирање апликација
- Програми који се инсталирају заједно
са sql сервером
- Структура базе података и
нормализација, sql алатке за
нормализацију
- Синтакса и конвенције језика sql,
типови података, оператори, џокери,
променљиве, функције, упити за
учитавање података
- Алатка sql enterprise manager и mmc
- Табеле, индекси, погледи, форме
- Администрирање (резервне копије

Модул се реализује кроз:
8 часова теоријске
наставе и
24 часа лабораторијских
вежби

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

Ставове предвиђене
модулом изграђивати и
вредновати код ученика
током свих облика
наставе.



откривање и
решавање проблема
са базама података

података;
- разуме појам
кључа и шему
релационе базе
података;
- користи већ
креиране базе
података;
- планира
једноставне
базе података;
- користи
шаблоне за
креирање
једноставних
база података;
- креира табеле
са и без
Wizarda;
- наводи
предности SQL
језика;
- користи
основне
наредбе SQL-
језика;
- креира SQL-
упите са и без
Wizarda;
- прегледа
резултате
упита;
- креира
мултитабеларне
упите;
- израђује
резервне копије
базе података;
- врши
обнављање
базе података
из резервних
копија;
- креира
извештај са и
без Wizarda;
- прегледа
извештаје;
- поставља
контроле и
израчунавања у
извештајима.

података, рестаурирање базе података,
одржавање индекса...)
- Провера идентитета корисника,
дозволе, надгледање пријавних налога
- Отклањање грешака, коришћење logs
fajlova, repair_fast, query analizer ...

Облици наставе
Модул се реализује кроз
следеће облике наставе:
- лабораторијске вежбе

Подела одељења на
групе
Одељење се дели на 2
групе приликом
реализације:
- лабораторијских вежби
- теоријска настава

Место реализације
наставе
- лабораторијске вежбе се
реализују у лаб. рач. мрежа

*Специфичности у
реализацији модула:
Препоручује се да део
мреже у лабораторији рач.
мрежа буде функционално
издвојен из рачунарске
мреже школе.

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
- Праћење остварености
исхода
- Тестове знања
- Тестове практичних
вештина

 
Назив модула: Proxy сервер

Трајање модула: 24 часа
 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

ИСХОДИ
МОДУЛА

По завршетку
модула ученик ће
бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА

- Оспособљавање за
инсталирање и

- објасни основну
улогу proxy

- Основна намена коришћења
proxy сервера

Модул се реализује кроз:
6 часова теоријске наставе и



подешавање Proxy
сервера 
- Оспособљавање за
управљање Proxy
сервером
- Оспособљавање за
употребу алата и
техника за отклањање
грешака у раду Proxy
сервера

сервера у мрежном
окружењу;
- инсталира и
конфигурише proxy
сервер
- дефинише улогу
proxy сервера у
маскирању ip
адреса;
- објасни разлоге
увођења и
коришћења кеш
меморије код proxy
сервера;
- објашњава
начине
реализације
филтрирања и
заштите;
- објашњава
поставку заштитне
баријере (firewalla);
- изврши контролу
саобраћаја који
прође кроз proxy
сервер;
- отклања грешке и
застоје код рада
proxy сервера.

- Инсталација proxy сервера
- Подешавање proxy сервера
- Дефинисање пропусног
саобраћаја кроз proxy сервер
(пропусни опсег, типове internet
веза, проверу идентитета и
дозвола)
- Концепт кашњења и последице
(web кеширање, кеширање
фајлова, клијентско и серверско
кеширање...)
- Тест оптерећења proxy сервера
- Тест оптерећења саобраћаја
према internet-у

18 часова лабораторијских
вежби

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

Ставове предвиђене
модулом изграђивати и
вредновати код ученика
током свих облика наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз
следеће облике наставе:
- лабораторијске вежбе

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
- лабораторијских вежби
- теоријска настава

Место реализације наставе
- лабораторијске вежбе се
реализују у лаб. рач. мрежа

*Специфичности у
реализацији модула:
Препоручује се да део мреже у
лабораторији рач. мрежа буде
функционално издвојен из
рачунарске мреже школе.

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
- Праћење остварености
исхода
- Тестове знања
- Тестове практичних вештина

5. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА
- Brad Hryhoruk и Diana Bartley и Que: Server+, Компјутер библиотека, Чачак, 2001
- Mike Gunderloy, Joseph Jorden: SQL Server и базе података 2001 Микро књига, Београд, 2001
- Jeffrez Shapiro и група аутора: Windows server 2003 Biblija, Микро књига, Београд, 2004
- David Groth и Dorothy McGree: I-NET+, Компјутер библиотека, Чачак, 2003
6. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
- Рачунарске мреже
- Мрежни оперативни системи

ФИЗИКА
1. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА:
- Продубљивање разумевања о основним областима у класичној и модерној физици;
- Продубљивање разумевања о физици као фундаменталној науци, која омогућава разумевање света који нас окружује;
- Продубљивање разумевања о научном мишљењу и научним методама;
- Схватање физичке слике света;
- Схватање везе између физике, технологије, културе и друштвеног развоја.
2. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА:
- Е. Даниловић, М. Распоповић, С. Боћин, Физика за први разред гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

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

стручних школа Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1998.
- Група аутора: ФИЗИКА за други разред средњег образовања и васпитања, Научна књига Београд 2000.
- Група аутора: ФИЗИКА за трећи разред средњег образовања и васпитања, Научна књига Београд 2000.
- Наташа Чалуковић: Физика II, Збирка задатака за други разред гимназије, КРУГ, Београд, 2003.
- Наташа Чалуковић: Физика III, Збирка задатака за трећи разред гимназије, КРУГ, Београд, 2003.
- Група аутора: ФИЗИКА за четврти разред средњег образовања и васпитања, Научна књига Београд 2000.
- Наташа Чалуковић: Физика, Збирка задатака за четврти разред гимназије, КРУГ, Београд, 2003.
- Кварк медиа, Мултимедијални едукативни програми Физика 1 и 2 Мултисофт+, Ужице 1999.



3. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
- Математика
- Основе електротехнике
- Стручни предмети
4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА

 
Разред: други

Годишњи фонд
часова: 74 часа

 

ЦИЉЕВИ

ИСХОДИ
По завршетку

теме ученик ће
бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ И

ТЕМЕ

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ
МОДУЛА

- Оспособљавање ученика за разумевање
појава, промена, процеса и односа на основу
знања закона, модела и теорија природних
наука.
- Оспособљавање ученика за развијање
логичког размишљања и расуђивања, као и
схватања да физички закони и принципи
нису апстрактни појмови, већ да је сваки од
њих нашао примену у конкретним машинама
и механизмима.

 

- уочава која
интеракција је
узрок конкретне
промене или
појаве у
природи;
- дефинише
појам облика
енергије;
- објасни појам
рада као процеса
трансформисања
облика енергије;
користи закон о
одржању
енергије,
импулса,
момента
импулса на
нивоу примене;
- користи
јединице
енергије и снаге
у Sl;

Динамика и
статика
 

- Маса, сила и
импулс
- Основни закон
класичне
динамике
- Трећи Њутнов
закон
- Инерцијални и
неинерцијални
систем
референције
- Први Њутнов
закон
- Инерцијалне
силе (центрипет.
и центрифугална
сила)
- Момент силе
као векторски
производ два
вектора, момент
инерције
- Момент
импулса
- Основна
једначина
динамике
ротационог
кретања
- Механички рад
и снага
- Механичка
енергија
(потенцијална и
кинетичка)
- Општи карактер
закона одржања
- Закон одржања
импулса
- Закон одржања
момента импулса
- Закон одржања
механичке
енергије

- Користити стручну
литературу, шеме, фолије
за графоскоп,
демонстрациона
средстава, рад у кабинету
за физику, користити
едукативне програме на
рачунару
- Јасно и конкретно
излагати градиво са
освртом на конкретне
примере из свакодневног
живота и праксе
- Развијати и стварати
такмичарски дух код
ученика, критички
приступ у решавању
проблема,
индивидуалност али и
смисао за сарадњу и
заједничко налажење
решења
- Планирати интерактивне
методе рада

Облици наставе
Предмет се реализује кроз
следеће облике наставе:
- теоријска настава

Препоручени број часова
по темама:
- Динамика и
статика...........38
- Молекулске силе и
агрегатна стања (физика
великог броја
молекула).......16
- Структура
атома.................20

 

- објасни појам
молекулске силе

Молекулске
силе и агрегатна



и узајамно
деловање
молекула;
- уочи када
настаје
топлотно
ширење;
- наведе разлику
између кристала
и аморфних
тела;
- примени
Хуков закон
еластичности на
чврста тела;
- разликује
агрегатна стања
и објасни
особине
течности;
- објасни појаве
као што су
површински
напон и
вискозност;

стања (физика
великог броја
молекула)
- Узајамно
деловање
молекула,
молекулске силе
- График
потенцијалне
криве узајамног
деловања два
молекула
- Структура
чврстих тела.
Кристали и
аморфна тела
- Еластичност
чврстих тела,
Хуков закон
еластичности
- Топлотно
ширење
- Течности,
особине
течности,
вискозност
- Површински
напон и
капиларне појаве

- објасни састав
и структуру
атомског језгра;
- објасни нивое
енергије
електрона у
атому;
- образложи
настајање
квантних
прелаза;
- објасни како и
где настаје
рендгенско
зрачење;
- разликује врсте
рендгенског
зрачења;
- разликује
спонтано од
стимулисаног
зрачења;
- наведе и
објасни примере
примене
стимулисаног
зрачења.

Структура
атома
- Радерфордов
оглед, структура
атома
- Стационарна
стања и нивои
енергије атома,
Борови
постулати
- Квантни
прелази,
побуђивање и
зрачење атома
- Рендгенско
зрачење
- Спонтана и
стимулисана
емисија зрачења
- Примена
спонтане и
стимулисане
емисије, ласери
- Подела ласера
- Холографија
- Електронска
теорија метала
-
Полупроводници

ТЕХНИКЕ МУЛТИМЕДИЈА
1. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА:
- Упознавање са основним елементима мултимедијалних система
- Усвајање основних знања о врстама мултимедијалних садржаја
- Усвајање основних знања о софтверским алатима за креирање мултимедијалних садржаја
- Усвајање основних знања о мултимедијалним апликацијама



2. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА
- Jeff Sengstack, Premiere Pro: Научите за 24 часа, Компјутер библиотека, Чачак, 2004
- Jeff Schell, Premiere Pro 2: Практичне вежбе, Компјутер библиотека, Чачак, 2004
- Jeff Sengstack, Premiere 6.5: Научите за 24 часа, Компјутер библиотека, Чачак, 2003
3. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
- Рачунарство и информатика
4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА

 
Разред: други

Годишњи фонд
часова: 74 часа (лабораторијске вежбе)

 

ТЕМА ЦИЉ

ИСХОДИ
По завршетку

теме ученик ће
бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО

ТЕМАМА

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ

ПРОГРАМА

- Појам и
примена
мултимедија

- Стицање знања
о мултимедији и
њеној примени

- објасни појам
мултимедија;
- наведе основне
врсте
мултимедијалних
садржаја;
- наведе области
примене
мултимедија;

- Појам
мултимедија
- Врсте
мултимедијалних
садржаја
- Подручја
примене
мултимедија
- Хипермедија

- Програм реализовати кроз
часове лабораторијских вежби у
рачунарској учионици. Одељење
поделити у две групе (по 10
ученика). Вежбе реализовати у
блоку од 2 часа недељно (по
свакој групи). На почетку сваке
вежбе ученицима дати теоријске
основе неопходне за разумевање
и извођење вежбе, а затим на
конкретним примерима вежбу
извести на рачунару. То исто
треба да изведе сваки ученик
самостално (или највише два
ученика за једним рачунаром).
- Препоручено трајање 4 часа

- Елементи
мултимедијалних
система

- Стицање знања
о хардверским и
софтверским
компонентама
мултимедијалних
система

- наведе
хардверске
компоненте
неопходне за
креирање
одређених врста
мултимедијалних
садржаја;
- наведе
одговарајуће
софтверске алате
за креирање и
презентацију
одређених врста
мултимедијалних
садржаја;

- Хардверске
компоненте за
креирање
мултимедијалних
садржаја
- Платформе,
периферије,
интерфејси
- Дистрибуирани
мултимедијални
системи
- Улазни уређаји
- Излазни уређаји
- Софтверски
алати за
креирање
мултимедијалних
садржаја

- Хардверске компоненте
мултимедијалних система
поменути информативно.
Посебну пажњу посветити
упознавању са софтверским
алатима и ученике оспособити да
прате и примењују актуелне
новитете у развоју софтвера.
- Препоручено трајање 4 часа

- Обрада текста - Стицање знања
о раду са текстом
и алатима за
обраду текста

- користи алате
за обраду текста;
- користи ocr
софтвер;
- креира
документе у pdf
формату;
- врши
едитовање
текста;

- Текст као
саставни део
мултимедијалних
садржаја
- Рад са текстом и
алати за обраду
текста
- OCR софтвер
- PDF формат
- Фонтови
- Едитовање
текста

- Обраду текста, као и осталих
врста мултимедијалних садржаја,
реализовати помоћу актуелних
програмских пакета по избору
наставника.
- Препоручено трајање 8 часова

- Обрада звука - Стицање знања - разликује - Звук као - Ученицима нагласити разлоге



о форматима,
стандардима и
обради звука

формате звука;
- разликује
стандарде у
компресији
звука;
- користи
софтверске алате
за обраду звука;

саставни део
мултимедијалних
садржаја
- Формати звука
- Стандарди у
компресији звука
- Систем за
препознавање
говора
- Синтеза говора
из текста
- Алати за обраду
звука

компресије звука и показати
начине конвертовања звучног
сигнала из оригиналног формата
у неки други формат. (на пример
MP3 или WAV)
- Препоручено трајање 8
часова

- Обрада слика - Стицање знања
о форматима,
стандардима и
обради слике

- разликује
формате слика;
- разликује
стандарде у
компресији
слика;
- користи
софтверске алате
за обраду слика;

- Слика као
саставни део
мултимедијалних
садржаја
- Дигитално
представљање
слика
- Представљање
боја
- Формати слика
- Принципи
компресије слика
- технике и
стандарди
- Алати за обраду
слика

- Обрадити актуелне формате
слика (BMP, GIF, JPEG, TIF).
Указати на разлике у форматима.
- Препоручено трајање 8 часова

- Анимације - Стицање знања
о креирању
анимација

- наведе врсте
компјутерских
анимација;
- креира
једноставне
анимације;

- Врсте
компјутерских
анимација
- Анимације на
Web-у
- Интерактивне
анимације

- Код обраде анимација посебан
акценат ставити на анимације на
Web-у (Shockwave Flash, GIF), а са
креирањем интерактивних
анимација их упознати само
информативно
- Препоручено трајање 10
часова

- Видео записи - Стицање знања
о форматима,
стандардима и
обради видео
записа

- разликује
формате видео
записа;
- разликује
стандарде у
компресији
видео записа;
- користи
софтверске алате
за обраду видео
записа;

- Формати видео
записа
- Стандарди у
компресији видео
записа
- Конвертовање
видео формата
различитих
записа
- Алати за обраду
видео записа

- Видео формате (MPEG, MJPEG,
AVI, DV, RM, DivX) и стандарде у
компресији обрадити
информативно. Пажњу
посветити алатима за обраду
видео записа.
- Препоручено трајање 10
часова

- Презентација
мултимедијалних
садржаја

- Стицање знања
о приказивању
мултимедијалних
садржаја

- наведе начине
приказивања
мултимедијалних
садржаја;
- наведе уређаје
за приказивање
мултимедијалних
садржаја;
- објасни начин
снимања
мултимедијалних
садржаја;

- Начини
приказивања
мултимедијалних
садржаја
- Уређаји за
приказивање (ТВ,
радио, видео
пројектори и
други)
- Снимање
мултимедијалних
садржаја (CD,
DVD, хард диск)

- При реализацији исхода
везаних за примену мултимедије
посебну пажњу посветити
примени мултимедије на Web-у.
- Препоручено трајање 6
часова

- - Стицање знања - комбинује - Комбинација - У оквиру ових исхода



Мултимедијалне
апликације

о креирању
мултимедијалних
апликација

различите
мултимедијалне
садржаје;
- користи алате
за world wide web;
- креира
једноставне web
странице.

више различитих
мултимедијалних
садржаја 
- Израда
мултимедијалних
пројеката
- Мултимедија и
Интернет
- Алати за World
Wide Web
- Дизајнирање за
World Wide Web

ученицима поставити задатак да
креирају једну Web страницу на
основу свих претходно стечених
знања
- Препоручено трајање 16
часова

РАЧУНАРСКИ ИНТЕРФЕЈСИ
1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

 

РАЗРЕД
НАСТАВА

ПРАКСА УКУПНОТеоријска
настава Вежбе Практична

настава
Настава
у блоку

II 16 58    74
Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада
2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА:
- Стицање основних знања о рачунарским интерфејсима, потребних за усвајање знања из других стручних предмета
3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА

 
Разред: други

 

НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула
(часови)

Микрорачунари и микропроцесори 16

У/И интерфејси 58
4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА

 
Назив модула: Микрорачунари и микропроцесори

Трајање модула: 16 часова
 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

ИСХОДИ
По завршетку модула

ученик ће бити у стању
да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА

- Усвајање основних
знања о
микрорачунарима и
њиховом управљању

- дефинише основне
појмове микро
рачунара;
- разликује основне
елементе
микрорачунара;
- објасни начин рада
микрорачунара;
- овлада основним
појмовима о
програмирању
микроконтролора.

- МПУ
- Управљачко
временска логика
- Регистри
- АЛУ
- структура
микрорачунара и
начин рада
- елементи
- примена
- временски
дијаграми при
упису и читању
- МПУ адресни
простор
- Меморијски
модули
- Декодовање
адресе
- Повезивање
МПУ магистрала

Модул се реализује кроз:
16 часова теоријске наставе

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

Ставове предвиђене модулом
изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће
облике наставе:
- теоријска настава

Место реализације наставе
- лабораторијске вежбе се реализују у
лабораторији

*Специфичности у реализацији
модула:



Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
- Праћење остварености исхода
- Тестове знања
- Праћење практичног рада
- Усмено излагање

 
Назив модула: У/И интерфејси

Трајање модула: 58 часова
 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

ИСХОДИ
По завршетку модула

ученик ће бити у
стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ

МОДУЛА

- Усвајање основних
знања о рачунарским
интерфејсима
- Усвајање основних
знања о начинима
преноса сигнала
рачунарским
интерфејсима
- Управљање и основно
програмирање
рачунарских интерфејса

- дефинише основне
појмове о
рачунарским
интерфејсима;
- разликује путеве и
начине слања
података путем
рачунарских
интерфејса;
- објасни основне
комуникационе
технике путем рач.
интерфејса;
- наведе врсте у/и
интерфејса;
- објасни разлику
асинхроног и
синхроног серијског
преноса;
- овлада основним
појмовима
паралелног
интерфејса;
- овлада основним
појмовима интерфејса
на пц магистрали;
- овлада основним
појмовима о
програмирању
микроконтролера и
у/и уређаја.

- Основни појмови у/и
начина рада
- У/и варијанте
- Мпу иницира безусловни
у/и пренос
- Прекид који иницира у/и
јединица
- Онемогућавање прекида
- Типови улаза за прекид
- Појава прекида при
извршавању
- Рад са више у/и
- Обрада прекида
- Тастатура и дигитални
улази
- Мултиплексирање
тастатуре
- Дебаунсирање тастатуре
хардверско и софтверско
- Скенирање тастатуре
- Лед дисплеј
- Контрола лед диода
- Немултиплексирани и
мултиплексирани дисплеји
- Скенирање лед дисплеја
- LCD дисплеји
- Управљање LCD
дисплејима
- Алфанумерички лцд
дисплеји
- Специјализоване
меморије
- Двоприступна меморија
- Фифо меморија
- Еепром меморија
- SRAM меморија са
помоћном батеријом
- NVSRAM меморија
- Асинхрони серијски
пренос података
- Паралелно/серијски
интерфејс UART
- UART моторола 6850 и
прикључивање на 6800
- Синхрона серијска
комуникација података (PC
232C, модем)
- Основно програмирање

Модул се реализује кроз:
58 часова лабораторијских
вежби

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

Ставове предвиђене модулом
изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика
наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће
облике наставе:
- лабораторијске вежбе

Подела одељења па групе
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
- лабораторијских вежби

Место реализације наставе
- лабораторијске вежбе се
реализују у кабинету за хардвер

*Специфичности у
реализацији модула:

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
- Праћење остварености исхода
- Тестове знања
- Праћење практичног рада
- Усмено излагање



серијског порта
- Интерфејси на серијском
порту
- Интерфејси на
паралелном порту
- Основно програмирање
паралелног порта
- Интерфејси на
паралелном порту
- SPP, ECP, EPP начин рада
- PC магистрала
- Интерфејси на PC
магистрали
- Програматор серијског
еепрома
- USB порт
- Интерфејси на USB порту
- Заштита спољашњих
прикључака
- Заштитни елементи
(варистори, вишеслојни
варистори, твс тиристори,
твс диоде, зенер диоде)
- Заштита улазних линија
- Заштита излазних линија
- Заштита линија за
напајање
- Прикључивање картица у
систем под напоном

5. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА
- Милан Прокин: Рачунарска електроника, Академска мисао, Београд, 2005.
- Војо Милановић: ПЦ интерфејси, Елвод Принт, Лазаревац, 2004.
- Топаловић: Дигитална електроника за 3. разред електротехничке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000.
- Ј. Ђорђевић: Архитектура микрорачунара, Академска мисао, Београд, 2003.
6. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
- Електроника
- Рачунарски хардвер
- Стручни предмети

ГЕОМЕТРИЈА
1. ЦИЉЕВИ:
- Развијање логичког и апстрактног мишљења
- Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика
- Развијање способности одређивања и процене квантитатавних величина и њиховог односа
- Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских фигура и њихови узајамни односи и трансформације
- Разумевање функционалних зависности, њихово представљање и примена
- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; развијање радних навика и

способности за самостални и групни рад
- Стицање знања и вештина корисних за трансфер у стручно - теоријским предметима и развијање способности за правилно

коришћење стручне литературе
- Формирање свести о универзалности и примени математичког начина мишљења
- Подстицање стручног развоја и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва
2. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА
- Деспотовић Радивоје, Тошић Ратко, Шешеља Бранимир, Математика за први разред средње школе, Завод за уџбенике и

наставна средства, Београд, 1997.
- Ивановић Живорад, Огњановић Срђан, Математика 1, збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа,

Круг, Београд, 2000.
- Богославов Вене, Збирка решених задатака из математике 1, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998.
- Кечкић Јован, Математика са збирком задатака за први разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,

1998.
- Војводић Градимир, Деспотовић Радивоје, Петровић Војислав, Тошић Ратко, Шешеља Бранимир, Математика за други разред

средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998.
- Ивановић Живорад, Огњановић Срђан, Математика 2, збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа,

Круг, Београд, 2000.
- Богославов Вене, Збирка решених задатака из математике 2, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997.
- Кечкић Јован, Математика са збирком задатака за други разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства,

Београд, 2000.
- Збирке задатака за пријемне испите техничких факултета
3. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
- Математика
4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА

 
Разред: други



Годишњи фонд
часова: 74 часа

 

ЦИЉЕВИ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ И

ТЕМЕ

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ

ПРОГРАМА

- Систематизација и
употпуњавање знања о
основним и изведеним
геометријским
појмовима и њиховим
узајамним односима

- разликује међусобне положаје
тачака, правих и равни:
колинеарност, компланарност
тачака; паралелност (правих,
равни, праве и равни),
мимоилазност правих...;
- дефинише дуж, полуправу,
угао, троугао, полураван,
диедар, рогаљ;
- разликује углове са
паралелним и нормалним
крацима;
- примењује теореме о
унутрашњим и спољашњим
угловима троугла за решавање
једноставних проблема;
- наведе и примени основне
ставове о подударности
троуглова;
- дефинише круг, кружну
линију и елементе круга
(центар, полупречник, тетива,
лук);
- конструише тангенту и
сечицу круга;
- конструише симетралу дужи
(угла);
- конструише описани
(уписани) круг датог троугла;
- конструише висине троугла и
ортоцентар;
- дефинише средњу линију;
- дефинише тежишну дуж
троугла и тежиште;
- примени основне релације у
једнакокраком и
једнакостраничном троуглу;
- разликује врсте
четвороуглова;
- докаже и примени основне
ставове о трапезу и
паралелограму;
- конструише троугао и
четвороугао;
- разликује конвексне и
неконвексне фигуре;
- примени формуле за
израчунавање броја
дијагонала, збир унутрашњих
углова, збир спољашњих
углова конвексног многоугла;
- примени везу између
периферијског и централног
угла круга над истим луком;
- дефинише особине
правилних многоуглова
- примени транслацију,
ротацију, осну и централну

Основни
геометријски
појмови
- Основни и
изведени појмови:
аксиома, теорема,
доказ
- Тачка, права,
раван; међусобни
положај, односи
припадања
- Дуж, угао,
диедар, рогаљ
- Нормалност
правих и равни
- Угао између
праве и равни,
угао између две
равни
- Подударност
фигура,
подударност
троуглова,
примена
- Четвороугао,
многоугао, круг
- Транслација,
ротација,
симетрија (осна,
централна,
раванска)

- Инсистирати на извођењу
прецизне и уредне конструкције
једноставних фигура
- Инсистирати на знању и
разумевању доказа
најједноставнијих тврђења (нпр.
о симетрали дужи)
- Код дефинисања и обраде
трансформација користити
погодне моделе или симулације
на рачунару
- Препоручено трајање: 30
часова



симетрију;

- Систематизација и
употпуњавање знања о
сличности многоуглова
и примена

- примени Талесову теорему;
- дефинише сличне фигуре,
коефицијент сличности и
ставове о сличности
троуглова;
- примени ставове о
сличности троуглова у
доказима сличности фигура;
- дефинише и примени
Питагорину теорему;

Сличност
- Размера и
пропорционалност
дужи
- Талесова теорема
- Сличност фигура
- Сличност
троуглова
- Примена
сличности на
правоугли троугао
(Еуклидови
ставови,
Питагорина
теорема) и
примена

- Нагласити аналогију између
ставова подударности и
одговарајућих ставова
сличности троуглова
- Навести као пример мерење
висине Кеопсове пирамиде,
које се приписује Талесу;
осврнути се на историјски
значајно Ератостеново мерење
Земљиног меридијана
- У зависности од
расположивог времена може се,
али није неопходно,
експлицитно обрадити
трансформација хомотетије
- Препоручено трајање: 10
часова

- Систематизација и
употпуњавање знања о
обиму и површини
круга и његових делова

- дефинише делове круга и
кружне линије;
- наведе и примени обрасце за
обим и површину круга и
његових делова;

Обим и површина
круга
- Кружни лук,
исечак, одсечак,
прстен
- Обим и
површина круга
- Дужина кружног
лука
- Површина
кружног исечка
- Површина
кружног одсечка
- Површина
кружног прстена

- При реализацији најпре
решавати једноставније задатке,
а затим прећи на сложеније како
би се ученици адекватно
припремили за полагање
пријемних испита на
факултетима
- Препоручено трајање: 10
часова

- Систематизација и
употпуњавање знања о
обиму и површини
многоуглова

- наведе и примени обрасце за
обим и површину троугла и
четвороугла;
- изведе обрасце за површину
правилних многоуглова;
- изведе обрасце за
полупречнике описаних и
уписаних кружница;

Обим и површина
многоуглова
- Обим и
површина троугла
(једнакокраког,
једнакостраничног,
правоуглог)
- Херонов образац
- Обим и
површина
паралелограма
- Обим и
површина трапеза
- Обим и
површина
правилних
многоуглова

- Инсистирати на примени
тригонометрије
- При реализацији најпре
решавати једноставније задатке,
а затим прећи на сложеније како
би се ученици адекватно
припремили за полагање
пријемних испита на
факултетима
- Препоручено трајање: 10
часова

- Проширивање знања
из тригонометрије

- скицира графике инверзних
тригонометријских функција и
са графика "чита" основне
особине;
- одређује скуп решења
тригонометријских једначина
и неједначина;

Тригонометрија
- Аркус функције,
графици, особине
-
Тригонометријске
једначине и
неједначине

- Препоручено трајање: 14
часова

ПРОГРАМИРАЊЕ
1. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА:
- Усвајање основних техника програмирања.
- Писање програма различитих типова сложености.
- Усвајање основа за даље, самостално стицање знања и усавршавање.
2. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА



- Kernighan, Ritchie: Програмски језик C, ЦЕТ, Београд, 2003.
- Живко Тошић, Момчило Ранђеловић: Програмирање, Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд, 2004.
- Ласло Краус: Програмски језици и методе програмирања, Академска мисао, Београд, 2001-2003.
- Ласло Краус: Програмски језик C+ +, Академска мисао, Београд, 2003.
- Александар Коцић: Програмирање за трећи разред електротехничке школе, Завод за издавање уџбеника и наставна средства,

Београд, 2003.
3. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
- За стицање знања из овог предмета неопходно је познавање и способност коришћења рачунара (предмет Информатика и

рачунарство на првој години).
- Знања из овог предмета су основа за предмет C+ + (изборни на четвртој години).
4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА

 
Разред: трећи

Годишњи фонд
часова: 74

 

ТЕМА ЦИЉ

ИСХОДИ
По завршетку теме
ученик ће бити у

стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО

ТЕМАМА

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ
ПРОГРАМА

- Програмирање
рачунара

- Усвајање основних
знања о
програмирању и
програмским
језицима

- објасни улогу и
значај програмских
језика;
- наведе основне
типове програмских
језика, објасни
разлике међу њима;
- користи основне
операције развојног
окружења за писање
програма (команде
едитора, уређивање,
превођење и
извршавање
програма);

- Појам софтвера.
Улога софтвера у
рачунару
- Програмски језици,
историјски развој,
подела и особине
- Развојно окружење.
Компајлер и линкер
- Појам синтаксе и
семантике
програмских језика
- Синтаксни
дијаграми
- Бекусова нотација

- Настава се изводи
у рачунарском
кабинету. Одељење
поделити у две
групе (по 10
ученика). Вежбе
реализовати у блоку
од 2 часа недељно
(по свакој групи). У
уводном делу
двочаса дати
ученицима теоријску
основу неопходну за
разумевање и
извођење вежбе, а
затим на
конкретним
примерима вежбу
извести на рачунару.
Потом ученик
самостално пише и
тестира програме на
рачунару (или
највише два ученика
за једним
рачунаром).
- Препоручено
трајање: 4 часа

- Алгоритми - Усвајање новог
начина размишљања,
прецизно
формулисање
проблема, правилна
анализа алгоритма
ради отклањања
формалних и
логичких грешака

- објасни појам
алгоритма, наведе
својства алгоритма;
- напише и тестира
алгоритам са
простом линијском
структуром;
- напише и тестира
алгоритам са
разгранатом
структуром;
- напише и тестира
алгоритам са
цикличном
структуром;

- Дефиниција и
својства алгоритма
- Задатак и
алгоритам. Графички
запис алгоритма
- Анализа проблема.
Етапе решавања
задатка. Провера
исправности
алгоритма
- Структура
алгоритма
- Примери сложених
алгоритама

- Приликом
реализације ових
исхода врло је битно
да ученици овладају
поступком решавања
проблема помоћу
алгоритма. Усваја се
правило - писања
алгоритма за сваки
проблем који ће се
решавати у даљем
раду.
- Препоручено
трајање: 8 часова.

- Структура језика и
типови података

- Усвајање знања о
основним елементима

- наведе структурне
делове програма;

- Структура
програмског језика

- Акценат је
првенствено на



програмског језика и
структури програма

- наброји основне
типове података;
- напише и тестира
програм са простом
линијском
структуром у којима
се користе наредбе
за улаз и приказ
података;

- Структура програма
- Кључне речи,
идентификатори,
дефиниција
константи и
променљивих
- Основни типови
података
- Наредбе и функције
за унос и приказ
података

практичној примени
(писање програма), а
не на теорији и
синтакси
програмског језика.
- Препоручено
трајање: 4 часа.

- Изрази и наредбе - Оспособљавање за
писање програма са
простом линијском
структуром

- напише и тестира
програме са простом
линијском
структуром у којима
се користе
аритметички и
логички изрази;
- напише и тестира
програме са
стандардним
функцијама;

- Оператори језика.
Аритметички
оператори. Оператор
доделе вредности.
Релацијски
оператори. Логички
оператори.
Првенство
оператора. Изрази
- Додатни оператори
доделе вредности.
Оператори
инкрементирања и
декрементирања
- Стандардне
функције

- Потребно је писати
програме који ће
реализовати
проблеме из групе
предмета природних
наука и
електротехнике.
- Препоручено
трајање: 6 часова.

- Ток програма и
управљање
извршавањем

- Оспособљавање за
писање програма са
разгранатом
структуром

- напише и тестира
програме у којима се
користи наредба
гранања (if, if - else);
- напише и тестира
програме са
вишеструким
гранањем
(switch/case);

- Ток извршавања.
Доношење одлуке
наредбом if и if - else
- Наредба
вишеструког гранања
- Безусловно гранање

- Потребно је писати
програме који ће
реализовати
проблеме из групе
предмета природних
наука и
електротехнике
- Препоручено
трајање: 6 часова.

- Наредбе циклуса - Оспособљавање за
писање програма са
цикличном
структуром

- напише и тестира
програме у којима се
користи наредба
циклуса for; 
- напише и тестира
програме у којима се
користи наредба
циклуса while и do -
while/repeat;
- напише и тестира
програме у којима се
користе наредбе
циклуса и гранања;

- Савлађивање
основних циклуса.
Наредбе за
организацију циклуса
са коначним бројем
понављања (for)
- Организација
циклуса са
неодређеним бројем
понављања (while и
do while/repeat).
- Наредбе за
искакање из циклуса.
Наредбе за
прескакање
преосталих наредби
до краја циклуса

- Наредбе циклуса
реализовати кроз
примере који
решавају неке
конкретне проблеме
из електротехнике
или неко цртање
(звездица, бројева
по екрану).
- Препоручено
трајање: 10 часова.

-
Једнодимензионални
низ

- Савладавање
основних техника у
раду са низовима

- напише и тестира
програме у којима се
формира и исписује
низ;
- напише и тестира
програме у којима се
одређује максимални
и минимални
елемент низа;
- напише и тестира

- Низ као
структуиран тип
податка
- Дефинисање низа
- Иницијализација
низа
- Приступање
елементима низа.
Претраживање низа
- Сортирање низа

- Кроз задатке са
низовима
увежбавати и
наредбе гранања и
наредбе циклуса.
- Препоручено
трајање: 10 часова.



програме у којима се
сортира и
претражује низ;

- Тражење
минималног и
максималног
елемента низа

- Функције и
структуре програма

- Усвајање основних
знања о
потпрограмима

- напише и тестира
програме у којима се
користе функције:
позивање функције
и пренос параметара
по вредности; 
- напише и тестира
програме у којима се
користе функције:
бочни ефекти и
глобални
идентификатори;
- напише и тестира
програме у којима се
користе рекурзивне
функције;

- Дефинисање
функција. Параметри
и аргументи функција
- Формални
параметри. Стварни
параметри
- Предаја параметара
по вредности. Бочни
ефекти функција
- Непроменљиви и
непостојани
формални аргументи
- Глобални
индентификатори
- Рекурзивне
функције

- Ову тему обрадити
у виду механизама за
разбијање сложених
проблема на
једноставније
потпроблеме.
- Посебну пажњу
посветити преносу
параметара.
- Инсистирати на
коришћењу
библиотека
функција.
- Препоручено
трајање: 10 часова.

-
Вишедимензионални
низови (матрице)

- Савладавање
основних техника у
раду са
вишедимензионалним
низовима

- напише и тестира
програме у којима се
користе
вишедимензионални
низови: приступ
елементу низа и
проласци кроз
матрицу;

- Дефиниција
вишедимензионалног
низа
- Иницијализација
вишедимензионалног
низа
- Приступање
елементима
вишедимензионалног
низа
- Проласци кроз
матрицу

-
Вишедимензионалне
низове обрадити на
примерима из
живота.
- Препоручено
трајање: 8 часова

- Стрингови - Усвајање основних
знања о стринговима

- напише и тестира
програме у којима се
користе стрингови:
приступ елементима
стринга;
- напише и тестира
програме у којима се
користе стрингови:
основне функције за
рад са стринговима.

- Дефиниција
стринга
- Иницијализација
стринга
- Приступ
елементима стринга
помоћу индекса
- Основне функције
за рад са
стринговима

- Приликом обраде
стрингова
формирати функције
за рад са
стринговима, које се
често користе, као и
функције за
одговарајуће
исписивање стринга
на екрану.
- Препоручено
трајање: 8 часова.

ЈЕДНАЧИНЕ, ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ И ИНТЕГРАЛНИ РАЧУН
1. ЦИЉЕВИ:
- 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 фигура и њихови узајамни односи и трансформације
- Разумевање функционалних зависности, њихово представљање и примена
- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду; развијање радних навика и

способности за самостални и групни рад
- Стицање знања и вештина корисних за трансфер у стручно-теоретским предметима и развијање способности за правилно

коришћење стручне литературе
- Формирање свести о универзалности и примени математичког начина мишљења
- Подстицање стручног развоја и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва
- Развој способности потребних за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу
2. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА
- Кечкић Јован: Математика са збирком задатака за други разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства,

Београд, 1997.
- Ивановић Живорад, Огњановић Срђан: Математика 2, збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа,

Круг, Београд, 2000.
- Богославов Вене: Збирка решених задатака из математике 2, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998.
- Војводић Градимир, Деспотовић Радивоје, Петровић Војислав, Тошић Ратко, Шешеља Бранимир: Математика за други разред

средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997.



- Пап Ендре, Тошић Ратко, Лозанов-Црвенковић Загорка: Математика са збирком задатака за четврти разред средње школе,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000.

- Огњановић Срђан, Ивановић Живорад: Математика 4, збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа,
Круг, Београд, 2000.

- Богославов Вене: Збирка решених задатака из математике 4, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998.
- Кечкић Јован: Математика са збирком задатака за четврти разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства,

Београд, 1997.
- Збирке задатака за пријемне испите за техничке факултете
3. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
- Математика
4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА

 
Разред: четврти

Годишњи фонд
часова: 68 часова

 

ЦИЉЕВИ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ И

ТЕМЕ

ПРЕПОРУЧЕНО
УПУТСТВО ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ
ПРОГРАМА

- Употпуњавање
знања о
експоненцијалним и
логаритамским
једначинама

- решава сложене и комбиноване
експоненцијалне и логаритамске
једначине и неједначине;

Експоненцијалне и
логаритамске
једначине
- Експоненцијалне
једначине и
неједначине
- Логаритамске
једначине и
неједначине

- Препоручено
трајање: 16 часова

- Употпуњавање
знања о изводу
функције и примена

- наведе таблицу извода елементарних
функција;
- израчуна извод збира, разлике,
производа и количника функција;
- одређује извод сложене функције;
- одређује извод вишег реда;
- одређује граничне вредности
применом Лопиталовог правила;
- примењује изводе у испитивању;
монотоности и конвексности функција,
одређивању екстремних вредности и
превојних тачака;

Функције
- Прираштај функције
- Проблем тангенте и
нормале
- Појам и дефиниција
извода функције
- Теореме о изводу
функције и примена
- Изводи
елементарних
функција 
- Изводи сложених
функција
- Лопиталово
правило
- Испитивање и
скицирање графика
функција

- Повезати
досадашња знања о
једначини праве са
знањем о изводима
- Ставити нагласак
на геометријску и
механичку
интерпретацију
извода
- Инсистирати на
што већем
самосталном раду
ученика 
- Препоручено
трајање: 16 часова

- Стицање основних
знања о интегралима

- објасни појам и примену интеграла;
- напише формуле за табличне
интеграле;
- примени методе замене и парцијалне;
интеграције при израчунавању
интеграла;
- реши интеграл рационалне функције;

Интеграли
- Појам примитивне
функције и
неодређеног
интеграла
- Особине
неодређеног
интеграла
- Таблица основних
интеграла
- Метода замене
- Метода парцијалне
интеграције
- Интеграл
рационалне функције

- Предлаже се
решавање задатака у
којима су потребне
сложеније смене
- Препоручено
трајање: 14 часова

- Стицање основних
знања о одређеном

- наведе особине одређеног интеграла;
- примени одређени интеграл за

Одређени интеграли
- Дефиниција и

- Инсистирати на
графичком



интегралу и примена израчунавање површине равних фигура,
површине и запремине обртних тела и
дужину лука;

егзистенција
одређеног интеграла
- Особине одређеног
интеграла
- Њутн-Лајбницова
формула
- Неке примене
одређеног интеграла-
квадратура, кубатура,
ректификација

представљању
проблема
- Препоручено
трајање: 16 часова

- Стицање основних
знања о
диференцијалним
једначинама

- препозна тип диференцијалне
једначине;
- реши диференцијалну једначину:

Диференцијалне
једначине
- Појам
диференцијалне
једначине
- Диференцијална
једначина која
раздваја променљиве

- Препоручено
трајање: 6 часова

ОБЈЕКТНО ОРИЈЕНТИСАНО ПРОГРАМИРАЊЕ
1. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА:
- Усвајање напреднијих техника програмирања.
- Писање сложенијих програма.
- Усвајање основа за даље, самостално стицање знања и усавршавање.
2. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА
- Karli Watson: C# од почетка, ЦЕТ Библиотека, Београд, 2002.
- Александар Коцић: Програмирање за трећи разред електротехничке школе, Завод за уџбенике, Београд, 2002.
- Ласло Краус: Програмирање, Завод за уџбенике, Београд, 2004.
- Ласло Краус: Програмски језик C+ + са решеним задацима, Академска мисао, Београд, 2007.
3. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
- Овај предмет је логички наставак предмета Програмирање у C-у (изборни предмет на трећој години), тако да је неопходни услов:

да је ученик на претходној години имао за изборни предмет Програмирање у C-у.
4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА

 
Разред: Четврти

Годишњи фонд
часова: 74

 

ТЕМА ЦИЉ

ИСХОДИ
По завршетку

теме ученик ће
бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО

ТЕМАМА

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ

ПРОГРАМА

- Показивачи - Савладавање
основних
техника у раду
са
показивачима

- напише и
тестира програме
у којима се
користе
показивачи
(пренос
параметара по
референци);
- напише и
тестира програме
у којима се
приступа
елементима низа
помоћу
показивача;
- напише и
тестира програме
у којима су
показивачи
аргументи
функција;
- напише и
тестира програме

- Дефиниција
показивачких
променљивих
- Приступ подацима
помоћу показивача
- Показивачи и низови
- Показивачи и
функције (показивачи
као аргументи
функција, функције
које враћају
показиваче,
показивачи на
функције)

- Показиваче обрадити као врло
ефикасан механизам за: обраду
низова, динамичко формирање
објеката у меморији и њихову
обраду.
- Препоручено трајање: 10
часова.



у којима функције
враћају
показиваче;
- напише и
тестира програме
у којима се
користе
показивачи на
функције;

- Модуларно
програмирање

-
Оспособљавање
ученика да
пише модуларне
програме

- напише и
тестира модуле са
корисним
функцијама;

- Модуларно
програмирање

- Акценат поставити на
ефикасности која се постиже
употребом модула.
- Препоручено трајање: 6
часова

- Слогови
(структуре)

- Усвајање
основних знања
о слоговима

- напише и
тестира програме
у којима се
користе слогови и
низови слогова:
употреба
функција;
- напише и
тестира програме
у којима се
користе слогови и
низови слогова:
употреба
показивача;
- напише и
тестира програме
у којима се
користе слогови и
низови слогова:
употреба модула;

- Дефиниција слога
- Слогови и функције
- Показивачи и
слогови
- Набрајања. Уније.
Поља битова

- Слогове обрадити као добар
алат за представљање
апстрактних објеката као што су
комплексни бројеви,
геометријски ликови и слично.
- Кроз задатке са слоговима
увежбавати и технике рада са
функцијама, показивачима и
модулима.
- Препоручено трајање: 10
часова.

- Датотеке - Усвајање
основних знања
о датотекама

- напише и
тестира програме
у којима се
користе
текстуалне
датотеке;
- напише и
тестира програме
у којима се
користе бинарне
датотеке;
- напише и
тестира програме
у којима се
користи директан
приступ
датотеци;

- Отварање и
затварање датотека
- Рад са текстуалним
датотекама
- Рад са бинарним
датотекама
- Позиционирање
унутар датотеке
(директан приступ)

- Датотеке обрадити на
примерима из живота.
- Препоручено трајање: 18
часова.

- Објектно
оријентисано
програмирање

- Савладавање
основних
техника
објектно
орјентисаног
програмирања

- напише и
тестира програме
у којима се
демонстрира
примена класе;
- напише и
тестира програме
у којима се
оператори
преклапају;
- напише и
тестира програме

- Преглед основних
концепата објектно
оријентисаног
програмирања
- Класе: дефиниција,
функције чланова
класа
- Конструктори и
деструктори
- Преклапање
оператора:
операторске функције,

- Акценат је на основним
концептима објектно
орјентисаног програмирања.
Примери морају бити јасни и
што краћи како би ученик могао
да их што лакше савлада.
- Препоручено трајање: 30
часова.



у којима се
користи
наслеђивање;
- напише и
тестира програме
у којима се
користи
полиморфизам;
- напише и
тестира програме
у којима се
користе
апстрактни
типови података;
- напише и
тестира програме
у којима се
користи руковање
изузецима.

неки посебни
оператори, основни
улазно - излазни
токови
- Наслеђивање:
дефинисање изведених
класа, виртуелне
методе, вишеструко
наслеђивање,
полиморфизам
- Генеричке функције
и класе: дефинисање
шаблона, генерисање
функција, генерисање
класа
- Обрада изузетака:
руковање изузецима,
пријављивање
изузетака, прихватање
изузетака

На основу члана 93. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 62/03, 64/03 -
исправка, 58/04, 62/04 - исправка, 79/05 - др. закон и 101/05 - др. закон), а у вези са чланом 24. став 1. Закона о средњој школи
("Службени гласник РС", бр. 50/92, 53/93 - др. закон, 67/93 - др. закон, 48/94 - др. закон, 24/96, 23/02, 25/02 - исправка, 62/03 - др.
закон, 64/03 - др. закон и 101/05 - др. закон),

Министар просвете доноси

Правилник о измени и допуни Правилника о наставном плану и програму огледа за образовни
профил администратор рачунарских мрежа

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 2/2009
од 17.2.2009. године.

Члан 1.
У Правилнику о наставном плану и програму огледа за образовни профил администратор рачунарских мрежа ("Просветни

гласник", бр. 17/06 и 23/07), у делу: "НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ОГЛЕДА", врше се следеће измене:
1) у поглављу: "II. НАСТАВНИ ПЛАН", "Листа понуђених изборних предмета по разредима", замењује се новом "Листом

понуђених изборних предмета по разредима", која је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део;
2) после наставног програма предмета: "ПРОГРАМИРАЊЕ", додаје се наставни програм предмета: "АЛГЕБРА СА

АНАЛИТИЧКОМ ГЕОМЕТРИЈОМ", који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Просветном гласнику".
Број 110-00-203/2008-11
У Београду, 14. јануара 2009. године

Министар
др Жарко Обрадовић, с.р.

Листа понуђених изборних предмета по разредима
Г: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ I II III IV

Изборни предмет предвиђен Законом     

1. Грађанско васпитање / Верска настава * * * *

Изборни предмети предвиђени Програмом огледа     

1. Други страни језик * * * *

2. Историја *    

3. Екологија *    

4. Музичка уметност *    

5. Ликовна култура *    

6. Хемија *    

7. Физика  *   

8. Технике мултимедија  *   

9. Рачунарски интерфејси  *   

10. Геометрија  *   

11. Социологија   *  



12. Програмирање   *  

13. Алгебра са аналитичком геометријом   *  

14. Једначине, диференцијални и интегрални рачун    *

15. Објектно оријентисано програмирање    *

16. Филозофија    *

АЛГЕБРА СА АНАЛИТИЧКОМ ГЕОМЕТРИЈОМ
1. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА:
- Добијање темељних теоријских знања
- Развијање логичког и апстрактног мишљења
- Развијање систематичности и уредности у раду
- Стицање знања потребних за решавање проблема и симулацију процеса рада
- Оспособљавање за планирање рада и преузимање одговорности за сопствено учење
- Формирање основа за наставак образовања
- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина

мишљења
2. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА
- Деспотовић Радивоје, Тошић Ратко, Шешеља Бранимир, Математика за први разред средње школе, Завод за уџбенике и

наставна средства, Београд
- Кечкић Јован, Математика са збирком задатака за први разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства,

Београд
- Богославов Вене, Збирка решених задатака из математике 1, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
- Ивановић Живорад, Огњановић Срђан, Математика 1, збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа,

Круг, Београд
- Кечкић Јован, Математика са збирком задатака за трећи разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства,

Београд
- Огњановић Срђан, Ивановић Живорад, Математика 3, збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа,

Круг, Београд
- Богославов Вене, Збирка решених задатака из математике 3, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
- Милошевић Владислав, Ивовић Миодраг, Ненадовић Ратко, Симић Крстомир, Математика са збирком задатака за трећи

разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
- Збирке задатака за припрему пријемних испита.
3. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА

Разред: трећи

Годишњи фонд часова: 74 часа
 

ЦИЉЕВИ

ИСХОДИ
По завршетку трећег
разреда ученик ће
бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ И

ТЕМЕ

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ

ПРОГРАМА

- стицање знања о основним
елементима комбинаторике

- разликује и
препознаје варијације,
пермутације и
комбинације 
- решава једноставне
проблеме из
комбинаторике

- основни
елементи
комбинаторике 
- варијације без
понављања 
- варијације са
понављањем
- пермутације без
понављања
- комбинације без
понављања

- посебно се осврнути на
решавању комбинаторних
проблема у геометрији 
- за обраду препоручених
садржаја предлаже се 10 часова

- стицање основних знања о
биномном обрасцу

- наведе особине
биномних
коефицијената;
- примени особине
биномних
коефицијената у
решавању задатака 
- примени биномни
образац

- биномни
коефицијенти 
- биномни
образац

- поновити комбинације 
- за обраду препоручених
садржаја предлаже се 10 часова

- стицање основних знања из
вероватноће

- дефинише појам
случајног догађаја и
алгебру догађаја
- дефинише појам
вероватноће

- појам случајног
догађаја. алгебра
догађаја 
- статистичка
дефиниција

- при реализацији користити
примере из свакодневног живота
и оспособити ученике за
решавање једноставнијих
проблема 



- наведе основна
својства вероватноће
- разликује зависне и
независне догађаје
- примени Бајесову
формулу

вероватноће 
- основна
својства
вероватноће 
- класична
дефиниција
вероватноће 
- условна
вероватноћа,
зависни и
независни
догађаји 
- Бајесова
формула, тотална
вероватноћа

- за обраду препоручених
садржаја предлаже се 14 часова

- стицање основних знања о
матрицама и детерминантама и
оспособљавање за примену код
система једначина

- дефинише матрицу,
квадратну,
дијагоналну,
троугаону, нула
матрицу 
- сабира матрице,
множи матрицу
скаларом и множи две
матрице 
- дефинише
детерминанте и
израчунава вредност
детерминаната 
- примењује матрице
и детерминанте у
решавању система
линеарних једначина

- појам матрице 
- операције са
матрицама и
особине 
- детерминанте 
- решавање
система
линеарних
једначина

- за обраду препоручених
садржаја предлаже се 16 часова

- употпуњавање знања из
аналитичке геометрије

- дефинише елипсу и
одреди њену
једначину на основу
датих података 
- наведе услов додира
праве и елипсе и
примени га 
- одреди тангенту
елипсе 
- дефинише параболу
и одреди њену
једначину 
- наведе и примени
услов додира праве и
хиперболе 
- одреди тангенту
хиперболе 
- дефинише параболу
и одреди њену
једначину 
- наведе и примени
услов додира праве и
параболе 
- одреди пресек две
криве II реда

- једначина и
особине
кружнице 
- права и
кружница. услов
додира 
- једначина и
особине елипсе 
- права и елипса.
услов додира 
- једначина и
особине
хиперболе 
- права и
хипербола. услов
додира 
- једначина и
особине параболе
- права и
парабола.
тангента
параболе 
- криве II реда

- поновити праву 
- инсистирати на потпуном
разумевању и ефикасној примени
знања 
- за обраду препоручених
садржаја предлаже се 24 часа

 
 
 
На основу члана 101. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 72/09),
Министар просвете доноси

Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму огледа за образовни профил



администратор рачунарских мрежа

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 3/2010
од 25.5.2010. године.

Члан 1.
У Правилнику о наставном плану и програму огледа за образовни профил администратор рачунарских мрежа ("Просветни

гласник", бр. 17/06, 23/07 и 2/09), у делу: "НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ОГЛЕДА", после наставног програма предмета:
"ОБЈЕКТНО ОРИЈЕНТИСАНО ПРОГРАМИРАЊЕ" додаје се: "ПРОГРАМ МАТУРСКОГ ИСПИТА ЗА ОГЛЕДНИ ОБРАЗОВНИ
ПРОФИЛ АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА", који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Просветном гласнику".
Број 110-00-88/10-03
У Београду, 30. априла 2010. године

Министар,
проф. др Жарко Обрадовић, с.р.

ПРОГРАМ МАТУРСКОГ ИСПИТА ЗА ОГЛЕДНИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ АДМИНИСТРАТОР
РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

ЦИЉ МАТУРСКОГ ИСПИТА
Матурским испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању за одговарајући образовни профил, стекао

програмом прописана знања, вештине и главне стручне компетенције за занимања за која се школовао у оквиру образовног
профила по програму огледа.

СТРУКТУРА МАТУРСКОГ ИСПИТА
Матурски испит за ученике који су се школовали по огледном програму за образовни профил администратор рачунарских мрежа,

састоји се од три независна испита:
- испит из српског језика, односно језика националне мањине (у даљем тексту: матерњи језик);
- испит за проверу стручно - теоријских знања;
- матурски практични рад.
ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ ИСПИТА
Ученик полаже матурски испит у складу са Законом. Матурски испит може да полаже ученик који је успешно завршио четири

разреда средње школе по програму огледа за овај образовни профил.
Завод за унапређивање образовања и васпитања - Центар за стручно образовање и образовање одраслих (у даљем тексту:

Центар) у Приручнику о полагању матурског испита за образовни профил администратор рачунарских мрежа (у даљем тексту:
Приручник):

- одређује посебне предуслове за полагање матурског испита;
- утврђује листу тема за писмени испит из матерњег језика, са упутствима за организацију испита и оцењивање;
- припрема збирку задатака за завршни тест провере стручно-теоријских знања са упутствима за структурирање теста и његово

оцењивање;
- припрема листу стандардизованих радних задатака и комбинација за матурски практични рад и листе за оцењивање са

упутствима за организацију и реализацију испита.
Јединствену листу тема одређују наставници матерњег језика из свих школа у којима се остварује оглед за дати образовни

профил.
Збирку задатака за завршни тест и практичне радне задатке припремају наставници стручних предмета из свих школа у којима се

остварује оглед, у сарадњи са Центром.
Центар доставља приручник свакој школи која остварује наставни план и програм огледа.
Приручник се може допуњавати сваке школске године.
ОРГАНИЗАЦИЈА МАТУРСКОГ ИСПИТА
Матурски испит спроводи се у школи и просторима где се налазе радна места и услови за које се ученик образовао.
За сваког ученика директор школе одређује менторе. Ментори су наставници стручних предмета који су обучавали ученика у току

школовања. Они помажу ученику у припремама за полагање теста за проверу стручно - теоријских знања и матурског практичног
рада.

У оквиру периода планираног програмом огледа за припрему и полагање матурског испита, школа организује консултације и
додатну припрему ученика за полагање испита, обезбеђујући додатне услове у погледу простора, опреме и временског распореда.

Матурски испит за ученика може да траје највише пет дана. У истом дану ученик може да полаже само један део матурског
испита.

За сваки део матурског испита директор школе именује стручну испитну комисију, коју чине три члана и три заменика.
Сваки део матурског испита се оцењује и на основу тих оцена утврђује се општи успех на матурском испиту.
Испит из матерњег језика
Циљ испита из матерњег језика је провера језичке писмености, познавања књижевности, као и опште културе.
Испит се полаже писмено и траје три сата.
На писменом испиту из матерњег језика ученик обрађује једну од четири понуђене теме, које утврђује испитни одбор школе, на

предлог стручног већа наставника матерњег језика, са јединствене листе тема објављене у Приручнику.
Оцену писаног рада утврђује испитна комисија на основу појединачних оцена сваког члана испитне комисије.
Испит за проверу стручно-теоријских знања
Циљ овог дела матурског испита је провера стручно-теоријских знања неопходних за обављање послова и задатака за чије се

извршење ученик оспособљава током школовања. Ова знања стичу се кроз следеће предмете:
- Рачунарски хардвер
- Мрежна опрема
- Мрежни оперативни системи
- Рачунарске мреже
- Сервери.
Испит се полаже писмено, решавањем теста за проверу стручно-теоријских знања, који садржи до 50 задатака, а вреднује се са

укупно 100 бодова. Бодови се преводе у успех. Скала успешности је петостепена.
Укупан број бодова остварен на тесту УСПЕХ

до 50 недовољан (1)

51-63 довољан (2)



64-75 добар (3)

76-87 врло добар (4)

88-100 одличан (5)
Тест припрема Центар, на основу збирке задатака за завршни тест.
Комисију за преглед тестова чине три наставника стручних предмета.
Матурски практични рад
Циљ матурског практичног рада је провера главних стручних компетенција прописаних планом и програмом за образовни

профил администратор рачунарских мрежа:
- постављање рачунарске мрежне опреме на основу пројектне документације;
- умрежавање рачунарске опреме;
- одржавање и надзор рачунарске опреме и мрежа.
Матурски практични рад спроводи се у школи и у просторијама где се налазе радна места и услови за које се ученик образовао.

Свим ученицима неопходно је обезбедити једнаке услове за рад.
Оцену о стеченим прописаним компетенцијама даје испитна комисија. Комисију чине три члана и три заменика, које именује

директор школе. Комисију чине:
- два наставника стручних предмета за образовни профил, од којих је један председник комисије;
- представник послодаваца - стручњак у датој области кога предлаже Унија послодаваца Србије у сарадњи са одговарајућим

пословним удружењима, Привредном комором Србије и Центром.
Базу података о члановима испитних комисија води Центар.
На матурском практичном раду ученик извршава три радна задатка. Број радних задатака одговара броју прописаних главних

стручних компетенција, а свака компетенција проверава се једним радним задатком.
Од стандардизованих радних задатака сачињава се одговарајући број комбинација радних задатака за матурски практични рад.

Број комбинација мора бити за 10% већи од броја ученика који полажу матурски испит у једној школи. Ученик извлачи комбинацију
радних задатака.

Сваки радни задатак може да се оцени са највише 100 бодова. Успех на матурском практичном раду зависи од укупног броја
бодова које је ученик стекао извршавањем свих прописаних радних задатака.

Сваки члан испитне комисије уноси оцене у свој образац за оцењивање, који садржи критеријуме за оцењивање датог радног
задатка.

На основу појединачног оцењивања свих чланова, комисија утврђује просечан број бодова за сваки радни задатак и тај податак
уноси у Збирни образац за оцењивање радних задатака на матурском практичном раду, који је саставни део записника о полагању
матурског испита, и који је дат у Приручнику.

Укупан број бодова које ученик оствари на матурском практичном раду, једнак је збиру постигнутих бодова на свим радним
задацима. Укупан број бодова преводи се у успех. Скала успешности је петостепена.

УКУПАН БРОЈ БОДОВА
УСПЕХ

3 радна задатка

до 150 недовољан (1)

151-189 довољан (2)

190-225 добар (3)

226-260 врло добар (4)

261-300 одличан (5)
ДИПЛОМА И УВЕРЕЊЕ
Ученик који је положио матурски испит, стиче право на издавање Дипломе о стеченом средњем образовању за одговарајући

образовни профил.
Уз диплому ученик добија и Уверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма огледа за образовни профил.
 
 
На основу члана 101. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 52/11),
Министар просвете и науке доноси

Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму огледа за образовни профил
администратор рачунарских мрежа

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 2/2012
од 17.5.2012. године.

Члан 1.
У Правилнику о наставном плану и програму огледа за образовни профил администратор рачунарских мрежа ("Просветни

гласник", бр. 17/06, 23/07, 2/09 и 3/10), у делу: "НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ОГЛЕДА", наставни програм: "ПРОГРАМ
МАТУРСКОГ ИСПИТА ЗА ОГЛЕДНИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА", замењује се новим
наставним програмом: "ПРОГРАМ МАТУРСКОГ ИСПИТА ЗА ОГЛЕДНИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ
МРЕЖА", који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Просветном гласнику".
Број 110-00-86/4/2012-03
У Београду, 9. априла 2012. године

Министар
проф. др Жарко Обрадовић, с.р.

ПРОГРАМ МАТУРСКОГ ИСПИТА ЗА ОГЛЕДНИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ АДМИНИСТРАТОР



РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА
ЦИЉ МАТУРСКОГ ИСПИТА
Матурским испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању за одговарајући образовни профил, стекао

програмом прописана знања, вештине и главне стручне компетенције за занимања за која се школовао у оквиру образовног
профила по програму огледа.

СТРУКТУРА МАТУРСКОГ ИСПИТА
Матурски испит за ученике који су се школовали по огледном програму за образовни профил администратор рачунарских мрежа,

састоји се од три независна испита:
- испит из српског језика, односно језика националне мањине (у даљем тексту: матерњи језик);
- испит за проверу стручно-теоријских знања;
- матурски практични рад.
ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ ИСПИТА
Ученик полаже матурски испит у складу са Законом. Матурски испит може да полаже ученик који је успешно завршио четири

разреда средње школе по програму огледа за овај образовни профил.
Завод за унапређивање образовања и васпитања - Центар за стручно образовање и образовање одраслих (у даљем тексту:

Центар) у Приручнику о полагању матурског испита за образовни профил администратор рачунарских мрежа (у даљем тексту:
Приручник):

- одређује посебне предуслове за полагање матурског испита;
- утврђује листу тема за писмени испит из матерњег језика, са упутствима за организацију испита и оцењивање;
- припрема збирку задатака за завршни тест провере стручно-теоријских знања са упутствима за структурирање теста и његово

оцењивање;
- припрема листу стандардизованих радних задатака и комбинација за матурски практични рад и листе за оцењивање са

упутствима за организацију и реализацију испита.
Јединствену листу тема одређују наставници матерњег језика из свих школа у којима се остварује оглед за дати образовни

профил.
Збирку задатака за завршни тест и практичне радне задатке припремају наставници стручних предмета из школа у којима се

остварује оглед, у сарадњи са Центром.
Центар доставља приручник свакој школи која остварује наставни план и програм огледа.
Приручник се може допуњавати сваке школске године.
ОРГАНИЗАЦИЈА МАТУРСКОГ ИСПИТА
Матурски испит спроводи се у школи и просторима где се налазе радна места и услови за које се ученик образовао.
За сваког ученика директор школе одређује менторе. Ментори су наставници стручних предмета који су обучавали ученика у току

школовања. Они помажу ученику у припремама за полагање теста за проверу стручно-теоријских знања и матурског практичног
рада.

У оквиру периода планираног програмом огледа за припрему и полагање матурског испита, школа организује консултације и
додатну припрему ученика за полагање испита, обезбеђујући услове у погледу простора, опреме и временског распореда.

Матурски испит за ученика може да траје највише четири дана. У истом дану ученик може да полаже само један део матурског
испита.

За сваки део матурског испита директор школе именује стручну испитну комисију, коју чине три члана и три заменика.
Сваки део матурског испита се оцењује и на основу тих оцена утврђује се општи успех на матурском испиту.
Испит из матерњег језика
Циљ испита из матерњег језика је провера језичке писмености, познавања књижевности као и опште културе.
Испит се полаже писмено и траје три сата.
На писменом испиту из матерњег језика ученик обрађује једну од четири понуђене теме, које утврђује испитни одбор школе, на

предлог стручног већа наставника матерњег језика, са јединствене листе тема објављене у Приручнику.
Оцену писаног рада утврђује испитна комисија на основу појединачних оцена сваког члана испитне комисије.
Испит за проверу стручно-теоријских знања
Циљ овог дела матурског испита је провера стручно-теоријских знања неопходних за обављање послова и задатака за чије се

извршење ученик оспособљава током школовања. Ова знања стичу се кроз следеће предмете:
- Мрежна опрема
- Мрежни оперативни системи
- Рачунарске мреже
- Администрирање рачунарских мрежа
Испит се полаже писмено, решавањем теста за проверу стручно-теоријских знања, који садржи до 50 задатака, а вреднује се са

укупно 100 бодова. Бодови се преводе у успех. Скала успешности је петостепена.
Укупан број бодова остварен на тесту УСПЕХ

до 50 недовољан (1)

50,5 - 63 довољан (2)

63,5 - 75 добар (3)

75,5 - 87 врло добар (4)

87,5 - 100 одличан (5)
Тест припрема Центар, на основу збирке задатака за завршни тест.
Комисију за преглед тестова чине три наставника стручних предмета.
Матурски практични рад
Циљ матурског практичног рада је провера главних стручних компетенција прописаних планом и програмом за образовни

профил администратор рачунарских мрежа:
- Постављање и умрежавање активне и пасивне мрежне опреме уз израду пратеће документације
- Администрирање рачунарске мреже и комуникација са окружењем
Матурски практични рад спроводи се у школи и просторима где се налазе радна места и услови за које се ученик образовао.
Оцену о стеченим прописаним компетенцијама даје испитна комисија. Комисију чине три члана и три заменика, које именује

директор школе. Комисију чине:
- два наставника стручних предмета за образовни профил, од којих је један председник комисије и
- представник послодаваца - стручњак у датој области кога предлаже Унија послодаваца Србије у сарадњи са одговарајућим

пословним удружењима, Привредном комором Србије и Центром. Базу података о члановима испитних комисија води Центар.
На матурском практичном раду ученик извршава два радна задатка којима се проверавају прописане главне стручне



компетенције.
Од стандардизованих радних задатака сачињава се одговарајући број комбинација радних задатака за матурски практични рад.

Број комбинација мора бити за 10% већи од броја ученика који полажу матурски испит у једној школи. Ученик извлачи комбинацију
радних задатака.

Сваки радни задатак може да се оцени са највише 100 бодова. Успех на матурском практичном раду зависи од укупног броја
бодова које је ученик стекао извршавањем свих прописаних радних задатака.

Сваки члан испитне комисије утврђује укупан број бодова по задатку на основу бодовања по обрасцу за оцењивање радног
задатка.

У Збирни образац за оцењивање радних задатака на матурском практичном раду, који је саставни део Записника о полагању
матурског испита, и који је дат у Приручнику, сваки члан комисије уноси утврђен број бодова појединачно по задатку. На основу
унетих бодова комисија израчунава просечан број бодова по задатку.

Укупан број бодова који ученик оствари на матурском практичном раду, једнак је збиру просечних бодова на свим радним
задацима. Укупан број бодова преводи се у успех. Скала успешности је петостепена.

УКУПАН БРОЈ БОДОВА
УСПЕХ

2 радна задатка

до 100 недовољан (1)

101 - 126 довољан (2)

127 - 150 добар (3)

151 - 174 врло добар (4)

175 - 200 одличан (5)
ДИПЛОМА И УВЕРЕЊЕ
Ученик који је положио матурски испит, стиче право на издавање дипломе о стеченом средњем образовању за одговарајући

образовни профил.
Уз диплому ученик добија и уверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма огледа за образовни профил.
 

Члан 2. тачка 1) Правилника о допуни Правилника о наставном плану и програму општеобразовних
предмета средњег стручног образовања у подручју рада електротехника

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр.
14/2015 од 26.8.2015. године, ступио је на снагу 27.8.2015, а примењује се почев од

школске 2015/2016. године.

Члан 2.
Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе:
1) Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил администратор рачунарских мрежа ("Просветни гласник",

бр. 17/06, 23/07, 2/09, 3/10 и 2/12), у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета;
2) Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној

школи за подручје рада Електротехника ("Просветни гласник", бр. 4/93, 1/94, 1/95, 7/95, 7/96, 3/01, 8/02, 3/03, 1/05, 7/05, 2/07, 4/07,
10/07, 7/09, 5/11, 7/12 и 3/13 и "Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 11/13, 14/13 и 10/14), у делу који се односи на
наставни план и програм општеобразовних предмета за образовни профил администратор рачунарских мрежа.

 

Члан 2. тачка 1) Правилника о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета
средњег стручног образовања у подручју рада електротехника

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр.
14/2015 од 26.8.2015. године, ступио је на снагу 27.8.2015, а примењује се почев од

школске 2015/2016. године.

Члан 2.
Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе:
1) Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил администратор рачунарских мрежа ("Просветни гласник",

бр. 17/06, 23/07, 2/09, 3/10 и 2/12), у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета;
2) Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној

школи за подручје рада Електротехника ("Просветни гласник", бр. 4/93, 1/94, 1/95, 7/95, 7/96, 3/01, 8/02, 3/03, 1/05, 7/05, 2/07, 4/07,
10/07, 7/09, 5/11, 7/12 и 3/13 и "Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 11/13, 14/13, 10/14 и 8/15), у делу који се односи на
наставни план и програм стручних предмета за образовни профил администратор рачунарских мрежа.

 
 
На основу члана 101. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11,

55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - УС), и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр.
55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 68/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму огледа за образовни профил
администратор рачунарских мрежа

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр.



10/2016 од 15.8.2016. године, ступио је на снагу 23.8.2016, а примењује се од
школске 2016/2017. године.

Члан 1.
У Правилнику о наставном плану и програму огледа за образовни профил администратор рачунарских мрежа ("Просветни

гласник", бр. 17/06, 23/07, 2/09, 3/10 и 2/12 и "Службени гласник РС - Просветни гласник", број 14/15), у делу: "НАСТАВНИ ПЛАН И
ПРОГРАМ ОГЛЕДА", одељак: "I. ЦИЉЕВИ И ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА", у табели: "ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ
СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА", колона: "знања", алинеја дванаеста, речи: "разликује врстама алатима" замењују се речима: "о
различитим врстама алата".

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије - Просветном

гласнику", а примењиваће се од школске 2016/2017. године.
Број 110-00-513/2015-04
У Београду, 21. јула 2016. године

Министар,
др Срђан Вербић, с.р.
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