
Правилник о допуни Правилника о 

наставном плану и програму за стицање 

образовања у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању у стручној школи 

за подручје рада машинство и обрада метала 

Правилник је објављен у "Службеном 

гласнику РС - Просветни гласник", бр. 

11/2013 од 28.6.2013. године, ступио је на 

снагу 6.7.2013, а примењује се до краја 

школске 2012/2013. 

Члан 1. 

У Правилнику о наставном плану и програму за стицање 

образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној 

школи за подручје рада машинство и обрада метала ("Просветни 

гласник", бр. 3/93, 1/94, 3/95, 1/96, 8/96, 5/97, 20/97, 6/98, 8/98, 3/99, 

1/01, 9/02, 9/03, 22/04, 1/05, 7/05 и 12/06), у делу: "ОБРАЗОВНИ 

ПРОФИЛИ У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ", у 

поглављу: "ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА", у одељку: "I. 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ", пододељак: "А. 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ", утврђује се наставни програм 

предмета: "ХЕМИЈА", за I разред, за све образовне профиле у 

четворогодишњем трајању, 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", а примењиваће се до краја школске 

2012/2013. године. 

Број 110-00-00074/2012-03 

У Београду, 18. марта 2013. године 

Председник 

Националног просветног савета 

проф. др Десанка Радуновић, с.р. 
 



Правилник о допуни Правилника о 

наставном плану и програму за стицање 

образовања у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању у стручној школи 

за подручје рада машинство и обрада метала 

Правилник је објављен у "Службеном 

гласнику РС - Просветни гласник", бр. 

11/2013 од 28.6.2013. године, ступио је на 

снагу 6.7.2013, а примењује се до краја 

школске 2012/2013. 

Члан 1. 

У Правилнику о наставном плану и програму за стицање 

образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној 

школи за подручје рада машинство и обрада метала ("Просветни 

гласник", бр. 3/93, 1/94, 3/95, 1/96, 8/96, 5/97, 20/97, 6/98, 8/98, 3/99, 

1/01, 9/02, 9/03, 22/04, 1/05, 7/05 и 12/06), у делу: "ОБРАЗОВНИ 

ПРОФИЛИ У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ", у 

поглављу: "ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА", у одељку: "I. 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ", пододељак: "А. 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ", утврђује се наставни програм 

предмета: "ХЕМИЈА", за I разред, за све образовне профиле у 

четворогодишњем трајању, 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", а примењиваће се до краја школске 

2012/2013. године. 

Број 110-00-00074/2012-03 

У Београду, 18. марта 2013. године 

Председник 

Националног просветног савета 

проф. др Десанка Радуновић, с.р. 
 



Образовни профил: ЗА СВЕ ОБРА ЗОВ НЕ ПРО ФИ ЛЕ У ЧЕ ТВО
РО ГО ДИ ШЊЕМ ТРА ЈА ЊУ 

ХЕМИЈА

Циљ и задаци

Циљ на ста ве хе ми је je  раз вој прак тич не и функ ци о нал не хе
миј ске пи сме но сти као оспо со бља ва ње за при ме ну хе миј ских зна
ња у сва ко днев ном жи во ту и у стру ци, оспо со бља ва ње за ре ша
ва ње про бле ма у но вим и не по зна тим си ту а ци ја ма, раз вој оп штих 
ког ни тив них и ко му ни ка циј ских спо соб но сти и раз ви ја ње од го
вор ног од но са пре ма се би, дру ги ма и жи вот ној сре ди ни.

За да ци на ста ве хе ми је су да уче ни ци:
– раз ви ју хе миј ску пи сме ност и спо соб ност ко му ни ка ци ја у 

хе ми ји до ни воа прак тич не и функ ци о нал не пи сме но сти;
– раз ви ју функ ци о нал ни си стем хе миј ског зна ња као по др шке 

за из у ча ва ње струч них пред ме та;
– раз у ме ју од нос из ме ђу струк ту ре суп стан ци, њи хо вих свој

ста ва као и мо гућ но сти њи хо ве при ме не, по себ но у обла сти  стру ке;
– оспо со бе се за пре тра жи ва ње хе миј ских ин фор ма ци ја при

ме ном са вре ме них ин фор ма ци о них тех но ло ги ја; 
– раз у ме ју осно ве на уч ног ме то да у хе ми ји;
– раз у ме ју основ не хе миј ске кон цеп те; 
– раз у ме ју зна чај хе ми је и хе миј ске про из вод ње за са вре ме но 

дру штво и одр жи ви раз вој;
– раз ви ју свест о по ве за но сти хе ми је у си сте му при род них 

на у ка са тех нич котех но ло шким, со циоеко ном ским и дру штве ним 
на у ка ма;

– раз ви ју од го во ран став пре ма ко ри шће њу суп стан ци у сва
ко днев ном жи во ту и про фе си он слном ра ду;

– бу ду оспо со бље ни за за шти ту од по тен ци јал них ри зи ка у 
хе ми ји и на у че да аде кват но ре а гу ју при хе миј ским не зго да ма у 
сва ко днев ном жи во ту;

– раз ви ју осе тљи вост за про бле ме и спо соб ност ре ша ва ња 
про бле ма;

– раз ви ју од го вор ност, си сте ма тич ност, пре ци зност у ра ду и 
по зи ти ван став пре ма уче њу;

– раз ви ју свест о соп стве ном зна њу и по тре би за пер ма нент
ним хе миј ским обра зо ва њем; 

– уна пре де са рад њу и тим ски рад.

I РАЗ РЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

СТРУК ТУ РА СУП СТАН ЦИ

Вр сте суп стан ци. Гра ђа ато ма, атом ски и ма се ни број. Хе миј
ски сим бо ли и фор му ле. Струк ту ра елек трон ског омо та ча. Ре ла
тив на атом ска и мо ле кул ска ма са. Хе миј ске ве зе (јон ска, ко ва лент
на и ме тал на). Кри ста ли: атом ски, јон ски и мо ле кул ски. Ко ли чи на 
суп стан це и мо лар на ма са.

Демонстрациони огледи
– бо је ње пла ме на; ре ак тив ност еле ме на та 1. гру пе ПСЕ;
– упо ре ђи ва ње ре ак тив но сти еле ме на та 17. гру пе ПСЕ;
– су бли ма ци ја јо да.

ДИС ПЕРЗ НИ СИ СТЕ МИ

Вр сте дис перз них си сте ма. Рас твор љи вост. Ма се ни про цент
ни са др жај и ко ли чин ска кон цен тра ци ја рас тво ра.

Демонстрациони огледи
– при пре ма ње рас тво ра по зна те ко ли чин ске кон цен тра ци је.

ХЕ МИЈ СКЕ РЕ АК ЦИ ЈЕ

Хемијскe  реакцијe. Хе миј ске јед на чи не. Ре ак ци је син те зе и 
ана ли зе. Сте хи о ме триј ска из ра чу на ва ња на осно ву хе миј ских јед

миј ске ре ак ци је и фак то ри ко ји ути чу на њу. Хе миј ска рав но те жа. 
на чи на. То плот ни ефе кат при хе миј ским ре ак ци ја ма. Бр зи на хе



Елек тро ли ти: елек тро ли тич ка ди со ци ја ци ја ки се ли на, ба за и со ли. 
pH вред ност. Ок си доре дук ци о ни  про це си. Елек тро ли за. Ко ро зи ја

Демонстрациони огледи
– кре та ње че сти ца као услов за хе миј ску ре ак ци ју: ре ак ци ја 

из ме ђу га со ви тог амо ни ја ка и га со ви тог хло ро во до ни ка.

ХЕ МИ ЈА ЕЛЕ МЕ НА ТА И ЈЕ ДИ ЊЕ ЊА

Ста бил ност ато ма пле ме ни тих га со ва. 
Упо ред ни пре глед и оп шта свој ства еле ме на та 17. 16. 15. 14. 

13. и 12. гру пе Пе ри од ног си сте ма еле ме на та.
Упо ред ни пре глед и оп шта свој ства еле ме на та 1. и 2. гру пе 

Пе ри од ног си сте ма еле ме на та.
Оп ште ка рак те ри сти ке пре ла зних ме та ла и њи хо ва при ме на 

у стру ци. 
Свој ства ато ма угље ни ка. Кла си фи ки а ци ја ор ган ских је ди ње

ња. Основ ни ти по ви ре ак ци ја ор ган ских је ди ње ња.
Оп шта свој ства основ них би о ло шки ва жних је ди ње ња (ами

но ки се ли на, про те и на, угље них хи дра та, три а цил гли це ро ла, ви та
ми на).

Демонстрациони огледи
– ре ак ци ја маг не зи ју ма и алу ми ни ју ма са сир ћет ном ки се ли ном;
– деј ство сир ћет не ки се ли не на пред ме те од ба кра;
– при пре ма ње пе ну ша вих осве жа ва ју ћих пи ћа;
– елек тро ли за цинкјо ди да и до ка зи ва ње скро ба рас тво ром јо да;
– рас тва ра ње скро ба у то плој и хлад ној во ди;
– згру ша ва ње про те и на ли мун ском ки се ли ном.

ХЕ МИЈ СКИ АСПЕК ТИ ЗА ГА ЂИ ВА ЊА ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

За га ђи ва ње ат мос фе ре, во де и тла. Из во ри за га ђи ва ња. Пре
чи шћа ва ње. За шти та и од ла га ње се кун дар них си ро ви на.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА 

То ком ре а ли за ци је на став ног про гра ма хе ми је нео п ход но је 
има ти у ви ду ви со ки ди дак тич ки по тен ци јал хе ми је као на став ног 
пред ме та и ког ни тив не уз ра сне ка рак те ри сти ке уче ни ка, те сход но 
то ме ак тив но сти уче ни ка и на став ни ка у на став ном про це су ускла
ди ти са  де фи ни са ним ци ље ви ма и  за да ци ма на ста ве. По себ ну па
жњу тре ба обра ти ти на ко ри шће ње ин тер ак тив них ме то да на ста ве 
и уче ња због њи хо ве ви со ке обра зов не и мо ти ва ци о не вред но сти у 
свим се ге мен ти ма на ста ве.

Са др жа ји про гра ма хе ми је су ор га ни зо ва ни та ко да се у пр
вом раз ре ду  из у ча ва ју са др жа ји оп ште, нео р ган ске и ор ган ске хе
ми је. Хе ми ја као на став ни пред мет  има ви сок ди дак тич ки по тен
ци јал јер: 

– хе ми ја омо гу ћа ва и олак ша ва уче ни ци ма пре ла зак са кон
крет ног на ап стракт но ми шље ње; 

 –  на хе ми ји се за сни ва раз вој мно гих са вре ме них тех но ло ги
ја, ко ји је зна ча јан по ка за тељ ни воа раз ви је но сти дру штва;

– при сут ност хе ми је у го то во свим сег мен ти ма ак тив но сти 
са вре ме ног чо ве ка чи ни хе миј ска зна ња ак ту ел ним и нео п ход ним 
за сва ког по је дин ца;

– ди на ми ка раз во ја хе ми је, као и ко ри сност и ри зи ци за дру
штве не за јед ни це и одр жи ви раз вој дру штва ко је она но си, до дат но 
мо ти ви шу уче ни ке за из у ча ва ње хе ми је.

Ди на ми ка са вре ме ног раз во ја хе миј ских на уч них ди сци пли
на ре зул ту је огром ним по ве ћа њем кор пу са хе миј ских зна ња. Уче
ни ци, као основ не иде је хе ми је, тре ба да раз у ме ју да су свој ства 
суп стан ци и мо гућ но сти њи хо ве при ме не не по сред но усло вље
не њи хо вом хе миј ском струк ту ром. За раз у ме ва ње ових иде ја  и 
кон це па та у на ста ви хе ми је је по треб но син хро ни зо ва но пред ста
вља ње хе миј ских зна ња на ма кро, ми кро и сим бо лич ком ни воу 
ре пре зен та ци је. Ког ни тив не ка рак те ри сти ке уче ни ка омо гу ћа ва ју 
ве ћу за сту пље ност ми кро скоп ског  и сим бо лич ког ни воа ре пре
зен та ци је, као и ин те гра ци ју и си мул та ну при ме ну сва три ни воа. 
Mеђутим, у на ста ви хе ми је увек тре ба по ћи од то га да је хе миј
ски екс пе ри мент, као при мар ни из вор зна ња и као основ ни ме тод 
са зна ва ња у хе ми ји, кључ ни ме ха ни зам за ко ре ла ци ју ме ђу свим 
ни во и ма ре пре зен та ци је зна ња. При то ме по себ ну па жњу тре ба 

по све ти ти пре ци зно сти при ме не хе миј ског је зи ка (на при мер, из
во ди се хе миј ска ре ак ци ја, а пи ше се хе миј ска јед на чи на). Си мул
та на при ме на раз ли чи тих ни воа ре пре зен та ци је зна ња у хе ми ји 
мо же да иза зо ве ког ни тив но пре оп те ре ће ње услед де ље ња па жње. 
У та квим слу ча је ви ма тре ба сег мен ти са ти са др жа је (де ли ти их у 
ма ње це ли не). 

У по чет ним раз ре ди ма, по себ но код из у ча ва ња ви со ко ап
стракт них пој мо ва (струк ту ра суп стан ци, ток хе миј ске ре ак ци је, 
хе миј ска ки не ти ка, тер мо хе ми ја) по жељ но је пре ма по тре би ко ри
сти ти и ин струк ци је при ме ре не кон крет но опе ра ци о ној фа зи ми
шље ња уз ве ћи удео ма кро скоп ског ни воа пред ста вља ња зна ња. 
Основ не хе миј ске кон цеп те (кор пу ску лар ни кон цепт, кон цепт одр
жа ња ма те ри је, кон цепт рав но те же) тре ба за сно ва ти на бри жљи во 
ода бра ним са др жа ји ма са ви со ком ин фор ма тив ном вред но шћу за 
уче ни ке, при че му на став не си ту а ци је тре ба ди зај ни ра ти та ко да 
мо ти ви шу уче ни ке за њи хо во из у ча ва ње, ве зу ју ћи  их за си ту а ци је 
из сва ко дне вог жи во та.  У окви ру овог про гра ма уче ни ци тре ба да 
раз ви ју прак тич ну и функ ци о нал ну хе миј ску пи сме ност, од но сно 
да до стиг ну ни во хе миј ске пи сме но сти ко ји је по тре бан да осо ба 
у са вре ме ним усло ви ма нор мал но функ ци о ни ше у по гле ду по зна
ва ња хра не и ис хра не, здра вља и усло ва ста но ва ња у сва ко днев ном 
жи во ту. У скла ду са по тре ба ма стру ке тре ба об ра ђи ва ти са др жа је 
о суп стан ца ма ко је су у са ста ву ак ту ел них ма те ри ја ла ( на при мер, 
по лу про вод ни ци, са вре ме ни ма те ри ја ли на ба зи си ли ци ју ма, теч ни 
кри ста ли и дру го).

На ста ва хе ми је тре ба да омо гу ћи уче ни ци ма и сти ца ње нео п
ход них  тех нич котех но ло шких зна ња, нај ви ше у до ме ну при звод
ње суп стан ци ко је се ко ри сте у сва ко днев ном жи во ту и ма те ри ја
ла ак ту ел них за стру ку.  С об зи ром да уче ни ци сред њо школ ског 
уз ра ста раз у ме ју узроч нопо сле дич не ве зе у из у ча ва њу ова квих 
са др жа ја тре ба ин си сти ра ти на ко ри сно сти и ри зи ци ма од хе миј
ске про из вод ње као и упо тре бе од ре ђе них суп стан ци. При то ме 
по себ но тре ба ис ти ца ти убр за ни тех нич котех но ло шки раз вој и 
нео п ход ност пер ма нент ног обра зо ва ња у овој обла сти. Са др жа је 
о хе миј ским аспек ти ма за шти те жи вот не сре ди не ра ди ти у ко ре
ла ци ји са дру гих на став ним пре мед ме ти ма, пре све га би о ло ги јом, 
а по себ ну па жњу по све ти ти скла ди ште њу и укла ња њу елек трон
ског от па да.Уче нич ка по стиг ну ћа тре ба кон ти ну и ра но пра ти ти као 
усме ну и пи са ну ева лу а ци ју. 

Ре до след на став них те ма је оба ве зу ју ћи, а пред ла же се сле де
ћи број ча со ва, по треб них за њи хо ву ре а ли за ци ју, као ори јен та ци
о ни: Струк ту ра суп стан ци (13); Дис перз ни си сте ми (5), Хе миј ске 
ре ак ци је (16), Хе ми ја еле ме на та и је ди ње ња (35); Хе миј ски аспек
ти за га ђи ва ња жи вот не сре ди не (5).


