
На основу члана 79. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 

("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 52/11),  

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси  

Правилник о изменама Правилника о наставном 

плану и програму за стицање образовања у 

трогодишњем и четворогодишњем трајању у 

стручној школи за подручје рада саобраћај 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", 

бр. 10/2013 од 28.6.2013. године, ступио је на снагу 6.7.2013, а примењује 

се од школске 2013/2014. 

Члан 1. 

У Правилнику о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем 

и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада саобраћај ("Просветни 

гласник", бр. 5/93, 1/94, 5/98, 8/98, 3/02, 13/02, 11/03, 22/04, 13/06, 20/07, 23/07 и 8/09), 

део: "НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА САОБРАЋАЈ", 

поглављe: "НАСТАВНИ ПЛАНОВИ", одељак: "I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ, група: ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ", пододељак: "Б. СТРУЧНИ 

ПРЕДМЕТИ", "II. ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА", "III. ФАКУЛТАТИВНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА" и 

"ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА", наставни планови за 

образовни профил у трогодишњем образовању: "ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА" и 

наставни планови за образовни профил у четворогодишњем образовању: "ТЕХНИЧАР 

ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА", замењују се новим наставним плановима, који су 

одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део. 

Текст у пододељку: "2. Подела одељења на групе", замењује се новим текстом, који 

је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 2. 

У поглављу: "ГРУПА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ": 

1) одељак: "ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У 

ТРОГОДИШЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ, I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ", 

пододељак: "Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ", наставни програми предмета, замењују се 

новим наставним програмима предмета, који су одштампани уз овај правилник и чине 

његов саставни део; 

2) одељак: "ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У 

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ, I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ", 

пододељак: "Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ", наставни програми предмета, замењују се 

новим наставним програмимa предмета, који су одштампани уз овај правилник и чине 

његов саставни део. 

 



Члан 3. 

У поглављу: "НАСТАВНИ ПЛАНОВИ", одељак: "I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ, група: ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ", пододељак: "Б. СТРУЧНИ 

ПРЕДМЕТИ", "II. ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА", "III. ФАКУЛТАТИВНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА" и 

"ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА", наставни планови за 

образовне профиле у трогодишњем образовању: "ВОЗОВОЂА" и "КОНДУКТЕР У 

ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ", и наставни планови за образовне профиле у 

четворогодишњем образовању: "САОБРАЋАЈНО-ТРАНСПОРТНИ ТЕХНИЧАР", 

"ТЕХНИЧАР ВУЧЕ", ТЕХНИЧАР ТЕХНИЧКО-КОЛСКЕ ДЕЛАТНОСТИ" и 

"ТРАНСПОРТНИ КОМЕРЦИЈАЛИСТА", замењују се новим наставним плановима, 

који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део. 

Текст у пододељку: "2. Подела одељења на групе", замењује се новим текстом, који 

је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 4. 

У поглављу: "ГРУПА ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ": 

1) одељак: "ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У 

ТРОГОДИШЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ, I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ", 

пододељак: "Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ", наставни програми предмет, замењују се 

новим наставним програмима предмета, који су одштампани уз овај правилник и чине 

његов саставни део; 

2) одељак: "ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У 

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ, I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ", 

пододељак: "Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ", наставни програми предмета, замењују се 

новим наставним програмима предмета, који су одштампани уз овај правилник и чине 

његов саставни део. 

Члан 5. 

У поглављу: "НАСТАВНИ ПЛАНОВИ", одељак: "I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ, група: ВОДНИ САОБРАЋАЈ", пододељак: "Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ", 

"II. ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА", "III. 

ФАКУЛТАТИВНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА" и "ОСТВАРИВАЊЕ 

НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА", наставни планови за образовни профил у 

трогодишњем образовању: "БРОДОВОЂА", и наставни планови за образовне профиле 

у четворогодишњем образовању: "НАУТИЧКИ ТЕХНИЧАР - ПОМОРСКИ СМЕР" и 

"НАУТИЧКИ ТЕХНИЧАР - РЕЧНИ СМЕР", замењују се новим наставним плановима, 

који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део. 

Текст у пододељку: "2. Подела одељења на групе", замењује се новим текстом, који 

је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 6. 

У поглављу: "ГРУПА ВОДНИ САОБРАЋАЈ": 

1) одељак: "ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У 

ТРОГОДИШЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ, I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ", 

пододељак: "Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ", наставни програми предмета, замењују се 



новим наставним програмима предмета, који су одштампани уз овај правилник и чине 

његов саставни део; 

2) одељак: "ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У 

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ, I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ", 

пододељак: "Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ", наставни програми предмета, замењују се 

новим наставним програмима предмета, који су одштампани уз овај правилник и чине 

његов саставни део. 

Члан 7. 

У поглављу: "НАСТАВНИ ПЛАНОВИ", одељак: "I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ, група: ПТТ САОБРАЋАЈ", пододељак: "Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ", "II. 

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА", "III. 

ФАКУЛТАТИВНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА" и "ОСТВАРИВАЊЕ 

НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА", наставни планови за образовни профил у 

четворогодишњем образовању: "ТЕХНИЧАР ПТТ САОБРАЋАЈА", замењују се новим 

наставним плановима, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни 

део. 

Текст у пододељку: "2. Подела одељења на групе", замењује се новим текстом, који 

је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 8. 

У поглављу: "ГРУПА ПТТ САОБРАЋАЈ": 

1) одељак: "ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У 

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ, I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ", 

пододељак: "Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ", наставни програми предмета, замењују се 

новим наставним програмима предмета, који су одштампани уз овај правилник и чине 

његов саставни део. 

Члан 9. 

У поглављу: "НАСТАВНИ ПЛАНОВИ", одељак: "I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ, група: УНУТРАШЊИ ТРАНСПОРТ", пододељак: "Б. СТРУЧНИ 

ПРЕДМЕТИ", "II. ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА", "III. ФАКУЛТАТИВНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА" и 

"ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА", наставни планови за 

образовни профил у трогодишњем образовању: "РУКОВАЛАЦ СРЕДСТАВА 

УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА" и наставни план за образовни профил у 

четворогодишњем образовању: "ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА", 

замењују се новим наставним плановима, који су одштампани уз овај правилник и чине 

његов саставни део. 

Текст у пододељку: "2. Подела одељења на групе", замењује се новим текстом, који 

је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 10. 

У поглављу: "ГРУПА УНУТРАШЊИ ТРАНСПОРТ": 

1) одељак: "ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У 

ТРОГОДИШЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ, "I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ", 

пододељак "Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ", наставни програми предмета, замењују се 



новим наставним програмима предмета, који су одштампани уз овај правилник и чине 

његов саставни део; 

2) одељак: "ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У 

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ, I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ", 

пододељак: "Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ", наставни програми предмета, замењују се 

новим наставним програмима предмета, који су одштампани уз овај правилник и чине 

његов саставни део. 

Члан 11. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Просветном 

гласнику", а примењиваће се од школске 2013/2014. године. 

 

Број 110-00-179/2012-03 

У Београду, 10. маja 2013. године 

Министар 

проф. др Жарко Обрадовић, с.р. 

 



 

 

 

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА САОБРАЋАЈ

ГРУ ПА ДРУМ СКИ СА О БРА ЋАЈ

ОБРА ЗОВ НИ ПРО ФИ ЛИ

ЗА ТРО ГО ДИ ШЊЕ ОБРА ЗО ВА ЊЕ

1. Во зач мо тор них во зи ла (за ни ма ње: во зач мо тор них во зи ла)

ЗА ЧЕ ТВО РО ГО ДИ ШЊЕ ОБРА ЗО ВА ЊЕ

1. Тех ни чар друм ског са о бра ћа ја (за ни ма ње: пут носа о бра
ћај ни опе ра тер, опе ра тер рентака ра)















ГРУПА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У
ТРОГОДИШЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ

I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Образовни профил: ВО ЗАЧ МО ТОР НИХ ВО ЗИ ЛА

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци стек ну зна ња о осо би
на ма и вр ста ма ма те ри ја ла, о мо гућ но сти ма њи хо ве прак тич не 
при ме не; да раз ви ју свест о за шти ти и очу ва њу при ро де и жи вот не 
сре ди не и нео п ход но сти упо тре бе са мо оних ма те ри ја ла ко ји ни су 
штет ни за око ли ну и жи ви свет у њој, укљу чу ју ћи и чо ве ка.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о тех но ло шким осо би на ма ма те ри ја ла и мо

гућ но сти ма њи хо ве прак тич не при ме не;
– стек ну зна ња о при ме ни ма те ри ја ла у ауто мо бил ској ин ду

стри ји;
– стек ну зна ња о при ме ни ма те ри ја ла у са о бра ћа ју;
– раз ви ју свест о ути ца ју ма те ри ја ла на жи вот ну сре ди ну и 

жи ви свет свет у њој.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

ПО ЈАМ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ И ТЕХ НО ЛО ШКОГ ПРО ЦЕ СА (3)

По јам тех но ло ги је. По јам тех но ло шког про це са. Ути цај тех
но ло ги је на раз вој чо ве чан ства. По зи ти ван и не га ти ван ути цај ин
ду стриј ске тех но ло ги је. По ве за ност тех но ло ги је и еко ло ги је.

ТЕХ НИЧ КО ГВО ЖЂЕ (12)

Тех нич ко гвож ће, по де ла. Си ро во гвож ће: до би ја ње, вр сте и 
при ме на. Ли ве но гвож ће: до би ја ње, вр сте и при ме на. Че лик: до би
ја ње и по де ла. Кон струк ци о ни че ли ци, при ме на. Алат ни че ли ци, 
при ме на. Озна ча ва ње че ли ка, при ме ри. Тех но ло шки по ступ ци за 
по бољ ша ње ме ха нич ких осо би на ма те ри ја ла.

ОБО ЈЕ НИ МЕ ТА ЛИ И ЛЕ ГУ РЕ (6)

Алу ми ни јум. Ле гу ре алу ми ни ју ма. Ба кар. Ле гу ре ба кра. Цинк 
и ле гу ре цин ка.

ПЛА СТИЧ НЕ МА СЕ, ГУ МА И СТА КЛО (4)

Осо би не, зна чај и при ме на у ауто мо бил ској ин ду стри ји.

КОМ ПО ЗИТ НИ МА ТЕ РИ ЈА ЛИ (5)

Осо би не, зна чај и при ме на у ауто мо бил ској ин ду стри ји. Гра
фитпо ли мер. Ста клопо ли мер. Ке вларепок си. Ке вларпо ли е стер.

КО РО ЗИ ЈА И ЗА ШТИ ТА ОД КО РО ЗИ ЈЕ (4)

Ко ро зи ја: вр сте ко ро зи је, узроч ни ци и по сле ди це. При пре ма 
пред ме та и за шти та пред ме та од ко ро зи је.

НАФ ТА (5)

Исто ри ја упо тре бе наф те, за ли хе и про из вод ња. На ста нак наф
те. До би ја ње наф те. Про це си пре ра де наф те. При мар ни про це си
фрак ци о на де сти ла ци ја. Се кун дар ни про це си. Ра фи на ци ја наф те.

ГО РИ ВА (11)

Го ри ва за по гон СУС мо то ра. Ок тан ска вред ност: де фи ни
ци ја. Од ре ћи ва ње ок тан ске вред но сти. По ве ћа ње ок тан ског бро ја. 
Це тан ска вред ност го ри ва. Ис пар љи вост го ри ва и оста ла свој ства. 
Мо тор ни бен зин, свој ства. Вр сте бен зи на. Ал тер на тив на по гон ска 
го ри ва.

МА ЗИ ВА (15)

По јам и за да так ма зи ва. Ма зи ва уља, осо би не и по де ла. Ви
ско зност. Оста ла свој ства ма зи ва. SАЕ кла си фи ка ци ја уља. АРI 
кла си фи ка ци ја уља. АСЕА ка ла си фи ка ци ја уља. Уља за под ма зи
ва ње зуп ча стих пре но сни ка. Уља за хи дра у лич не си сте ме. Ма зи
ве ма сти, осо би не и свој ства. Са пун ске ма сти. Не са пун ске ма сти. 
Чвр ста ма зи ва.

ОСТА ЛИ МА ТЕ РИ ЈА ЛИ (2)

Ан ти фриз. Теч ност за ко чи о ни си стем.

ПРЕ ВОЗ И СКЛА ДИ ШТЕ ЊЕ ГО РИ ВА И МА ЗИ ВА (4)

Пре воз го ри ва и ма зи ва. По ступ ци скла ди ште ња го ри ва и ма
зи ва. За шти та од по жа ра.

ЕКО ЛО ШКИ АСПЕК ТИ (3)

Про дук ти са го ре ва ња. Ра бље но уље.

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

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

Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ве зу са дру гим на став
ним пред ме ти ма. На тај на чин сте че на зна ња у окви ру овог пред ме
та до при не ће оства ре њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва.

При ре а ли зо ва њу про гра ма по себ ну па жњу тре ба по све ти ти 
раз во ју све сти код уче ни ка о очу ва њу жи вот не сре ди не, о очу ва њу 
здра вља и без бед но сти. 

Са др жа је про гра ма тре ба ре а ли зо ва ти са вре ме ним на став ним 
ме то да ма, уз стал но ко ри шће ње очи глед них на став них сред ста ва 
(ме та ли, ле гу ре, го ри во, ма зи во, гу ме и пла стич не ма се). 

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка тре ба вр ши ти на сва ком ча
су. Сва ку ак тив ност тре ба ис ко ри сти ти за про це ну на пре до ва ња, 
а уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да про це њу ју соп
стве ни на пре дак у оства ри ва њу ци ље ва пред ме та.

МОТОРНА ВОЗИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци стек ну зна ња о прин
ци пу ра да мо тор них во зи ла, њи хо вој оп ти мал ној екс пло а та ци ји и 
одр жа ва њу, нео п ход на у да љем обра зо ва њу, про фе си о нал ном ра ду 
и сва ко днев ном жи во ту.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о исто риј ском раз во ју мо то ра и мо тор них во

зи ла;
– стек ну зна ња и раз ви ју спо соб ност ана ли зи ра ња прин ци па 

ра да основ них скло по ва мо тор них во зи ла;
– упо зна ју основ не еле мен те кон струк ци је мо тор них во зи ла 

и њи хо ве де ло ве;



– раз ви ју свест о по тре би пра вил ног ру ко ва ња и одр жа ва ња 
мо тор них во зи ла у ци љу про ду жа ва ња њи хо вог ве ка тра ја ња; 

– схва те зна чај по је ди них уре ђа ја мо тор них во зи ла за еко но
мич ност и без бед ност са о бра ћа ја;

– уоче по тре бу и нео п ход ност при др жа ва ња и ко ри шће ња 
тех нич ког упут ства о ру ко ва њу и тех нич ком одр жа ва њу ко је је 
про пи сао про из во ђач;

– упо зна ју рад кон трол но мер них уре ђа ја и ком пју те ра на мо
тор ном во зи лу;

– упо зна ју кон струк ци ју, рад и ко ри шће ње раз ли чи тих уре ђа
ја над град ње мо тор них во зи ла, као и њи хо ве спе ци фич но сти;

– стек ну зна ња по треб них за да ље уна пре ђе ње и са мо о бра зо
ва ње, као и раз ви ја ње соп стве них мо гућ но сти у окви ру за ни ма ња. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД (3)

Исто риј ски раз вој друм ских мо тор них во зи ла. По јам мо то ра 
и мо то ра СУС. Про на ла зак и при ме на мо то ра СУС. По де ла мо то ра 
СУС.

ПО ДЕ ЛА МО ТОР НИХ ВО ЗИ ЛА И ЊИ ХО ВА ОСНОВ НА  
КОН ЦЕП ЦИ ЈА ГРАД ЊЕ (2)

ОСНОВ НИ ДЕ ЛО ВИ И СКЛО ПО ВИ МО ТО РА (12)

Глав ни де ло ви и уре ђа ји мо то ра. Не по крет ни де ло ви мо то ра: 
по кло пац мо то ра, гла ва мо то ра, блок мо то ра, до ње ку ћи ште – кар
тер мо то ра. По крет ни де ло ви мо то ра: клип на гру па, ко ле на сто вра
ти ло, за ма јац.

РАЗ ВОД НИ МЕ ХА НИ ЗАМ (12)

Основ ни еле мен ти раз вод ног ме ха ни зма. Раз ли чи те кон
струк ци је раз вод ног ме ха ни за ма (ОНV, ОНС...). Са вре ме не кон
струк ци је еле ме на та и си сте ма раз вод ног ме ха ни зма.

ПРИН ЦИП РА ДА КЛИП НОГ МО ТО РА СУС (10)

Те о риј ски и ствар ни ци клус ОТО и ди зел мо то ра. Че тво ро
такт ни ОТО мо тор. Прин цип ра да. Ре а ли зо ва ње рад ног ци клу са. 
Дво такт ни ОТО мо тор. Прин цип ра да. Ре а ли зо ва ње рад ног ци
клу са. Че тво ро такт ни ди зел мо тор. Ре а ли зо ва ње рад ног ци клу са. 
Ко мо ре за са го ре ва ње код ди зел мо то ра. Ван кел мо тор. За пре ми не 
мо то ра, сте пен ком пре си је. Из ла зне и оста ле ка рак те ри сти ке мо
то ра.

СИ СТЕМ ЗА НА ПА ЈА ЊЕ МО ТО РА ГО РИ ВОМ (23)

Ре зер во ар и во до ви за го ри во, пум пе за го ри во – спо ља шње и 
по та па ју ће (ме ха нич ке и елек трич не, клип не мем бран ске и ро та ци
о не). Пре чи ста чи за го ри во и ва здух. Кла си чан си стем за на па ја ње 
ОТО мо то ра го ри вом (кар бу ра тор и ње го ви уре ђа ји). Са вре ме ни 
си сте ми за убри зга ва ње го ри ва код ОТО мо то ра. Кла си чан си стем 
за убри зга ва ње го ри ва код ди зел мо то ра (клип на и ро та ци о на пум
па ви со ког при ти ска, бри згаљ ке). Са вре ме ни си сте ми за убри зга
ва ње го ри ва код ди зел мо то ра.

СИ СТЕМ ЗА ПОД МА ЗИ ВА ЊЕ МО ТО РА (4)

За да так и вр сте си сте ма за под ма зи ва ње. Де ло ви си сте ма за 
под ма зи ва ње мо то ра. Мо тор на уља. Под ма зи ва ње дво такт ног мо
то ра (уље за под ма зи ва ње фор ми ра њем ме ша ви не го ри ва и уља).

СИ СТЕМ ЗА ХЛА ЂЕ ЊЕ МО ТО РА (6)

То плот ни би ланс мо то ра. Вр сте си сте ма за хла ђе ње и при ме
на. Хла ђе ње мо то ра ва зду хом. Хла ђе ње мо то ра теч но шћу. Теч ност 
за хла ђе ње мо то ра. Елек трич ни и ви ско вен ти ла тор.

ТУР БИ НЕ (2)

Га сне тур би не као по гон ски агре га ти. Тур бо ком пре со ри на 
мо то ри ма, хлад њак за ва здух (ин тер ку лер).

II РАЗ РЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

УВОД (1)

Прин цип ра да мо то ра СУС.

РАМ И КА РО СЕ РИ ЈА МО ТОР НИХ ВО ЗИ ЛА (2)

Вр сте ра мо ва. Об лик и вр сте ка ро се ри ја мо тор них во зи ла. 
Ка ро се ри ја са вре ме них во зи ла (оја ча ња, без бед но сни еле мен ти и 
си сте ми за шти те).

ПРЕ НО СНИ МЕ ХА НИ ЗАМ – ТРАН СМИ СИ ЈА МО ТОР НИХ  
ВО ЗИ ЛА (70)

Спој ни це (за да так, по де ла, вр сте, са став ни де ло ви и на чин 
ра да). Ме ха ни зам за укљу че ње – ис кљу че ње спој ни це. Си хро ни зо
ва ни ме њач (за да так, по де ла, вр сте, са став ни де ло ви и на чин ра да). 
Са вре ме ни син хро ни зо ва ни ме њач (са ве ћим бро јем ди рект них, 
као и са ме ђу сте пе ни ма пре но са). Ко манд ни ме ха ни зам ме ња ча. 
Кон ти ну ал ни ме њач. Ауто мат ски ме њач. Раз вод ник по го на, ре дук
то ри (као са мо стал ни уре ђа ји, на из ла зу из ме ња ча и у глав чи ни 
точ ка) и цен трал ни ди фе рен ци јал (пре ра спо де ла обрт ног мо мен та 
у од но су 1:1, 2:1, и ин те грал на пре ра спо де ла). По гон 4 x 4, 6 x 4 
и 6 x 6. Вра ти ла и зглоб ни пре но сни ци. По гон ски мост (за да так, 
по де ла, вр сте, са став ни де ло ви). Глав ни пре но сник (са ко ну сним, 
ци лин дрич ним и хи по ид ним зу би ма) ди фе рен ци јал, тор сен ди
фе рен ци јал, по лу вра ти ла. Бло ка да и за у ста вља ње ди фе рен ци ја ла. 
На пла так мо тор ног и при кључ ног во зи ла(вр сте, кон струк ци ја и 
обе ле жа ва ње). Пне у ма тик мо тор ног и при кључ ног во зи ла(на ме на, 
вр сте, кон струк ци ја, но си вост, ди мен зи је, ин декс бр зи не и оста ле 
озна ке на пне у ма ти ку). Елек трон ски, без бед но сноси гур но сни си
сте ми кон тро ле кре та ња, ста бил но сти и пре но са обрт ног мо мен та 
мо то ра до по гон ских точ ко ва.

ЕЛЕК ТРИЧ НИ И ЕЛЕК ТРОН СКИ УРЕ ЂА ЈИ НА МО ТОР НИМ 
ВО ЗИ ЛИ МА (6)

Све тло сни и сиг нал ни уре ђа ји на во зи лу. Кон трол но мер ни 
уре ђа ји. Гре ја ње и про ве тра ва ње. Уре ђа ји за кли ма ти за ци ју. Та хо
граф. Пут ни ком пју тер. Ва зду шни ја сту ци. Са вре ме ни елек трон
ски си сте ми на во зи лу.

ЕЛЕК ТРИЧ НИ СИ СТЕ МИ ПА ЉЕ ЊА  
И УБРИ ЗГА ВА ЊА (20)

Аку му ла то ри. Си сте ми елек трон ског па ље ња. Раз вој ба те
риј ског си сте ма па ље ња. Кон вен ци јал ни си сте ми па ље ња. Тран
зи стор ско па ље ње. Елек трон ско и пот пу но елек трон ско па ље ње. 
Са вре ме на ре ше ња си сте ма па ље ња. Ин дук ци о ни ка лем. Све ћи
це. Си сте ми убри зга ва ња го ри ва код ОТО мо то ра. Са го ре ва ње код 
ОТО мо то ра. Основ ни прин ци пи убри зга ва ња (си сте ми Bosch KE
JE TRO NIK, Bosch JE TRO NIK, Bosch L3JE TRO NICH, Bosch LH 
JE TRO NICH, Bosch MO NOJE TRO NICH, Bosch MMO TRO NIC, 
Bosch MEMO TRO NIC, Bosch MEDMO TRO NIC).

ЕЛЕК ТРИЧ НИ УРЕ ЂА ЈИ (3)

Ал тер на тор. Елек тро по кре тач.

МО ТОР НА ВО ЗИ ЛА СА ЕЛЕК ТРО И ДРУ ГИМ  
ПО ГО НОМ (3)

Во зи ла на елек тро по гон. Мо то ри јед но смер не стру је. Мо то
ри на из ме нич не стру је. Хи брид ни по гон. Мо то ри са по го ном на 
гас и дру гим из во ри ма енер ги је.



III РАЗ РЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

УВОД (3)

СИ СТЕМ ЗА УПРА ВЉА ЊЕ (15)

За да так и вр сте. Ко манд ни ме ха ни зам си сте ма за упра вља ње. 
Пре но сни ме ха ни зам си сте ма за упра вља ње. Из вр шни ме ха ни зам 
си сте ма за упра вља ње. Сер во уре ђа ји (хи дра у лич ни, пне у мат ски, 
елек трич ни). По ло жај и угло ви упра вљач ких и оста лих точ ко ва.

СИ СТЕМ ЗА КО ЧЕ ЊЕ (21)

За да так вр ста и при ме на. Ко манд ни, пре но сни и из вр шни ме
ха ни зам коч ни ца. Сер во уре ђа ји. Ко рек то ри си ле ко че ња. АБС си
стем за ко че ње. Теч но сти за хи дра у лич ни си стем за ко че ње. Ду го
трај ни успо ри ва чи (кла сич ни, елек тро маг нет ни, хи дро ди на мич ки, 
са вре ме ни мо тор ни).

СИ СТЕМ ОСЛА ЊА ЊА (12)

За да ци, вр сте и при ме на. Ме ха ни зам за во ђе ње точ ко ва. Ела
стич ни ослон ци. Амор ти зе ри. Ста би ли за то ри и ни ве ла то ри. Ак
тив но осла ња ње.

СПА ЈА ЊЕ ВУЧ НОГ И ПРИ КЉУЧ НОГ ВО ЗИ ЛА (6)

Уре ђај за спа ја ње вуч ног и при кључ ног во зи ла. Спа ја ње по
лу при ко ли це са вуч ним во зи лом. Спа ја ње елек трич не и пне у мат
ске ин ста ла ци је вуч ног и при кључ ног во зи ла.

УРЕ ЂА ЈИ НА СПЕ ЦИ ЈАЛ НИМ ВО ЗИ ЛИ МА (6)

Уре ђај за са мо и сто варки по ва ње. Ви тло. Ци стер не. Ауто си ло
си. Ауто хлад ња че. Тер мо кинг. Тер мо граф. Ауто ди за ли це. Мик се ри.

ТЕХ НИЧ КО ОДР ЖА ВА ЊЕ И ОПРАВ КА МО ТОР НИХ  
ВО ЗИ ЛА (5)

Ути цај усло ва екс пло а та ци је на ха ба ње код мо тор них во зи ла. 
Кон струк тив нотех но ло шки по ступ ци за по ве ћа ње ве ка тра ја ња 
во зи ла. Одр жа ва ње си сте ма на мо то ру и мо тор ном во зи лу. Пра
вил на екс пло а та ци ја и одр жа ва ње са став них де ло ва тран сми си је. 
Ди јаг но сти ка мо тор них во зи ла. Елек трон ски уре ђа ји за ис пи ти ва
ње мо то ра. Уре ђај за урав но те же ње точ ко ва. Уре ђај за ис пи ти ва ње 
си ле ко че ња. Проб ни сто за мо тор и пум пу ви со ког при ти ска.

ПРИ ЈА ЊА ЊЕ ТОЧ КО ВА ЗА ПОД ЛО ГУ (6)

Ко е фи ци јент при ја ња ња. Си ла при ја ња ња. Пре ра спо де ла ма
се во зи ла и си ле при ја ња ња у раз ли чи тим усло ви ма екс пло а та ци је.

ОТ ПО РИ КО ЈИ ДЕ ЛУ ЈУ НА ВО ЗИ ЛО (9)

От пор ко тр ља ња. От пор успо на. От пор ва зду ха. От пор убр
за ња. От пор на по те зни ци. Ре а ли зо ва ње вуч не си ле и би ланс ву че.

ЕКС ПЛО А ТА ЦИ О НО ТЕХ НИЧ КЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ  
ВО ЗИ ЛА (6)

Основ не ди мен зи је, ка рак те ри сти ке мо то ра и во зи ла, вуч на и 
ди на мич ка свој ства, пре во зна свој ства, еко но мич ност.

ТЕХ НИЧ КИ ПРЕ ГЛЕД (7)

За кон ски усло ви и нор ма ти ви ко је тре ба ју да ис пу ња ва ју во
зи ла. Вр сте тех нич ког пре гле да. На чин ме то де и по ступ ци вр ше ња 
тех нич ког пре гле да. Ме ре и по ступ ци за по ди за ње ни воа тех нич ке 
ис прав но сти и без бед но сти во зи ла и са о бра ћа ја.

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

Про грам ски са др жа ји су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за 
ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став
ник при из ра ди опе ра тив них пла но ва де фи ни ше сте пен про ра де 

са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на 
на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан про
стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре. Са др
жај пред ме та има при род ну ве зу са са др жа ји ма дру гих пред ме та 
као што су: прак тич на на ста ва и елек трич ни и елек трон ски уре ђа
ји. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу и по мо гућ но сти 
са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. На тај на
чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не сте че не у окви ру на ста ве 
до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов
них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на уна пре
ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка.

Про грам тре ба оства ри ти са вре ме ним на став ним ме то да ма 
уз упо тре бу очи глед них сред ста ва. Очи глед на сред ства мо гу би ти 
ше ме по је ди них де ло ва скло по ва и агра га та, пре се ци, мо де ли, ди
ја фил мо ви, ви део кли по ви и др.

У то ку ре а ли за ци је про гра ма уче ни ци тре ба да са вла да ју 
осно ве о кре та њу и екс пло а та ци ји во зи ла и да на осно ву сте че ног 
зна ња о во зи ли ма нај ра ци о нал ни је исто ко ри сте. Уче ни ци ма ука
за ти на зна чај ко ји има ју одр жа ва ње, оправ ка и оп слу жи ва ње во зи
ла за ра ци о нал ну екс пло а та ци ју.

У окви ру сва ке про грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со
би ти за са мо стал но про на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње 
ин фор ма ци ја из струч не ли те ра ту ре, ча со пи са, са ин тер не та и сл. 
Са др жа је пред ме та тре ба по ве зи ва ти са са др жа ји ма дру гих пред
ме та (прак тич на на ста ва, без бед ност са о бра ћа ја и сл.) и са сва ко
днев ним ис ку ством. Кроз про грам ре а ли зо ва ти про блем ску, ак тив
ну на ста ву и ко о пе ра тив но уче ње.

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

ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ НА ВОЗИЛУ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сте сти ца ње зна ња из обла сти елек
трич них ин ста ла ци ја и сиг нал них уре ђа ја, елек трич них и елек
трон ских уре ђа ја и си сте ма па ље ња и убри зга ва ња и при ме ну тих 
зна ња при ре а ли за ци ји са др жа ја дру гих струч них пред ме та са о
бра ћај не стру ке, по себ но мо тор них во зи ла и прак тич не на ста ве.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о еле мен ти ма елек трич них ин ста ла ци ја и сиг

нал ним уре ђа ји ма на во зи ли ма;
– упо зна ју са вре ме не елек трон ске уре ђа је и раз ви ју свест о 

њи хо вој уло зи на во зи ли ма;
– стек ну те о риј ска зна ња о па ље њу и убри зга ва њу код бен

зин ских и ди зел мо то ра;
– схва те прин цип ра да си сте ма за па ље ње и убри зга ва ње на 

во зи ли ма.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗ РЕД 
(1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

УВОД (2)

Исто риј ски раз вој елек трич них уре ђа ја, елек трич не ин ста
ла ци је, сиг нал них уре ђа ја на мо тор ном во зи лу. Исто риј ски раз вој 
елек трон ских уре ђа ја при ме њи вих у мо тор ним во зи ли ма.

ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ИН СТА ЛА ЦИ ЈЕ И СИГ НАЛ НИ УРЕ ЂА ЈИ (8)

Задаци елек трич них ин ста ла ци ја. По зи тив на и не га тив на ма
са. Ауто ка бло ви. Оси гу ра чи. Пре ки да чи и ре ле ји. Спој ни це. Ко
манд не та бле. Осве тље ње. Вр сте си ја ли ца. Ауто мат по ка зи ва ча 
прав ца. Обр то ме тар. По ка зи вач тем пе ра ту ре. Ме ра чи ни воа го ри
ва. Сиг на ли за ци ја не до зво ље ног при ти ска уља.



ЕЛЕК ТРИЧ НИ УРЕ ЂА ЈИ (10)

Аку му ла то ри. Ал тер на тор. Ре глер. Елек тро по кре тач. Мо то ри 
јед но смер не стру је.

ЕЛЕК ТРОН СКИ УРЕ ЂА ЈИ (5)

Елек трон ски си сте ми за шти те во зи ла. Ин фор ма ци о ни си сте
ми и во ђе ње во зи ла до ци ља. Ве ба сти гре ја чи. Ан тиблок си сте ми. 
Си сте ми за ре гу ла ци ју про кли за ва ња во зи ла.

СИ СТЕМ ПАЉЕЊA И УБРИ ЗГА ВА ЊА(10)

Кла сич ни ба те риј ски си стем па ље ња. Тран зи стор ски си стем 
па ље ња. Елек трон ско па ље ње. Си сте ми КЕJE TRO NIC, NO TRO
NIC. Да ва чи и из вр шни еле мен ти. Елек трон ски си сте ми убри
зга ва ња са га сом. Си сте ми убри зга ва ња ди зел мо то ра. Пум пе за 
убри зга ва ње. Com mon rail си стем. Елек трон ска ре гу ла ци ја ди зел 
мо то ра EDS. Из дув ни га со ви и про пи си.

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

Про грам ски са др жа ји су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за 
ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став
ник при из ра ди опе ра тив них пла но ва де фи ни ше сте пен про ра де 
са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на 
на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан про
стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

При оства ри ва њу про гра ма по треб но је по ве зи ва ти и при ме
ни ти прет ход но сте че но зна ње уче ни ка, пр вен стве но из фи зи ке. Са
др жај пред ме та има при род ну ве зу са са др жа ји ма дру гих пред ме та 
као што су мо тор на во зи ла и прак тич на на ста ва. При ли ком ре а ли
зо ва ња са др жа ја нео п ход но је по себ ну па жњу по све ти ти де ло ви ма 
про гра ма ко ји су по треб ни за раз у ме ва ње струч них пред ме та за сно
ва них на осно ва ма елек тро тех ни ке и елек тро ни ке. На тај на чин зна
ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не сте че не у окви ру овог пред ме та 
до при не ће оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва и 
ути ца ће на успе шни ју про фе си о нал ну ори јен та ци ју.

При из во ђе њу на ста ве ко ри сти ти очи глед на на став на сред
ства, де мон стра ци ју по је ди них за ко на, деј ста ва елек трич не стру је и 
на чи на ме ре ња по је ди них елек трич них ве ли чи на. За об ја шња ва ње 
те о риј ских за ко на у што ве ћој ме ри ко ри сти ти при ме ре из прак се.

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

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци стек ну зна ња о пра ви
ли ма тех нич ког цр та ња по треб на за успе шно са вла ђи ва ње струч
них пред ме та, да раз ви ју тач ност, пре ци зност уред ност и осе ћај 
од го вор но сти.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју вр сте тех нич ких цр те жа и њи хо ву при ме ну у прак си;
– стек ну зна ња и ве шти не из обла сти ко ти ра ња цр те жа;
– раз ви ју спо соб ност да пред ме те из про сто ра при ка зу ју тех

нич ким цр те жом у рав ни;
– раз ви ју спо соб ност да чи та ју цр те же и да их пра вил но ко

ри сте.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

I РАЗ РЕД 
(1 час не дељ но, 37 ча со ва го ди шње)

ТЕХ НИЧ КО ЦР ТА ЊЕ (37)

Свр ха и зна чај тех нич ког цр та ња. При бор и ма те ри јал за цр
та ње. Вр сте тех нич ких цр те жа и њи хо ва при ме на. Стан дар ди и 

стан дар ди за ци ја. Пре ви ја ње. Вр сте ли ни ја и њи хо ва при ме на. Тех
нич ко пи смо. Опре ма цр те жа: за гла вље, оста ли пи са ни по да ци. 
Ге о ме триј ске кон струк ци је у рав ни: па ра ле ле, нор ма ле, си ме тра ле 
ду жи. Кон струк ци је угла и си ме тра ла угла, кон струк ци ја пра вил
них по ли го на. Пра ви ла тех нич ког цр та ња. При ка зи ва ње пред ме
та на тех нич ком цр те жу, ви дљи ве и не ви дљи ве иви це, по тре бан 
број про јек ци ја. Раз ме ре. Пре се ци и пре ки ди. Шра фи ра ње пре се
ка. Ко ти ра ње еле ме на та: ко те, ко ти ра ње ду жи на, угло ва, лу ко ва, 
по лу преч ни ка, преч ни ка, ква дра та. Озна ча ва ње на ги ба и ко ну са. 
Елек тро тех нич ко цр та ње. Елек тро тех нич ке озна ке еле ме на та и 
уре ђа ја. При ме на елек тро тех нич ких озна ка у пла но ви ма и ше ма ма.

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

Про грам ски са др жа ји су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за 
ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став
ник при из ра ди опе ра тив них пла но ва де фи ни ше сте пен про ра де 
са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на 
на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан про
стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре. Са др
жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним на став ним 
ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це ли не, уче
ни ке тре ба оспо со бља ва ти за ви зу ел но опа жа ње, по ве зи ва ње са
др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку ством, са др жа ји ма дру гих 
пред ме та и др. Раз ви ја ти тим ски рад, са мо про це ну, пре зен та ци ју 
сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну 
и пи са ну ко му ни ка ци ју.

При ре а ли зо ва њу про гра ма уче ни ци тре ба да раз ви ју спо соб
ност и ве шти ну да пра вил но упо тре бља ва ју при бор за тех нич ко 
цр та ње, да раз ви ју ве шти ну цр та ња тех нич ког цр те жа, да раз ви ју 
пре ци зност, тач ност, по у зда ност и осе ћај лич не од го вор но сти.

Пра ће ње и вред но ва ње успе ха уче ни ка оства ру је се у скла ду 
с оп штим пе да го шкоди дак тич ким упут ством за оства ри ва ње са
др жа ја про гра ма у сред њим шко ла ма. Пра ће ње на пре до ва ња уче
ни ка се од ви ја на сва ком ча су. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти да 
са ми оце њу ју сво је на пре до ва ње и на пре до ва ње оста лих уче ни ка. 
Тре ба ус по ста ви ти ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни
ка ци ју.

ОСНОВИМАШИНСТВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве овог пред ме та је сте да се уче ни ци оспо со бе за 
ре ша ва ње про бле ма, по ве зи ва ње и при ме ну зна ња и ве шти на у да
љем обра зо ва њу. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју основ не ма шин ске еле мен те;
– стек ну зна ња о стан дар ди ма и си сте ми ма то ле ран ци је, као и 

њи хо вом при ме ном у прак си, по себ но у тран спор ту и са о бра ћа ју;
– стек ну зна ња о об ли ци ма и при ме ни осо ви на;
– стек ну зна ња о еле мен ти ма за пре нос сна ге.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД У МА ШИН СКЕ ЕЛЕ МЕН ТЕ (5)

На став ни про грам, на чин ра да и оба ве зе. Де фи ни ци ја, по де ла 
и кла си фи ка ци ја ма шин ских еле ме на та. Скло по ви, еле мен ти кон
струк ци ја и основ ни де ло ви ма шин ских си сте ма. Стан дар ди за ци ја 
и ти пи за ци ја у ма шин ству.

ТО ЛЕ РАН ЦИ ЈЕ МЕ РА (8)

Циљ про пи си ва ња то ле ран ци је. Основ ни пој мо ви и де фи ни
ци ја. По ло жај то ле ран циј ских по ља. Вр сте и си сте ми на ле га ња. 
Осно ве про ра чу на ма шин ских еле ме на та. Де фи ни ци ја про ра чу на и 
про ве ра ва ња. Оп те ре ће ње ма шин ских еле ме на та. На по ни. До зво
ље ни на по ни и сте пен си гур но сти.



НЕ РАЗ ДВО ЈИ ВИ СПО ЈЕ ВИ (2)

За ва ре ни спо је ви. Вр сте за ва ре них спо је ва. На вој ни спо је ви: 
вр сте, по де ле и при ме на. За вој ни ца и на вој. Вр сте на во ја и обе ле
жа ва ње. Об ли ци ви ја ка и на врт ки и њи хо ва упо тре ба. Кљу че ви и 
од ви ја чи. Ма те ри јал за виј ке и на врт ке. Про ра чун на вој них спо је ва 
I, II, III и IV гру пе.

СПО ЈЕ ВИ ПО МО ЋУ КЛИ НО ВА (4)

Уз ду жни кли но ви, по де ла. Уз ду жни кли но ви без на ги ба и са 
на ги бом. Од ре ђи ва ње ду жи не жле ба у вра ти лу при при ме ни уз
ду жних кли но ва. На чин ве зе зуп ча ни ка са вра ти лом по мо ћу уз ду
жних кли но ва. Из бор кли на. Еле мен ти обрт ног кре та ња: по де ла, 
ка рак те ри сти ке и при ме на по је ди них де та ља.

ОСО ВИ НЕ И ВРА ТИ ЛА (8)

Осо ви не. Кон струк ци о ни об ли ци и при ме на осо ви на. От по ри 
осло на ца и оп те ре ће ња. Ру кав ци. Про ра чун ра ди јал них и ак си јал них 
ру ка ва ца. Про ра чун осо ви на. Вра ти ла. Кон трук ци о ни об ли ци вра ти ла 
(ко ле на сто вра ти ло, бре га сто вра ти ло). Про ра чун ла ког вра ти ла.

ЛЕ ЖИ ШТА, КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ И ПО ДЕ ЛА (8)

Кли зно јед но дел но и дво дел но ра ди јал но ле жи ште. Ак си јал
но ле жи ште. Ко тр ља ју ћа ле жи шта: по де ла и ка рак те ри сти ке. Ра ди
јал на и ак си јал на ку глич на јед но дел на ле жи шта. Са став ни де ло ви 
ре да. Учврш ђи ва ње ле жа ја на ру кав цу и у ку ђи шту. Мон та жа и де
мон та жа ле жа ја. Тре ње, под ма зи ва ње и зап ти ва ње ле жа ја. Из бор и 
про ве ра ле жа ја.

СПОЈ НИ ЦЕ (4)

За да так и по де ла. Кон струк ци ја, об ли ци и ка рак те ри сти ке по
је ди них вр ста спој ни ца. Кру те, ела стич не, зглоб не и укључ ноис
кључ не спој ни це.

ЕЛЕ МЕН ТИ ЗА ПРЕ НОС СНА ГЕ (11)

Зуп ча сти пре но сни ци: ка рак те ри сти ке и по де ла зуп ча стих па
ро ва. Об ли ци зуп ча ни ка. Основ ни пој мо ви и основ не ди мен зи је 
зуп ча ни ка. Основ ни кли мат ски од но си и основ на пра ви ла спре за
ња па ро ва зуп ча ни ка.

ЦИ ЛИН ДРИЧ НИ ЗУП ЧА СТИ ПА РО ВИ (4)

Стан дард ни про фи ли и ка рак те ри сти ка зуп ча ни ка. Ге о ме триј
ске и ки не мат ске ве ли чи не при спре за њу зуп ча сте ле тве и зуп ча
ни ка и при спре за њу два зуп ча ни ка. Сте пен спре за ња. Спољ ни ци
лин дрич ни па ро ви са ко сим зуп ча ни ци ма.

КО НИЧ НИ ЗУП ЧА СТИ ПА РО ВИ (2)

Ки не мат ски и до пун ски ко ну си. Основ не ге о ме триј ске и ки
не мат ске ве ли чи не ко ну сног зуп ча ни ка. Пар са спо ља шњим озу
бље њем.

ПУ ЖНИ ПА РО ВИ (2)

Основ ни пој мо ви и вр сте. Основ не ге о ме триј ске и ки не мат
ске ве ли чи не ци лин дрич ног пу жног па ра.

ЛАН ЧА НИ ПА РО ВИ (4)

Вр ста ла на ца за пре нос сна ге. Об ли ци лан ча ни ка.

КА И ШНИ ПРЕ НО СНИ ЦИ (4)

Вр ста ка и ша. Об ли ци ка и шни ка. Си ле и на по ни у ка и ше ви ма. 
Но си вост ка и ша и ре ме на. Цр теж ка и ша.

ОПРУ ГЕ (4)

За да так и по де ла. Флек си о не опру ге: јед но стру ки и дво стру
ки ги бањ. Тор зи о не опру ге, ди мен зи је. Из глед и при ме на ма те ри ја
ла за из ра ду опру га.

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

Про грам ски са др жа ји су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за 
ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став
ник при из ра ди опе ра тив них пла но ва де фи ни ше сте пен про ра де 
са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на 
на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан про
стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре. При 
то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра ње ста во ва и вред но сти, као 
и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља кон ти ну и ра ни про цес и ре
зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп них ак тив но сти на свим 
ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче ни ка, раз ли чи та ме
тод ска ре ше ња, ве ли ки број при ме ра и ко ри шће ње ин фор ма ци ја 
из раз ли чи тих из во ра. Са др жа је осно ва ма шин ства што је мо гу ђе 
ви ше по ве зи ва ти са оста лим струч ним пред ме ти ма. Код уче ни ка 
фор ми ра ти ста во ве о зна ча ју стан дар ди за ци је и ти пи за ци је.

По мо гућ но сти ука зи ва ти на ка та ло шке вред но сти по је ди
них еле ме на та и де ло ва и зна чај стан дар ди за ци је и ти пи за ци је и 
уоп ште хо мо ло ги за ци је де ло ва и скло по ва на во зи ли ма. Уче ни ци 
тре ба да се упо зна ју са ка та ло шким вред но сти ма по је ди них еле
ме на та и де ло ва.

Пра ђе ње и вред но ва ње успе ха уче ни ка оства ри ти у скла ду с 
оп штим пе да го шкоди дак тич ким упут ством за оства ри ва ње са др
жа ја про гра ма у сред њим шко ла ма.

ТЕХНИЧКАМЕХАНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сте раз ви ја ње ло гич ког раз ми шља
ња уче ни ка, ра су ђи ва ња и си сте ма тич но сти при ре ша ва њу про бле
ма у тех нич кој прак си.

Задаци на ста ве пред ма та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о основ ним за ко ни ма ме ха ни ке, а по себ но о 

они ма ко ји су на шли при ме ну у тех ни ци;
– стек ну спо соб ност ре ша ва ња јед но став них ме ха нич ких 

про бле ма (екс пе ри мен тал но, ма те ма тич ки и гра фич ки);
– раз ви ју спо соб ност да усво је гра ди во оних струч них пред

ме та ко ји се ба зи ра ју на ме ха ни ци;
– раз ви ју ло гич ко за кљу чи ва ње.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД (2)

За да так и по де ла ме ха ни ке. Основ ни пој мо ви: ма те ри јал но 
те ло, ма те ри јал на тач ка, кру то те ло, чвр сто те ло, об ли ци те ла у ме
ха ни ци. По јам и пред ста вља ње си ле.

I. СТА ТИ КА (25)

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ У СТА ТИ ЦИ (1)

Пред мет и по де ла ста ти ке. Ак си о ме ста ти ке. Ве зе, си ле ре ак
ци је ве зе, вр сте ве за.

СИ СТЕМ СУ ЧЕ ЉЕ НИХ СИ ЛА У РАВ НИ (4)

Гра фич ке ме то де за од ре ђи ва ње ре зул тан те. Ра чун ско од ре ђи
ва ње ре зул тан те. Пра ви ло про јек ци ја. Гра фич ки и ра чун ски усло
ви рав но те же. При ме на усло ва рав но те же.

МО МЕНТ СИ ЛЕ ЗА ТАЧ КУ (2)

По јам мо мен та и при ме ри у прак си. Ва ри њо но ва те о ре ма.

СПРЕГ СИ ЛА (2)

По јам спре га си ла. Осо би не спре га си ла. Сво ђе ње си ле на да
ту тач ку.



РА ВАН СИ СТЕМ ПРО ИЗ ВОЉ НИХ СИ ЛА (3)

Гра фич ко од ре ђи ва ње ре зул тан те: по ли гон си ла и ве ри жни 
по ли гон, ра чун ско од ре ђи ва ње ре зул тан те. Сво ђе ње си сте ма про
из вољ них си ла на про сти ји об лик. Глав ни век тор и глав ни мо мент. 
Усло ви рав но те же и њи хо ва при ме на.

ПУ НИ РАВ НИ НО СА ЧИ (6)

Но са чи. Вр сте но са ча. Вр сте оп те ре ће ња. Про ста гре да. Кон
зо ла. Гре де са пре пу сти ма.

ТЕ ЖИ ШТЕ (4)

По јам те жи шта. Ра чун ско од ре ђи ва ње те жи шта сло же не ли
ни је. Сло же не по вр ши не сло же ног те ла.

ТРЕ ЊЕ (3)

По јам и вр сте тре ња. Тре ње кли за ња и тре ње ко тр ља ња. От
пор во жње.

II. ОТ ПОР НОСТ МА ТЕ РИ ЈА ЛА (14)

УВОД (1)

За да так от пор но сти ма те ри ја ла. Основ ни пој мо ви: спо ља шње 
и уну тра шње си ле, на пон, де фор ма ци ја, на пре за ње и вр сте на пре
за ња.

УЗ ДУ ЖНА (АК СИ ЈАЛ НА) НА ПРЕ ЗА ЊА (2)

Ис те за ње. На пон и де фор ма ци је. Ху ков за кон. Са би ја ње, на
пон и де фор ма ци је. Ди мен зи о ни са ње еле ме на та из ло же ног ис те за
њу и са би ја њу.

СМИ ЦА ЊЕ (1)

На по ни и де фор ма ци је. Ху ков за кон, про ра чун еле ме на та из
ло же ног сми ца њу.

МО МЕНТ ИНЕР ЦИ ЈЕ РАВ НИХ ПО ВР ШИ НА (2)

По јам и вр сте мо ме на та инер ци је. Штај не ро ва те о ре ма. По
јам и вр сте от пор них мо ме на та.

УВИ ЈА ЊЕ (2)

На по ни и де фор ма ци је. Про ра чун вра ти ла.

СА ВИ ЈА ЊЕ (5)

Вр сте са ви ја ња. На по ни и де фор ма ци је. Са ви ја ње пу них но
са ча си ла ма, јед на чи не са ви ја ња, про ра чун еле ме на та из ло же ног 
са ви ја њу.

ИЗ ВИ ЈА ЊЕ (1)

На по ни и де фор ма ци је, кри тич на си ла, че ти ри слу ча ја из ви
ја ња.

III. КИ НЕ МА ТИ КА (15)

УВОД (1)

За да так и по де ла ки не ма ти ке. Основ ни пој мо ви: кре та ње, ап
со лут но и ре ла тив но кре та ње, јед на чи не кре та ња, пу та ња, пут, бр
зи на и убр за ње.

КИ НЕ МА ТИ КА ТАЧ КЕ (8)

Јед но ли ко пра во ли ниј ско кре та ње тач ке. Јед на ко убр за но и 
јед на ко успо ре но пра во ли ниј ско кре та ње. Ди ја гра ми кре та ња. Ред 
во жње. Кри во ли ниј ско кре та ње. Кру жна кре та ња. Тан ген ци јал но, 
нор мал но и укуп но убр за ње, ре ла тив на – сло же на кре та ња.

КИ НЕ МА ТИ КА КРУ ТОГ ТЕ ЛА (6)

Сло бод но и ве за но те ло, од ре ђи ва ње по ло жа ја и мо гућ но сти 
кре та ња те ла, тран сла тор но кре та ње, обрт но кре та ње око не по
мич не осе: рав но кре та ње те ла, кре та ње шта па у рав ни, еле мен
тар но по ме ра ње, тре нут ни пол бр зи не, од ре ђи ва ње бр зи не, клип ни 
ме ха ни зам.

IV. ДИ НА МИ КА (14)

УВОД (1)

За да так и по де ла ди на ми ке. Основ ни за ко ни ме ха ни ке – Њут
но ви за ко ни.

ДИ НА МИ КА МА ТЕ РИ ЈАЛ НЕ ТАЧ КЕ (7)

Ди на ми ка тран сла ци је те ла. Пра во ли ниј ско кре та ње. Спе ци
јал ни слу ча је ви пра во ли ниј ског кре та ња. Сло бо дан пад и вер ти
кал ни хи тац увис. Оп шти за ко ни ди ма ни ке. За кон им пул са си ле и 
ко ли чи не кре та ња. Ме ха нич ки рад. Сна га. Сте пен ко ри сног деј ства. 
Ме ха нич ка енер ги ја. За кон ки не тич ке енер ги је. За кон одр жа ња ме
ха нич ке енер ги је. Цен трал на кре та ња. Цен три пе тал на и цен три фу
гал на си ла. При нуд на кре та ња. Кре та ње те ла низ стр му ра ван.

ДИ НА МИ КА ОБР ТА ЊА ТЕ ЛА (6)

Вр сте обр та ња, мо мент инер ци је те ла. Штај не ро ва те о ре ма, 
глав ни цен трал ни мо мент инер ци је, глав не цен трал не осе, оп шти 
слу ча је ви обрт ног кре та ња, рав но кре та ње те ла, ко тр ља ње ваљ ка 
по хо ри зон тал ној рав ни, ко тр ља ње ваљ ка низ стр му ра ван, ди на
ми ка кли ол ног ме ха ни зма, су дар те ла, управ ни цен трал ни су дар, 
гу би так енер ги је при су да ру, управ ни екс цен трич ни су дар.

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

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним на
став ним ме то да ма и сред стви ма. у окви ру сва ке про грам ске це ли
не, уче ни ке тре ба оспо со би ти за по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве зе 
из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја и за по ве зи ве ње са др жа ја пред ме та са 
сва ко днев ним жи во том. Про грам ски са др жа ји су ор га ни зо ва ни у 
те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за 
ре а ли за ци ју. На став ник при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни
ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се 
не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до
би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред
ме та оства ре. У окви ру сва ке про грам ске це ли не, уче ни ке тре ба 
оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и 
ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту
ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и 
ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја тим ски рад; са мо
про це ну; ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју. У 
про це су ре а ли за ци је на ста ве код уче ни ка раз ви ја ти спо соб ност ко
му ни ци ра ња, ди ја ло га, осе ћа ња со ли дар но сти и ква ли тет не и ефи
ка сне са рад ње са дру ги ма.

Пра ђе ње и вред но ва ње успе ха уче ни ка оства ри ти у скла ду с 
оп штим пе да го шкоди дак тич ким упут ством за оства ри ва ње са др
жа ја про гра ма у сред њим шко ла ма. Пра ће ње на пре до ва ња уче ни
ка се од ви ја на сва ком ча су и сва ка ак тив ност је до бра при ли ка за 
про це ну на пре до ва ња.

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је раз ви ја ње све сти уче ни ка о зна ча ју 
без бед но сти у са о бра ћа ју, раз ви ја ње лич не од го вор но сти, осе ћа ња 
со ли дар но сти као и раз ви ја ње спо соб но сти ко му ни ци ра ња и ефи
ка сне са рад ње са дру ги ма.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о узро ци ма и по сле ди ца ма са о бра ћај них не

зго да;



– упо зна ју про пи са не усло ва ра да уре ђа ја на мо тор ном во зи
лу зна чај ним за без бед ност са о бра ћа ја;

– стек ну зна ња о еле мен ти ма ак тив не и па сив не без бед но сти 
са о бра ћа ја;

– раз ви ју свест о зна ча ју при ме не ме ра без бед но сти са о бра
ћа ја;

– стек ну зна ња о ду жно сти ма у слу ча ју са о бра ћај не не зго де;
– упо зна ју про пи се о пре во зу опа сних ма те ри ја;
– раз ви ју свест о зна ча ју пер ма нент ног са о бра ћај ног обра зо

ва ња и вас пи та ња;
– упо зна ју за дат ке, зна чај и сред ства слу жбе уну тра шње кон

тро ле.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗ РЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

УВОД (2)

Основ ни чи ни о ци без бед но сти са о бра ћа ја.

СА О БРА ЋАЈ НО ОБРА ЗО ВА ЊЕ И ВАС ПИ ТА ЊЕ (3)

Ва жност спро во ђе ња ме ра са о бра ћај ног обра зо ва ња и вас пи
та ња су бје ка та без бед но сти са о бра ћа ја у окви ри ма сво јих над ле
жно сти. Уна пре ђи ва ње и учвр шћи ва ње по зи тив них ста во ва и по
на ша ња за без бед но уче шће у са о бра ћа ју. Са о бра ћај но обра зо ва ње 
и вас пи та ње де це свих ста ро сних до би. Еду ка ци ја свих уче сни ка 
у са о бра ћа ју. Уна пре ђе ње по на ша ња во за ча с аспек та без бед но сти 
са о бра ћа ја. Ва жност спро во ђе ња ме ра са о бра ћај ног обра зо ва ња 
и вас пи та ња су бје ка та без бед но сти са о бра ћа ја у окви ри ма сво јих 
над ле жно сти.

ОСНО ВИ РА ДА УРЕ ЂА ЈА НА МО ТОР НОМ ВО ЗИ ЛУ  
ЗНА ЧАЈ НИХ ЗА БЕЗ БЕД НОСТ СА О БРА ЋА ЈА (12)

Про пи са ни усло ви у по гле ду ди мен зи ја, укуп не ма се, осо вин
ског оп те ре ће ња и за шти те жи вот не сре ди не. Ис прав ност про пи
са них уре ђа ја, скло по ва и опре ме на во зи лу. Уре ђај за упра вља ње. 
Уре ђај за за у ста вља ње. Уре ђај за осве тље ње пу та. Уре ђај за спа ја
ње вуч ног и при кључ ног во зи ла. Пне у ма ти ци. Ре ги стра ци ја во зи
ла. Тех нич ки пре глед во зи ла.

СА О БРА ЋАЈ НЕ НЕ ЗГО ДЕ (5)

Ста ти сти ка са о бра ћај них не зго да. Основ ни узро ци са о бра ћај
них не зго да. По ка за те љи без бед но сти са о бра ћа ја.

УВИ ЂАЈ СА О БРА ЋАЈ НЕ НЕ ЗГО ДЕ (4)

Ду жно сти у слу ча ју са о бра ћај не не зго де. Обез бе ђи ва ње ме
ста са о бра ћај не не зго де. По моћ уче сни ци ма у са о бра ћај ној не зго
ди. Уви ђај. Уви ђај на до ку мен та ци ја.

ЕЛЕ МЕН ТИ АК ТИВ НЕ И ПА СИВ НЕ БЕЗ БЕД НО СТИ (10)

Ак тив на и па сив на без бед ност чо ве ка. Ак тив на и па сив на 
без бед ност во зи ла. Ак тив на и па сив на без бед ност пу та.

СТА БИЛ НОСТ ВО ЗИ ЛА (5)

Ста бил ност во зи ла на по ду жном на ги бу. Ста бил ност во зи ла 
на по преч ном на ги бу. Ста бил ност во зи ла у кри ви ни.

КО ЧЕ ЊЕ ВО ЗИ ЛА (5)

Пут ре а го ва ња. Пут ко че ња. За у став ни пут.

ПУТ И ВРЕ МЕ ОБИ ЛА ЖЕ ЊА И ПРЕ ТИ ЦА ЊА (4) 

Пут и вре ме оби ла же ња. Пут и вре ме пре ти ца ња.

ЕКО НО МИЧ НА ВО ЖЊА И УТИ ЦАЈ НА ЖИ ВОТ НУ 
СРЕ ДИ НУ (2)

Еко но мич на во жња во зи лом. Ути цај на жи вот ну сре ди ну.

ПРЕ ВОЗ ОПА СНИХ МА ТЕ РИ ЈА (4)

Про пи си о пре во зу опа сних ма те ри ја. Озна ке за опа сне ма
те ри је. Обе ле жа ва ње во зи ла за тран спорт опа сних ма те ри ја. До
ку мен та за пре воз опа сних ма те ри ја. Кон тро ла у пре во зу опа сних 
ма те ри ја. По себ не ме ре без бед но сти. Опа сне ма те ри је и за шти та 
жи вот не сре ди не.

КОН ТРО ЛА БЕЗ БЕД НО СТИ СА О БРА ЋА ЈА (8)

Задаци слу жбе уну тра шње кон тро ле без бед но сти са о бра ћа ја. 
Сред ства уну тра шње кон тро ле. Кон тро ла бр зи не и во зи ла на пу ту. 
При вре ме на ис кљу че ња во зи ла из са о бра ћа ја и при вре ме но од у
зи ма ње во зач ке до зво ле. Утвр ђи ва ње при су ства ал ко хо ла, опој них 
дро га и за бра ње них ле ко ва код уче сни ка у са о бра ћа ју. Сни ма ње са
о бра ћа ја и уче сни ка ко ри шће њем од го ва ра ју ћих сред ста ва. Ис кљу
чи ва ње во зи ла из са о бра ћа ја. Од у зи ма ње во зач ке до зво ле.

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

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

При ре а ли зо ва њу на став ног про гра ма код уче ни ка тре ба 
раз ви ја ти свест о ва жно сти соп стве ног здра вља и без бед но сти, 
по тре бе раз во ја и не го ва ња фи зич ких спо соб но сти. По треб но је 
по ве зи ва ти и при ме њи ва ти зна ња из дру гих струч них пред ме та: 
са о бра ћај не пси хо ло ги је, мо тор них во зи ла, прак тич не на ста ве, ре
гу ли са ња са о бра ћа ја итд.

По себ ну па жњу тре ба обра ти ти на раз вој све сти о зна ча ју 
лич не од го вор но сти, по што ва ња са о бра ћај них про пи са и кон тро ле 
и одр жа ва ња уре ђа ја на во зи лу зна чај них за без бед ност са о бра ћа ја.

На став не те ме и је ди ни це по ве зи ва ти са За ко ном о без бед но
сти са о бра ћа ја на пу те ви ма.

Пра ће ње и вред но ва ње успе ха уче ни ка оства ру је се у скла ду 
с оп штим пе да го шкоди дак тич ким упут ством за оства ри ва ње са
др жа ја про гра ма у сред њим шко ла ма. Пра ће ње на пре до ва ња уче
ни ка се од ви ја на сва ком ча су. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти да 
са ми оце њу ју сво је на пре до ва ње и на пре до ва ње оста лих уче ни ка. 
Тре ба ус по ста ви ти ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни
ка ци ју.

ОСНОВИ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пси хо ло ги је је да до при не се фор ми ра њу зре
ле, од го вор не и со ци ја ли зо ва не осо бе, да пру жи по др шку раз во ју 
ком пе тен ци ја зна чај них за рад и да љи про фе си о нал ни раз вој кроз 
сти ца ње функ ци о нал них зна ња о основ ним ка рак те ри сти ка ма пси
хич ког жи во та и по на ша ња чо ве ка у са о бра ћа ју, фор ми ра ње ста во
ва ко ји од ра жа ва ју по зи ти ван од нос пре ма без бед но сти са о бра ћа ја 
и овла да ју ве шти на ма ко је до при но се успе шни јем сна ла же њу у са
о бра ћај ном си сте му и дру штве ном окру же њу.

Задаци на ста ве пси хо ло ги је су да уче ни ци:
– стек ну основ на зна њи ма о пси хич ким про це си ма, осо би на

ма, ста њи ма и њи хо вом ма ни фе сто ва њу у по на ша њу;
– раз у ме ју пси хич ки жи вот осо бе као це ли ну ме ђу соб но по

ве за них про це са, ста ња и осо би на; 
– раз у ме ју ве зу ко ја по сто ји из ме ђу по на ша ња осо бе, ње не 

лич но сти и дру штве ног окру же ња; 
– раз у ме ју пси хо ло шке осно ве ме ђу људ ских од но са и уна пре

де ко му ни ка циј ске ве шти не;



– схва те уло гу људ ског фак то ра у без бед но сти са о бра ћа ја и 
зна чај са о бра ћај не пси хо ло ги је у пре вен ци ји са о бра ћај них не зго да; 

– фор ми ра ју по зи тив не ста во ве пре ма без бед но сти са о бра ћа ја;
– стек ну зна ња о ути ца ју фи зич ке и кли мат ске сре ди не, као и 

рад ног оп те ре ће ња и ре жи ма ра да на по на ша ње чо ве ка у са о бра ћа ју;
– схва те зна чај ер го ном ских ка рак те ри сти ка во зи ла и пу та за 

пси хо фи зи о ло шко функ ци о ни са ње чо ве ка у са о бра ћа ју;
– раз ви ју став о нео п ход но сти стал ног струч ног уса вр ша ва ња 

и отво ре но сти за про ме не;
– уна пре де са рад њу са дру ги ма, као и спoсобност за тим ски 

рад; 
– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не кри тич ког ми шље ња 

при до но ше њу од лу ка и ре ша ва њу про бле ма у про фе си о нал ном 
ра ду и сва ко днев ном жи во ту.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

СА О БРА ЋАЈ НА ПСИ ХО ЛО ГИ ЈА КАО ГРА НА  
ПСИ ХО ЛО ГИ ЈЕ (2)

Од нос чо ве ка и сре ди не. Раз вој са о бра ћа ја и ка рак те ри сти ке 
чо ве ка. Зна чај по на ша ња чо ве ка у ра зним са о бра ћај ним си сте ми ма.

ЧУЛ НИ ПРО ЦЕ СИ (12)

По јам осе та. Вр сте осе та. Осе ти ви да – оп тич ки и при јем ни 
си стем ока. Днев ни и ноћ ни вид. Цен трал ни и пе ри фе риј ски вид. 
По кре ти очи ју. Адап та ци ја на све тло и мрак и ефек ти за сле пљи ва
ња. Рас по зна ва ње бо ја. Тра ја ње дра жи вид ног ути ска.

Осе ти слу ха – ор ган слу ха и ка рак те ри сти ке слу ха. Слу шни 
умор, гу би так слу ха, ма ски ра ње зву ка. Осе ти рав но те же и по кре ти 
– чу ло рав но те же и осе тљи вост за рав но те жу.

Зглоб ни и ми шић ноте тив ни при јем ни ци.

ПЕР ЦЕП ЦИ ЈА (4)

Пер цеп ци ја пред ме та. Вид на и слу шна пер цеп ци ја про сто ра. 
Пер цеп ци ја кре та ња.

Пер цеп ци ја и пам ће ње осо ба.

ПА ЖЊА (4)

При ро да па жње (обим и по ље па жње). По де ла и бр зи на скре
та ња па жње. Оме та ње се лек тив не па жње. При ро да кон ти ну и ра не 
па жње. Опа да ње буд но сти и чи ни о ци ко ји ути чу на ње но сла бље ње.

МО ТОР НО ПО НА ША ЊЕ (4)

Ка рак те ри сти ка и при ро да мо тор ног по на ша ња. Вре ме про
сте и из бор не ре ак ци је (Хи ков за кон). Вре ме ре ак ци је у са о бра
ћај ним си ту а ци ја ма. Фак то ри ко ји ути чу на про ду жа ва ње вре ме на 
ре ак ци је. Ци ља ни по кре ти. Бр зи на и тач ност по кре та (Фит сов за
кон). По кре ти пра ће ња. На чин кон тро ле ци ља них по кре та и по кре
та пра ће ња.

УЧЕ ЊЕ И ПАМ ЋЕ ЊЕ (5)

По јам и об ли ци уче ња. Об ли ци уче ња по са др жа ју – мо тор но 
и вер бал но уче ње. Ка рак те ри стич не фа зе сти ца ња ве шти не и обу
ке у во жњи. Тран сфер уче ња – по зи тив ни и не га тив ни. Пам ће ње и 
за бо ра вља ње.

ЕМО ЦИ ЈЕ И МО ТИ ВА ЦИ ЈА (7)

По јам и вр сте емо ци ја. Из ра жа ва ње емо ци ја. Ор ган ске про
ме не код емо ци ја. Раз вој емо ци ја (емо ци о нал ност адо ле сце на та). 
По јам и по де ла мо ти ва. Су ко би мо ти ва (фру стра ци је и кон флик ти). 
По на ша ње при кон флик ти ма и осу је ће њи ма. Од брам бе ни ме ха ни
зми. Стрес. Пси хич ке тра у ме. Пси хо со мат ска обо ље ња.

ПСИ ХО ЛО ГИ ЈА ЛИЧ НО СТИ (8)

По јам и струк ту ра лич но сти. Ти по ви тем пе ра мен та и од ли ке. 
Ка рак тер. Спо соб но сти као осо би не лич но сти. При ро да и струк
ту ра спо соб но сти – ин те лек ту ал не, пси хо мо тор не и сен зор не спо
соб но сти. Про ме не спо соб но сти то ком уз ра ста и са о бра ћај не не
зго де. Осо би не лич но сти и по на ша ње у са о бра ћа ју. По ре ме ћа ји 
лич но сти – вр сте, узро ци и пре вен ци ја.

КО МУ НИ КА ЦИ ЈА (6)

Ко му ни ка ци ја као со ци јал на ин тер ак ци ја. Основ ни еле мен
ти ко му ни ка ци о ног про це са. Вер бал на и не вер бал на ко му ни ка ци
ја. Ба ри је ре у ко му ни ка ци ји. Из во ри не спо ра зу ма у ко му ни ка ци ји. 
Во ђе ње по слов ног раз го во ра. Бон тон по слов не ре чи. Ве шта на ко
му ни ка ци је и пре го ва ра ња (ме ди ја ци је). Ка рак те ри сти ке не на сил
не ко му ни ка ци је.

РАД НО ОП ТЕ РЕ ЋЕ ЊЕ И РЕ ЖИМ РА ДА (4)

Умор, вр сте и при ро да умо ра. Об ли ци ис по ља ва ња умо ра во
за ча. Од мор – при ро да спа ва ња, спа ва ње и рад ни учи нак. Ус кра ћи
ва ње спа ва ња и спо со бо ност за уче шће у са о бра ћа ју. Днев ни би
о ри там и ре жим ра да. По ре ме ћај днев ног би о рит ма и мо гућ ност 
при ви ка ва ња. Пра вил ни ре жим ра да као здрав стве ни и со ци јал ни 
про блем.

ЕФЕК ТИ ФИ ЗИЧ КЕ И КЛИ МАТ СКЕ СРЕ ДИ НЕ (4)

Ефек ти бу ке на чо ве ка. Ка рак те ри стич не пси хо фи зи о ло шке 
ре ак ци је на са о бра ћај ну бу ку. Спе ци фич ни ефек ти бу ке мо тор них 
и шин ских во зи ла. Ви бра ци је. Ефек ти ви бра ци ја на пер цеп тив но
мо тор не функ ци је. Бо ле сти пу то ва ња. Кли мат ски усло ви и рад но 
по на ша ње. Фи зич ка и хе миј ска тер мо ре гу ла ци ја. Ефек ти то пло те и 
хлад но ће на по на ша ње во за ча.

ЕР ГО НОМ СКИ АСПЕК ТИ ВО ЗИ ЛА И ПУ ТЕ ВА (4)

При ла го ђе ност ко манд них и кон трол них уре ђа ја во зи ла пси
хо фи зи о ло шким спо соб но сти ма чо ве ка, по ло жај и рас по ред кон
трол них и ко манд них уре ђа ја, се ди ште во за ча. Све тло сни сиг нал
ни уре ђа ји во зи ла. Осве тља ва ње пу та и све тло сна сиг на ли за ци ја. 
Пер цеп ци ја са о бра ћај них зна ко ва, ви дљи вост и чи тљи вост, ре ги
стро ва ње зна ко ва, фак то ри ко ји ути чу на пер цеп ци ју зна ко ва.

ПО НА ША ЊЕ ВО ЗА ЧА У СПЕ ЦИ ФИЧ НИМ СА О БРА ЋАЈ НИМ 
СИ ТУ А ЦИ ЈА МА (3)

Пер цеп ци ја бр зи не во зи ла. По на ша ње при пре ти ца њу: фа зе и 
еле мен ти пре ти ца ња.

По на ша ње у ко ло ни; про це на без бед не дис тан це при сле ђе њу 
во зи ла. Во жња у ноћ ним усло ви ма; ефек ти за сле пљи ва ња. По на
ша ње во за ча на кри ви ни и на рас кр сни ци.

ЉУД СКИ ФАК ТОР СА О БРА ЋАЈ НИХ НЕ ЗГО ДА (3)

По јам са о бра ћај не не зго де. Узро ци не зго да и људ ски фак тор. 
Ути цај пси хо ак тив них суп стан ци на по на ша ње во за ча. Пре вен ци ја 
не зго да у са о бра ћа ју.

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

Са др жај овог про гра ма чи ни ре пре зен та ти ван, али и ве о ма 
се лек ти ван узо рак из обла сти са о бра ћај не пси хо ло ги је са ко јим се 
уче ни ци по пр ви пут су сре ћу у свом шко ло ва њу. Он је та ко са ста
вљен да уз од го ва ра ју ћу ме то до ло ги ју ра да са уче ни ци ма тре ба да 
обез бе ди оства ре ње ши ро ко по ста вље ног ци ља пред ме та и де фи
ни са них број них за да та ка ко ји се од но се, ка ко на сти ца ње функ
ци о нал них зна ња и овла да ва ње ве шти на ма, та ко и на фор ми ра ње 
ста во ва и вред но сти. Уче ни ци са тим за да ци ма тре ба да бу ду упо
зна ти јер ће им то пру жи ти ја сни ју сли ку о пред ме ту као и на чи ну 
на ко ји се ре а ли зу је.

Про грам ски са др жа ји су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко
је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ник при 



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

Мно ги пси хо ло шки пој мо ви из про гра ма се по ја вљу ју у скло
пу раз ли чи тих те ма што омо гу ћа ва њи хо во ме ђу соб но по ве зи ва
ње. На тај на чин се њи хо во зна че ње про ду бљу је, а пси хич ки жи вот 
и по на ша ње осо бе пред ста вља на хо ли стич ки на чин, као сло же на 
ин тер ак тив на це ли на.

Ква ли тет на ста ве и оства ре ње број них за да та ка пред ме та се 
обез бе ђу је уса гла ша ва њем са др жа ја са од го ва ра ју ћим ме то дич ким 
ак тив но сти ма, стал ном раз ме ном ин фор ма ци ја, на во ђе њем при ме
ра и ука зи ва њем на при ме ну. Ре а ли за ци ја про гра ма тре ба да се од
ви ја у скла ду са прин ци пи ма ак тив не, про блем ске и ис тра жи вач ке 
на ста ве са стал ним ре флек си ја ма на од го ва ра ју ће по ја ве из жи во та 
и ис ку ства уче ни ка.

У ре а ли за ци ји овог про гра ма на став ни ци пру жа ју ин фор ма
ци је, осми шља ва ју, ор га ни зу ју и усме ра ва ју уче нич ке ак тив но сти, 
кре и ра ју ат мос фе ру у ко јој се на ста ва од ви ја, да ју по врат ну ин фор
ма ци ју, про це њу ју на пре до ва ње уче ни ка и оце њу ју их. 

За под сти ца ње уче нич ких ак тив но сти из у зет но су ва жна 
пи та ња ко ја им се по ста вља ју. Она би тре ба ло да бу ду уна пред 
при пре мље на, са све шћу шта се њи ма же ли по сти ћи у од но су на 
ци ље ве и за дат ке пред ме та, ја сна, зах тев на али не и су ви ше ком
пли ко ва на, по те жи ни раз ли чи та да би под ста кла уче шће ве ћег 
бро ја уче ни ка. 

Пи та ња до би ја ју пун сми сао уко ли ко су пра ће на од го ва ра ју
ћом по врат ном ин фор ма ци јом од стра не на став ни ка али и дру гих 
уче ни ка. По врат на ин фор ма ци ја мо же би ти но во пи та ње, па ра фра
зи ра ње, по хва ла, упу ћи ва ње на но ве из во ре ин фор ма ци ја. Она до
при но си оства ре њу мно гих за да та ка, под сти ца њу са мо по у зда ња 
уче ни ка, њи хо вог уче шћа у ра ду и мо ти ви са њу за пред мет. 

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

Пси хо ло ги ја има при род ну ве зу са са др жа ји ма дру гих на став
них пред ме ти ма и по себ но са ак тив но сти ма у окви ру прак тич не 
на ста ве. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу, и по мо
гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. 
Прак тич на на ста ва је до бра при ли ка да уче ни ци пре по зна ју и, у 
не кој ме ри, при ме њу ју зна ња и ве шти не сте че не на ча со ви ма пси
хо ло ги је, о че му би на ре дов ним ча со ви ма раз ме ни ли ис ку ство. 

Пред ви ђе ни те мат ски са др жа ји пру жа ју мо гућ ност ко ри шће
ња са зна ња ко ја су уче ни ци сте кли у дру гим пред ме ти ма, као што 
осве тља ва ње пси хо ло шког аспек та по на ша ња чо ве ка у са о бра ћа
ју до при но си бо љем раз у ме ва њу са др жа ја не ких дру гих струч них 
пред ме та.

ТЕРЕТ СА ИНТЕГРАЛНИМ ТРАНСПОРТОМ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци стек ну зна ња о основ
ним ка рак те ри сти ка ма по на ша ња те ре та при тран спор ту и ма ни пу
ли са њу, као и фор ми ра ње ста во ва о функ ци ји са о бра ћај ног си сте
ма и ме ђу соб ној по ве за но сти свих ви до ва са о бра ћа ја.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о са вре ме ним зах те ви ма тран спор та и ам ба

ла жи ра ња;
– стек ну зна ња о тех но ло шким зах те ви ма ро бе у тран спор ту;
– стек ну зна ња из обла сти ин те грал ног тран спор та;
– упо зна ју нај са вре ме ни је си сте ме тран спор та.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗ РЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

УВОД (2)

По јам ро бе, те ре та и њи хо ве основ не осо би не. 

РО БА (14)

По де ла и кла си фи ка ци ја ро бе. Ква ли тет ро бе. Од ре ђи ва ње и 
про ве ра ва ње ква ли те та ро бе. Кон тро ла ро бе у тран спор ту. По де ла, 
па ко ва ње и тран спорт ла ко квар љи ве ро бе. По јам и кла си фи ка ци ја 
опа сних ма те ри ја. Па ко ва ње и тран спорт опа сних ма те ри ја. Озна ке 
за опа сне ма те ри је у тран спор ту. Си ле ко је де лу ју на те рет у то ку 
тран спор та. Оста ле ро бе у тран спорт ном про це су.

АМ БА ЛА ЖА И ПА КО ВА ЊЕ РО БЕ (12)

По јам, по де ла и функ ци ја ам ба ла же. Уло га ам ба ла же у тран
спорт ном про це су. Су шти на и зна чај па ке ти за ци је. Тех но ло шки 
зах те ви тран спорт ног па ке та. Је ди ни це те ре та, фор ми ра ње је ди ни
ца те ре та.

СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈА (7)

По јам и ци ље ви стан дар ди за ци је. Стан дар ди у обла сти ам ба
ла же. Озна ке на ро би.

ПО ЈАМ И ПО ДЕ ЛА СКЛА ДИ ШТА (11)

По јам и по де ла скла ди шта. Ро ба ко ја се скла ди шти. Скла ди
ште ње опа сне и ла ко квар љи ве ро бе. Основ ни про це си у скла ди
шном си сте му. Скла ди шна опре ма. Тр пе љи вост ро бе при скла ди
ште њу и тран спор ту.

ОСНОВ НЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА КЛА СИЧ НОГ 
ТРАН СПОР ТА (10)

Тех но ло ги је кла сич ног тран спор та. Основ не ка рак те ри сти ке 
тех но ло ги ја кла сич ног тран спор та. Зна чај, уло га и оста ла тех но ло
шка свој ства друм ског и же ле знич ког тран спор та. Зна чај, уло га и 
оста ла тех но ло шка свој ства вод ног и ва зду шног тран спор та.

ПО ЈАМ ИН ТЕ ГРАЛ НОГ ТРАН СПОР ТА (3)

По јам ин те грал ног тран спор та. По де ла тех но ло ги ја ин те грал
ног си сте ма тран спор та.

ПА ЛЕТ НИ СИ СТЕМ ТРАН СПОР ТА (12)

По јам и по де ла па лет них је ди ни ца. Фор ми ра ње па лет не је ди
ни це. Опре ма за ма ни пу ли са ње про из во ди ма у па лет ном си сте му. 
Скла ди ште ње па лет не је ди ни це. Основ не пред но сти скла ди ште ња 
и пре во за на па ле та ма.

КОН ТЕЈ НЕР СКИ СИ СТЕМ ТРАН СПОР ТА (12)

По де ла кон теј не ра. На ме на, ти по ви и ве ли чи на кон теј не ра. 
Основ не фа зе кон теј нер ског тран спорт ног лан ца. Ти пич не тех но
ло ги је при пре ме, пу ње ње и пра жње ње кон теј не ра. Ти пич не тех
но ло ги је обез бе ђе ња ро бе у кон теј не ри ма. Ти пич не тех но ло ги је 
ма ни пу ли са ња кон теј не ра. Ти пич не тех но ло ги је при чвр шћи ва ња 
кон теј не ра на тран спорт на сред ства. Ти пич не тех но ло ги је тран спор
та кон теј не ра. Основ не пред но сти при ме не кон теј нер ских је ди ни ца.

РОБ НОТРАН СПОРТ НИ ЦЕН ТРИ (15)

На ме на и основ на де лат ност роб нотран спорт них цен та ра. 
Зна чај фор ми ра ња и раз во ја роб нотран спорт ног цен тра. Пре то
вар но скла ди шни уре ђа ји.

ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ ИН ТЕ ГРАЛ НОГ ТРАН СПОР ТА (7)

Тех но ло ги је ин те грал ног друм скоже ле знич ког си сте ма тран
спор та, RORO си стем, FI DER си стем, ВА САТ си стем.



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

При ли ком ре а ли зо ва ња про грам ских са др жа ја тре ба ода бра ти 
од го ва ра ју ће ди дак тич ке прин ци пе, ме то де и об ли ке ра да на ча су 
(про блем ска, ак тив на на ста ва и ко о пе ра тив но уче ње). Про грам ски 
са др жа ји пред ма та су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је 
на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ник при 
из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја 
и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на на став ног 
про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан про стор и да се 
пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

При ре а ли зо ва њу про грам ских са др жа ја по себ ну па жњу 
тре ба по све ти ти схва та њу основ них ка рак те ри сти ка тех но ло ги
ја кла сич ног тран спор та и тех но ло ги је ин те грал ног тран спор та. 
Код уче ни ка раз ви ја ти спо соб ност да из ра жа ва ју сво је ми шље ње 
и соп стве не ста во ве о ка рак те ри сти ка ма ове две тех но ло ги је тран
спор та. На став не са др жа је ак ту е ли зо ва ти са вре ме ним зби ва њи ма 
из обла сти кла сич ног и ин те грал ног тран спор та.

У окви ру сва ке про грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со би
ти за са мо стал но про на ла же ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из ре
зли чи тих из во ра: ин тер не та, ча со пи са, струч не ли те ра ту ре и сл. 
На пре до ва ње уче ни ка тре ба пра ти ти на сва ком ча су. Пра ће ње и 
вред но ва ње успе ха уче ни ка оства ру је се у скла ду с оп штим пе да
го шкоди дак тич ким упут ством за оства ри ва ње са др жа ја про гра ма 
у сред њим шко ла ма.

РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је оспо со бља ва ње уче ни ка за са мо
стал но и без бед но уче ство ва ње у са о бра ћа ју на осно ву по зна ва ња 
пра ви ла са о бра ћа ја и ре гу ла тив них ме ра;да раз ви ју свест о ва жно
сти соп стве ног здра вља и без бед но сти; да раз ви ју спо соб но сти ко
му ни ци ра ња, осе ћа ња со ли дар но сти, прав де и лич не од го вор но сти.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о пра ви ли ма са о бра ћа ја;
– стек ну зна ња о ре гу ла тив ним ме ра ма на пу те ви ма у на се љу 

и ван на се ља;
– упо зна ју основ не ка рак те ри сти ке по на ша ња по је ди них ка

те го ри ја уче сни ка у са о бра ћа ју и њи хов ути цај на без бед ност са
о бра ћа ја;

– раз ви ју свест о зна ча ју по што ва ња пра ви ла са о бра ћа ја;
– раз ви ју спо соб ност ана ли зе ме ђу соб не за ви сно сти ре гу ли

са ња и без бед но сти са о бра ћа ја.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД (2)

Основ не де фи ни ци је и из ра зи ко ји се ко ри сте у За ко ну о без
бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма.

ПРА ВИ ЛА СА О БРА ЋА ЈА И ОПА СНО СТИ КО ЈЕ НА СТА ЈУ 
ЗБОГ ПРО ПУ СТА КО ЈИ СУ У СУ ПРОТ НО СТИ  
СА СА О БРА ЋАЈ НИМ ПРО ПИ СИ МА (17)

Рад ње во зи лом у са о бра ћа ју. Укљу чи ва ње у са о бра ћај. Кре
та ње во зи ла по са о бра ћај ним по вр ши на ма. Бр зи на кре та ња. Пре
ти ца ње. Оби ла же ње. По лу кру жно окре та ње. Ми мо и ла же ње. За у
ста вља ње и пар ки ра ње. Скре та ње. Пре стро ја ва ње и пре пли та ње.

РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ ПЕ ШАЧ КОГ СА О БРА ЋА ЈА (3)

Оба ве зе во за ча пре ма пе ша ци ма. Кре та ње пе ша ка. Пре се ца
ње ко ло не пе ша ка. Кре та ње де це, ста рих осо ба и ин ва ли да.

СВЕ ТЛА, СВЕ ТЛО СНА СИГ НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА, УРЕ ЂА ЈИ  
И ОПРЕ МА НА ВО ЗИ ЛУ (5)

Упо тре ба све та ла на во зи лу. Звуч ни и све тло сни зна ци упо зо
ре ња. Све тло сна сиг на ли за ци ја на во зи лу. Упо тре ба жу тог ро та ци о
ног или треп ћу ћег све тла. Озна ча ва ње при нуд но за у ста ље ног во зи
ла. Озна ча ва ње за у ста вље ног те рет ног во зи ла и во зи ла ко је пре во зи 
опа сне ма те ри је. Озна ча ва ње за у ста вље ног во зи ла на ши на ма.

ПО СЕБ НА ПРА ВИ ЛА СА О БРА ЋА ЈА (10)

Во зи ло под прат њом. Во зи ло са пра вом пр вен ства про ла за. Ву
че ње во зи ла, ву че ње при кључ ног во зи ла, ву че ње не ис прав ног во зи
ла. Од сто ја ње из ме ђу во зи ла. Са о бра ћај трам ва ја и дру гих шин ских 
во зи ла. Са о бра ћај трак то ра ко ји ву ку за пре жна во зи ла. Са о бра ћај 
рад них ма ши на и мо то кул ти ва то ра са при кључ ци ма. Ту ри стич ки 
воз. Са о бра ћај би ци кла и мо то ци кла. Са о бра ћај за пре жних во зи
ла. Во ђе ње или го ње ње жи во ти ња. Са о бра ћај по себ них пре во зних 
сред ста ва. Пре воз ли ца во зи ли ма. Те рет на во зи лу. Тра ја ње упра
вља ња во зи лом. Ван ред ни пре воз. Проб на во жња. Пре воз опа сних 
ма те ри ја. Спорт ске и дру ге при ред бе или ак тив но сти на пу ту.

СА О БРА ЋАЈ НА СИГ НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА – ПРИ МЕ НА  
У РЕ ГУ ЛИ СА ЊУ СА О БРА ЋА ЈА (7)

Са о бра ћај ни зна ко ви. Озна ке на ко ло во зу. Зна ко ви са из ме њи
вим са др жа јем. Све тло сни са о бра ћај ни зна ко ви – се ма фо ри и све
тло сне озна ке. Тех нич ка сред ства за успо ра ва ње са о бра ћа ја. Зна ци 
и на ред бе ко је да ју овла шће на ли ца.

РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ СА О БРА ЋА ЈА У НА СЕ ЉУ (17)

Град ске са о бра ћај ни це. Рас кр сни це. При бли жа ва ње рас кр
сни ци, пре стро ја ва ње и са о бра ћај на рас кр сни ци. Са о бра ћај ни 
објек ти. Уре ђе ње про сто ра ис пред рас кр сни це. Во ђе ње са о бра
ћај них то ко ва. Кон фликт не тач ке у рас кр сни ци. Са о бра ћај у рас
кр сни ци са кру жним то ком. Са о бра ћај у и на објек ти ма на пу ту. 
На чи ни ре гу ли са ња ста ци о нар ног са о бра ћа ја.

РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ СА О БРА ЋА ЈА ВАН НА СЕ ЉА (9)

Са о бра ћај на ауто пу ту и пу ту ре зер ви са ном за са о бра ћај мо
тор них во зи ла. Ули ва ње, из ли ва ње и пре пли та ње са о бра ћај них то
ко ва. Са о бра ћај на оста лим пу те ви ма. Рас кр сни це. Укр шта ње пу та 
са же ле знич ком пру гом у ни воу. Де ни ве ли са на укр шта ња.

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

Са др жај пред ме та има при род ну ве зу са са др жа ји ма пред ме
та без бед ност са о бра ћа ја. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на 
ту ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти 
те мат ске ча со ве. На тај на чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти
не сте че не у окви ру на ста ве до би ја ју ши ри сми сао и до при но се 
оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но 
оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног 
и со ци јал ног раз во ја уче ни ка.

Про грам тре ба ре а ли зо ва ти та ко да уче ни ци ма пру жи ак ту ел
на са зна ња о свим ви до ви ма уче ство ва ња у са о бра ћа ју, као и ва ља
ним чи ни о ци ма и про бле ми ма ко ји се ја вља ју у са да шњој прак си. 
Про грам тре ба да омо гу ћи да уче ни ци овла да ју основ ним зна њи ма 
ре гу ли са ња са о бра ћа ја. Уче ни ке тре ба оспо со би ти за по ве зи ва ње и 
при ме ну зна ња у да љем обра зо ва њу (ПСП, обу ка во жње) и про фе си
о нал ном ра ду во за ча мо тор них во зи ла као и у сва ко днев ном жи во ту.

Са др жа је те мат ских це ли на, на чин и сред ства ре гу ли са ња по
ве зи ва ти са про пи си ма из За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на јав
ним пу те ви ма.

Про грам ски са др жа ји су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за 
ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став
ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де 
са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на 
на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан про
стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре. При 
то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра ње ста во ва и вред но сти, као и 



овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља кон ти ну и ра ни про цес и ре зул
тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп них ак тив но сти на свим ча со
ви ма ре гу ли са ња са о бра ћа ја што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче
ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња и ве ли ки број при ме ра.

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

ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сте да уче ни ци стек ну зна ња по
треб на за ра ци о нал но и еко но мич но ко ри шће ње друм ских сред ста
ва, да се оспо со бе за ре ша ва ње про бле ма, по ве зи ва ње и при ме ну 
зна ња у да љем обра зо ва њу и про фе си о нал ном ра ду.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју пој мо ве о пре во зу пут ни ка;
– стек ну зна ња о при ме ни во зи ла за пре воз пут ни ка;
– стек ну зна ња о на чи ну од ви ја ња пре во за пут ни ка;
– стек ну зна ња из обла сти ре да во жње;
– раз ви ју спо соб ност да са мо стал но ко ри сте и пра вил но одр

жа ва ју ред во жње;
– раз ви ју спо соб ност за са мо ста лан рад са та риф ним си сте

ми ма;
– упо зна ју основ не де лат но сти са о бра ћа ја;
– стек ну зна ња о са вре ме ној ор га ни за ци ји пре во за;
– стек ну зна ња да ко ри сте и об ра ђу ју до ку мен та ци ју као и да 

кон тро ли шу до ку мен та ци ју;
– стек ну зна ња по треб на за ши фро ва ње и об ра ду на ра чу на ру;
– стек ну спо соб ност за из бор во зи ла у за ви сно сти од вр сте 

за да та ка, ре ла ци је и на пла те тро шко ва пре во за.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗ РЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

ПО ДЕ ЛА ПУТ НИЧ КОГ СА О БРА ЋА ЈА (3)

По де ла пут нич ког са о бра ћа ја пре ма те ри то ри ји на ко јој се 
оба вља. По де ла пре ма ка рак те ру пут нич ког пре во за. По де ла пре ма 
на чи ну ор га ни за ци је.

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ О ПУТ НИЧ КОМ СА О БРА ЋА ЈУ (3)

По јам пут нич ког са о бра ћа ја. Ли ниј ски пре воз. Сло бо дан и 
ту ри стич ки пре воз.

ОСНОВ НЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ПУТ НИЧ КОГ СА О БРА ЋА ЈА (4)

Мо бил ност ста нов ни штва. Про мет пут ни ка. Про ток пут ни ка.

АУТО БУС КАО СРЕД СТВО ПРЕ ВОЗ (4)

Вр сте ауто бу са и ка рак те ри сти ке.

ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА ПРЕ ВО ЗА (4)

При пре ма пре во за. Из вр ше ње про це са пре во за.

ПО КА ЗА ТЕ ЉИ РА ДА АУТО БУ СА (5)

Про сеч не бр зи не. Сред њи пут пре во же ња. Сте пен сме њи ва ња 
пут ни ка. Ис ко ри ште ње бро ја по ла за ка и бро ја во зи ла на ли ни ји.

МЕ ЂУ ГРАД СКИ ПРЕ ВОЗ ПУТ НИ КА (7)

Од ре ђи ва ње бро ја по ла за ка и бро ја во зи ла на ли ни ји. Ли ни је 
у ме ђу град ском пре во зу. Ауто бу ске ста ни це. Ред во жње.

ЛИ НИЈ СКИ ГРАД СКИ ПРЕ ВОЗ ПУТ НИ КА (4)

Ли ни је у град ском са о бра ћа ју. Вре ме тра ја ња обр та. По ка за
те љи ква ли те та мре же ли ни ја. Ин тер вал во жње.

РЕ ДО ВИ ВО ЖЊЕ У ЛИ НИЈ СКОМ ПРЕ ВО ЗУ ПУТ НИ КА (4)

Ред во жње у ме ђу град ском пре во зу. Ред во жње у јав ном град
ском пре во зу. По ре ме ћа ји у ре ду во жње. Ме ре за от кла ња ње по ре
ме ћа ја.

ДИС ПЕ ЧЕР СКА СЛУ ЖБА (3)

Задаци дис пе чер ске слу жбе. Уло га дис пе че ра при спро во ђе њу 
ре да во жње и от кла ња њу по ре ме ћа ја.

ОПЕ РА ТИВ НА ДО КУ МЕН ТА (3)

Пут ни на лог. Кон трол ни лист. До ку мен та пут ни ка и пр тља га.

ПРО ДУК ТИВ НОСТ РА ДА (2) 

Ме ре про дук тив но сти ра да.

ТА РИ ФЕ У ПУТ НИЧ КОМ ПРЕ ВО ЗУ (3)

Та риф ни си сте ми. Си сте ми на пла те. Кар те у ли ниј ском пре
во зу.

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ О ТЕ РЕТ НОМ ПРЕ ВО ЗУ (3)

По де ла те рет ног пре во за. Де фи ни са ње са о бра ћа ја и тран
спор та. По де ла друм ског те рет ног са о бра ћа ја.

ЕКС ПЛО А ТА ЦИ О НОТЕХ НИЧ КА СВОЈ СТВА МО ТОР НИХ 
ВО ЗИ ЛА (5)

Основ не ди мен зи је и ка рак те ри сти ке во зи ла. Вуч на спо соб
ност и ди на мич ка свој ства мо тор них во зи ла. Пре во зна свој ства 
мо тор них во зи ла. Еко но мич ност по го на и екс пло а та ци је мо тор них 
во зи ла. Си гур ност и по у зда ност ра да мо тор них во зи ла. Ста бил
ност мо тор них во зи ла. Про ход ност мо тор них во зи ла. Окре тљи вост 
(ма не вар ска спо соб ност) мо тор них во зи ла. Ла ко ћа упра вља ња во
зи ли ма. Ела стич ност и удоб ност мо тор них во зи ла. По де ла мо тор
них во зи ла и на ме на.

ТРАН СПОРТ НИ ПРО ЦЕС (3)

Тран спорт ни про цес. Про ста и сло же на во жња. Обрт. Ити не
рер. Пу те ви во жње.

ВО ЗНИ ПАРК И ИЗ МЕ РИ ТЕ ЉИ РА ДА ВО ЗНОГ ПАР КА (10)

Во зни парк и ин вен тар ски во зни парк. Вре мен ски би ланс во
зног пар ка из ра жен у аутода ни ма и у ауточа со ви ма. На чин за по
се да ња во зи ла и ис ко ри шће ње вре ме на во зи ла. Про сеч не бр зи не у 
са о бра ћа ју и зна чај. Пре ђе на ки ло ме тра жапро дук тив на и не про
дук тив на. Ис ко ри шће ње но си во сти во зи ла.

ТРАН СПОРТ НИ РАД, ПРО ИЗ ВОД НОСТ ВО ЗНОГ ПАР КА (4)

Де фи ни са ње тран спорт ног ра да и про из вод но сти во зног пар
ка. Про ра чун бро ја во зи ла за из вр ше ње за дат ка и про ра чун бро ја 
обр та.

УТО ВАР НОИС ТО ВАР НЕ СТА НИ ЦЕ (6)

По сло ви те рет них ста ни ца. На чин по ста вља ња во зи ла у уто
вар но ис то вар ним ста ни ца ма. Про пу сна моћ ста ни ца. Број ме ста 
за уто варис то вар. Задаци скла ди ште ња ро бе. Вр сте скла ди ште ња.

ПРИ МЕ НА ТЕ ГЉА ЧА И ПО ЛУ ПРИ КО ЛИ ЦА (3)

ПРИ МЕ НА СА МО И СТО ВА РИ ВА ЧА (2)



АУТО ТАК СИ ПРЕ ВОЗ (1)

ДИС ПЕ ЧЕР СКА СЛУ ЖБА (3)

Задаци и по сло ви дис пе чер ске слу жбе. Кон тро ла ра да во зног 
пар ка.

ТРО ШКО ВИ У ПРЕ ВО ЗУ ТЕ РЕ ТА (4)

По де ла тро шко ва. Од ре ђи ва ње це не пре во за. Та ри фе у друм
ском са о бра ћа ју.

ДО КУ МЕН ТА У ПРЕ ВО ЗУ ТЕ РЕ ТА (3)

Опе ра тив на до ку ман та ци ја. Уго вор о пре во зу. Пре во зна до ку
мен та. До ку мен та за во зи ло. До ку мен та у ме ђу на род ном пре во зу.

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

Про грам ски са др жа ји су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за 
ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став
ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де 
са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на 
на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан про
стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Про грам тре ба ре а ли зо ва ти та ко да се уче ни ци ма пру же ак ту
ел на са зна ња о свим ви до ви ма уче ство ва ња у са о бра ћа ју као и ва
ља ним чи ни о ци ма и про бле ми ма ко ји се ја вља ју у са да шњој прак
си. При ли ком ре а ли зо ва ња про грам ских са др жа ја тре ба ода бра ти 
од го ва ра ју ће ди дак тич ке прин ци пе, ме то де и об ли ке ра да на ча су 
и при ме њи ва ти очи глед на на став на сред ства. Ре а ли за ци ју на ста ве 
тре ба вр ши ти во ђе њем про блем ске, ак тив не на ста ве. Код уче ни ка 
раз ви ја ти мо ти ва ци ју за уче ње, оспо со бља ва ти их за са мо стал но 
уче ње то ком чи та вог жи во та.

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

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци стек ну по треб на зна ња 
о еле мен ти ма са о бра ћај не ин фра струк ту ре за екс пло а та ци ју мо
тор них во зи ла и раз ви ју свест о зна ча ју са о бра ћај не ин фра струк ту
ре за њи хов про фе си о нал ни рад.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о основ ним екс пло а та ци о ним ка рак те ри сти ка

ма пу те ва и њи хо вом зна ча ју за без бед ност са о бра ћа ја;
– стек ну зна ња о основ ним кон струк тив ним ка рак те ри сти ка

ма пу те ва и на чи ну њи хо вог од ре ђи ва ња;
– упо зна ју гра ђе вин ске еле мен те пу та, њи хо ву уло ге и зна чај, 

по себ но за без бед ност са о бра ћа ја;
– стек ну зна ња о вр ста ма, на чи ни ма град ње и осо би на ма ко

ло во зних кон струк ци ја;
– усво је зна ња о ор га ни за ци ји ра да сер ви са, га ра жа и пар ки

ра ли шта;
– раз ви ју свест о по тре би ра ци о нал не екс пло а та ци је во зи ла.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗ РЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

УВОД (2)

Исто риј ски раз вој град ње пу те ва. Ста ње пут не мре же код нас.

КЛА СИ РА ЊЕ ПУ ТЕ ВА (4)

Тех нич ко кла си ра ње. Са о бра ћај ноеко ном ско кла си ра ње. Кла
си ра ње за спе ци јал ни са о бра ћај. Кла си ра ње пу те ва у на шој зе мљи.

ЕКС ПЛО А ТА ЦИ О НЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ПУ ТА (4)

Ра чун ска бр зи на. Ра чун ско бру то оп те ре ће ње од во зи ла. Про
пу сна моћ пу та. Гу сти на са о бра ћа ја. Са о бра ћај но оп те ре ће ње пу
та. Бру то тон ски екви ва лент. Пре во зна спо соб ност во зи ла.

ДЕЈ СТВО ВО ЗИ ЛА НА КО ЛО ВОЗ (4)

Ста тич ке и ди на мич ке си ле. По тен ци јал не си ле. Си ле 
исисaвања.

КРЕ ТА ЊЕ ВО ЗИ ЛА КРОЗ КРИ ВИ НУ (4)

Ста бил ност во зи ла на боч но кли за ње. Рас по де ла ко е фи ци јен
та при ја ња ња.

КОН СТРУК ТИВ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ ПУ ТА (6)

По преч ни на гиб ко ло во за. Ви то пе ре ње ко ло во за. Пре ла зни це. 
Про ши ре ње ко ло во за у кри ви ни.

ПРЕ ГЛЕД НОСТ ПУ ТА У КРИ ВИ НИ (4) 

Од ре ђи ва ње ду жи не пре глед но сти.

КОН СТРУК ТИВ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ ПУ ТА (2)

Сер пен ти не.

ГРА ЂЕ ВИН СКИ ЕЛЕ МЕН ТИ ПУ ТА (6)

До њи строј пу та. Зе мља ни труп. Ве штач ки објек ти. Деј ство 
мра за на пут. Гор њи строј пу та. Ко ло воз. Би ци кли стич ка ста за. 
Ивич ња ци. Ивич не тра ке. Бан ки не. Бер ме. Уз ду жно од вод ња ва ње 
пу та. Опре ма пу та.

КО ЛО ВО ЗНЕ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ (8)

По де ла ко ло во зних кон струк ци ја. Ка рак те ри сти ке кла сич них 
и са вре ме них кон струк ци ја. Из бор вр сте ко ло во зног за сто ра.

ГРАД СКЕ УЛИ ЦЕ (4)

По де ла град ских ули ца. Си сте ми град ских ули ца. По преч ни 
про фи ли град ских ули ца.

СТА ЦИ О НАР НИ СА О БРА ЋАЈ (4)

Про блем пар ки ра ња у гра до ви ма. Ре жи ми пар ки ра ња, вре
мен ски огра ни че но пар ки ра ње.

УЛИЧ НО ПАР КИ РА ЊЕ (4)

Ути цај улич ног пар ки ра ња на ди на мич ки са о бра ћај и без бед
ност са о бра ћа ја.

ПАР КИ РА ЊЕ ИЗ ВАН УЛИ ЦЕ (4)

Пар ки ра ли шта, ка па ци тет и ор га ни за ци ја.

ПАР КИНГ ГА РА ЖЕ (6)

По де ла га ра жа. Ло ка ци ја пар кинг га ра жа и га ра жа аутотран
спорт них ор га ни за ци ја. Ка па ци тет пар кинг га ра же. По вр ши на 
га ра же, и еле мен ти од ко јих за ви си по вр ши на га ра же. Ка па ци тет 
га ра же. Ве ли чи на во зи ла. Ор га ни за ци ја ме ста за пар ки ра ње. Ши
ри на про ла за. Пред но сти и не до ста ци си сте ма пар ки ра ња при из
ла ску во зи лом хо дом уна пред и уна зад.

СТА НИ ЦЕ ЗА СНАБ ДЕ ВА ЊЕ ГО РИ ВОМ (4)

Уло га, ло ка ци ја, ка па ци тет, еле мен ти тех но ло ги ја ра да, усло
ви и вр сте ста ни ца за снаб де ва ње го ри вом.

СЕР ВИ СНЕ СТА НИ ЦЕ И АУТО БА ЗЕ (18)

Свр ха тех нич ког оп слу жи ва ња. По јам сер ви са и по де ла. Си
сте ми и тех но ло шки про цес тех нич ког оп слу жи ва ња. На чин ор га
ни за ци је тех нич ког одр жа ва ња. Уни вер зал на, спе ци ја ли зо ва на и 



ли ниј ска ме ста. Број одр жа ва ња за цео во зни парк у то ку го ди не. 
Број пр вих сер ви са. Број дру гих сер ви са. Број ге не рал них оправ
ки. Број спољ них не га. Сер ви сне ра ди о ни це – тех нич ки пре гле ди 
во зи ла. Ор га ни за ци ја рад них ме ста у сер ви су. Вр сте рад них ме ста. 
Ка на ли за рад. Ди за ли це за мо тор на во зи ла. Рам пе за мо тор на во
зи ла. По јам и по де ла ауто ба за. Ауто ба зе за те рет на во зи ла и ауто
бу се. Ауто ба зе за так си во зи ла и во зи ла хит не слу жбе. Ше мат ски 
при каз ауто ба зе са свим еле мен ти ма и са др жа ји ма. Ше мат ски при
ка зи ауто бу ских и ауто те рет них ста ни ца.

ЧУ ВА ЊЕ ВО ЗИ ЛА НА ОТВО РЕ НОМ ПРО СТО РУ (4) 

Ути цај ни ских тем пе ра ту ра на на чин чу ва ња во зи ла.

МЕ РЕ ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ (4)

За шти та сре ди не и чо ве ка од штет них ути ца ја во зи ла у објек
ти ма ми ру ју ћег са о бра ћа ја (га ра жа ма, сер ви си ма, ауто ба за ма, пар
ки ра ли шти ма).

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

Про грам ски са др жа ји су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за 
ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став
ник при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де 
са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на 
на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан про
стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Про грам тре ба ре а ли зо ва ти та ко да се уче ни ци ма пру же ак
ту ел на са зна ња о са о бра ћај ној ин фра струк ту ри, чи ни о ци ма и про
бле ми ма ко ји се ја вља ју у прак си. Про грам има на ме ну да уче ни ци 
стек ну зна ња о са о бра ћај ној ин фра струк ту ри за ко ри шће ње мо тор
них во зи ла. При ли ком ре а ли за ци је про грам ских са др жа ја тре ба 
ода бра ти од го ва ра ју ће ди дак тич ке прин ци пе, ме то де и об ли ке ра да 
на ча су.

Уче ни ци тре ба ак тив но да уче ству ју у ре а ли за ци ји са др жа
ја. Пра ће ње и вред но ва ње успе ха уче ни ка оства ру је се у скла ду с 
оп штим пе да го шкоди дак тич ким упут ством за оства ри ва ње са др
жа ја про гра ма у сред њим шко ла ма. Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка 
са од ви ја на сва ком ча су. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти да са ми 
оце њу ју сво је на пре до ва ње и на пре до ва ње оста лих уче ни ка. Тре ба 
ус по ста ви ти ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

ТРАНСПОРТНО ПРАВО ИШПЕДИЦИЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци стек ну зна ња из при
вред ног и тран спорт ног пра ва, да се упо зна ју са на чи ном и ор га
ни за ци јом шпе ди тер ске де лат но сти у ци љу успе шног оба вља ња 
тран спорт ног задат кa, да се оспо со бе за са мо стал но уче ње и укљу
чи ва ње у ме ђу на род не обра зов не и про фе си о нал не про це се.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња из тран спорт ног пра ва;
– стек ну зна ња о шпе ди ци ји и схва те зна чај ме ђу на род не 

шпе ди ци је;
– упо зна ју та ри фе и ца рин ски по сту пак;
– раз ви ју спо соб ност да по пу ња ва ју и ко ри сте по твр де и до

ку мен та ко ја се ко ри сте у шпе ди ци ји.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗ РЕД  
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

ПРИ ВРЕД НО ПРА ВО (4)

По јам при вред ног пра ва. Из во ри при вред ног пра ва. Оби ча ји 
и оби чај но пра во. Узан це. Суд ска прак са. Вр сте бан кар ских по сло
ва. Вр сте ба на ка, хар ти је од вред но сти, ме ни ца чек, чек, то вар ни 
лист, скла ди шни ца.

ТРАН СПОРТ НО ПРА ВО (8)

Друм ско тран спорт но пра во. Уго вор о друм ском пре во зу ро бе 
и пут ни ка. Оба ве зе и пра ва пре во зи о ца у друм ском пре во зу. Пра ва 
друм ског пре во зи о ца.

МАР КЕ ТИНГ (8)

Осно ве мар ке тин га. Мар ке тинг као еко ном ски про цес. Кон
цепт мар ке тинг мик са. Кон цепт про из во да у мар ке тин гу. Про из вод 
као ин стру мент мар ке тинг мик са. Це на као ин стру мент мар ке тинг 
мик са. Фак то ри ко ји ути чу на по ли ти ку це на. Ка на ли ди стри бу ци
је. Про мо ци ја као про цес ко му ни ци ра ња. Мар ке тинг у друм ском 
са о бра ћа ју.

ШПЕ ДИ ЦИ ЈА (12)

Основ ни пој мо ви у шпе ди ци ји, ме ђу шпе ди тер и под шпе ди
тер. По де ла шпе ди ци је. Зна чај ме ђу на род ног шпе ди те ра. Вр сте 
до ку ме на та у шпе ди ци ји – фи нан сиј ски и ко мер ци јал ни. Ме ђу на
род на шпе ди тер ска ор га ни за ци ја FIАТА. Шпе ди тер ске по твр де: 
шпе ди тер ска по твр да FCR, тран спорт на по твр да FСТ, те рет ни ца за 
ком би но ва ни пре воз FBL, скла ди шна по твр да FWР.

ТА РИ ФЕ (8)

Та риф ска на че ла, на че ло јед на ко сти, јав но сти, трај но сти и 
ја сно ће. Та риф ски си стем. Та риф ска ва лу та, уде ше ност, та риф ски 
раз ред, та риф ска тех ни ка, оста ле та ри фе – луч ке, са јам ске и шпе
ди тер ске.

ПО СЛО ВИ И ЗА ДА ЦИ ТА РИФ НОГ ОДЕ ЉЕ ЊА (4)

По сло ви и за да ци та риф ног оде ље ња: акви зи ци ја, пра ће ње 
тр жи шта, ин стра да ци ја ре фак ци је и про ви зи је, скла па ње уго во ра 
о шпе ди ци ји, ин фор ма ци је и по ну де.

ПО СЛО ВИ И ЗА ДА ЦИ УВО ЗНОГ ОДЕ ЉЕ ЊА (4)

По сло ви и за да ци уво зног оде ље ња: дис по зи ци ја, по зи ци о ни
ра ње, дис по ни ра ње, оси гу ра ње, ави зи ра ње и при хват ро бе.

ПО СЛО ВИ И ЗА ДА ЦИ ТРАН ЗИТ НОГ ОДЕ ЉЕ ЊА (2)

По сло ви и за да ци тран зит ног оде ље ња: уго ва ра ње тран зи та, 
са јам ски по сло ви акви зи ци ја, при хват и сме штај екс по на та, па ко
ва ње и от пре ма на кон сај ма, об ра чун и фак ту ри са ње.

ПО СЛО ВИ И ЗА ДА ЦИ ТРАН СПОРТ НОСКЛА ДИШТ НОГ  
ОДЕ ЉЕ ЊА (2)

По сло ви и за да ци тран спорт носкла ди шног оде ље ња: уто вар 
и ис то вар ро бе, ло ко пре во зи, ускла ди ште ње ро бе, обе ле жа ва ње 
ро бе, ве зе са во за ри ма. Кар нет ТIR и Кар нет АТА.

СПЕ ЦИ ЈАЛ НИ ПО СЛО ВИ ШПЕ ДИ ТЕ РА (6)

Кон тро ла ква ли те та и кван ти те та ро бе, узи ма ње узо ра ка пра
ће ње тран спор та, до ра ђи ва ње, из да ва ње га рант них пи са ма.

ТРАН СПОРТ НО ОСИ ГУ РА ЊЕ (2)

Тран спорт но оси гу ра ње, оси гу ра ње мо тор них во зи ла, оси гу
ра ње пут ни ка.

ЦА РИН СКИ ПО СТУ ПАК (4)

Ца рин ски по сту пак, гру пи са ње ца ри на пре ма ци љу због ко је
га су уве де не, пре ма прав цу кре та ња ро бе, пре ма на чи ну на пла те и 
пре ма на чи ну во ђе ња.

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

Про грам ски са др жа ји су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за 
ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став
ник при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де 



са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на 
на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан про
стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Про грам ре а ли зо ва ти у ко ре ла ци ји са оста лим струч ним 
пред ме ти ма. Све са др жа је об ра ди ти са аспек та при мен љи во сти у 
прак си уз илу стра ци ју кроз при ме ре. Са др жа је је нео п ход но ре а
ли зо ва ти са вре ме ним на став ним ме то да ма и сред стви ма очи глед не 
на ста ве. У окви ру сва ке про грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо
со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри
шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту ра, 
ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но опа жа ње; тим ски рад; 
ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

На пре до ва ње уче ни ка тре ба пра ти ти на сва ком ча су, сва ку 
ак тив ност тре ба ко ри сти ти за пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка и да
ва ње по врат не ин фор ма ци је. Уче ни ке тре ба охра бри ва ти да из но
се сво је ми шље ње и ста во ве, да са слу ша ју, ана ли зи ра ју и по шту ју 
ста во ве дру гих.

ПОСЛОВАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДУЗЕЋА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци стек ну зна ња о де ло
ва њу основ них еко ном ских за ко ни то сти, ра ци о нал ном ко ри шће њу 
са о бра ћај них сред ста ва у усло ви ма тр жи шне еко но ми је као и да 
се упо зна ју са по сло ви ма и зна њи ма пред у зет ни ка, ка ко би кон
струк тив но ре ша ва ли про бле ме и би ли спо соб ни за ак тив но тра
же ње по сла.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња из обла сти пла ни ра ња и функ ци о ни са ња пре

во за;
– стек ну зна ња из са вре ме не ор га ни за ци је пре во за;
– раз ви ју кре а тив но и кри тич ко ми шље ње у од но су на по

слов не мо гућ но сти;
– упо зна ју са др жај тр жи шне ори јен та ци је у по сло ва њу.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗ РЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

УВОД (2)

По јам и зна чај еко ном ских на у ка. По јам и ци ље ви из у ча ва ња 
еко но ми ке и ор га ни за ци је са о бра ћај них пред у зе ћа. Пред мет и за
да ци еко но ми ке и ор га ни за ци је пред у зе ћа.

ПРЕД У ЗЕ ЋА (8)

По јам, на ста нак и раз вој пред у зе ћа. Осни ва ње и пре ста нак 
ра да пред у зе ћа. Ци ље ви и за да ци пред у зе ћа. Еле мен ти пред у зе ћа. 
Вр сте пред у зе ћа. Пред у зе ћа пре ма вла сни штву. Об ли ци ор га ни зо
ва ња пред у зе ћа у тр жи шној при вре ди, при вред на дру штва, дру
штве на пред у зе ћа, јав на пред у зе ћа. Ино ко сна пред у зе ћа. По ло жај 
рад ни ка у пред у зе ћу. Упра вља ње пред у зе ћем. По ло жај пред у зе ћа у 
при вред ној ре фор ми.

СРЕД СТВА И ИЗ ВО РИ СРЕД СТА ВА (8)

По јам и по де ла сред ста ва. По слов на сред ства, основ на сред
ства амор ти за ци ја основ них сред ста ва. Обрт на сред ства. Сред ства 
по себ не на ме не. Из во ри сред ста ва (соп стве ни и ту ђи). Кон тро ла 
тро ше ња сред ста ва.

ТРО ШКО ВИ (6)

Еле мен ти про из вод ње као еле мен ти тро ше ња. По јам утро
ша ка еле ме на та про из вод ње. На бав не це не еле ме на та про из вод ње. 
По јам и по де ла тро шко ва. Кал ку ла ци ја и це на ко шта ња тран спорт
не услу ге.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПО СЛО ВА ЊА ПРЕ У ЗЕ ЋА (8)

По јав ни об ли ци ре зул та та по сло ва ња (фи зич ки обим про из
вод ње, уку пан при ход и до бит). Рас по де ла ре зул та та по сло ва ња – 
по јам и утвр ђи ва ње за ра де. Еко ном ски прин ци пи по сло ва ња. По
јам са о бра ћај ног тр жи шта и мар ке тин га.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПРО ИЗ ВОД ЊЕ СА О БРА ЋАЈ НИХ УСЛУ ГА (8)

По сло ви при пре ме са о бра ћај не про из вод ње (по ка за те љи из
ра де пла на пре во за, при пре ма ка па ци те та и про це са ра да и при
пре ма до ку мен та ци је). По сло ви из вр ше ња са о бра ћај не про из
вод ње (опе ра тив но пла ни ра ње и ред во жње). По сло ви кон тро ле 
са о бра ћај не про из вод ње (тех нич ка и еко ном ска).

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ТЕХ НИЧ КОГ ОСТВА РИ ВА ЊА  
ПРО ИЗ ВОД ЊЕ (4)

Про из вод ња и тех но ло шки про цес. Ти по ви про из вод ње (ви
до ви про из вод ње, си сте ми про из вод ње и ри там про из вод ње – на
чин кре та ња про из вод ње). Ор га ни за ци о не је ди ни це про из вод ње. 
Ор га ни за ци ја рад ног ме ста. Кон тро ла про из вод ње.

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ О ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВУ (9)

Зна чај пред у зет ни штва. Про фил и ка рак те ри сти ке пред у зет
ни ка и ње го ви мо ти ви. Про це не по слов них мо гућ но сти за но ви 
по слов ни по ду хват. Ис тра жи ва ња тр жи шта. Основ ни пој мо ви и 
еле мен ти, струк ту ра и са др жај би знис пла на. За кон ске фор ме ор
га ни зо ва ња де лат но сти.

ОСНО ВЕ МЕ НАЏ МЕН ТА (5)

Ме наџ мент функ ци ја (пла ни ра ње ор га ни зо ва ње, во ђе ње и 
кон тро ла). Пред у зет ник као ме на џер. Ре зи ме по слов ног пла на. Ме
наџ мент и ор га ни за ци ја. Мар ке тинг стра те ги ја и про це на тр жи шне 
кон ку рент но сти.

АНА ЛИ ЗА УСЛО ВА ЖИ ВО ТА И РА ДА У СА О БРА ЋА ЈУ (6)

Са о бра ћај као за га ђи вач жи вот не сре ди не и на ру ша ва ње 
усло ва жи во та. Ми кро кли мат ски усло ви ра да у са о бра ћа ју. За шти
та на ра ду у са о бра ћа ју. Про фе си о нал на обо ље ња и по вре де у са
о бра ћа ју.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји пред ме та су ор га ни зо ва ни у те мат ске 
це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци
ју. На став ник при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре. 
При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра ње ста во ва и вред но сти, 
као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља кон ти ну и ра ни про цес и 
ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп них ак тив но сти.

При ли ком оства ри ва ња про гра ма тре ба ода бра ти од го ва ра ју
ће са вре ме не ди дак тич ке прин ци пе, ме то де и об ли ке ра да на ча
су. На став не са др жа је по ве зи ва ти са сва ко днев ним ис ку ством и 
ак ту е ли зи ра ти са вре ме ним зби ва њи ма. Ука за ти на ак ту ел не те ме, 
ко мен та ри сти их и раз ви ја ти ди ску си ју. Код уче ни ка раз ви ја ти ко
о пе ра ти ва ну на ста ву и ефи ка сну вер бал ну ко му ни ка ци ју. У окви ру 
сва ке про грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо
стал но про на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци
ја из раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, 
уџ бе ни ци). 

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



ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да се уче ни ци оспо со бе за ре ша ва
ње про бле ма, по ве зи ва ње и при ме ну сте че них зна ња и ве шти на у 
про фе си о нал ном ра ду и сва ко днев ном жи во ту, да се оспо со бе за 
рад и за ни ма ње ства ра њем струч них ком пе тен ци ја у скла ду са зах
те ви ма за ни ма ња.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о основ ним ме ра ма за шти те на ра ду;
– раз ви ју по у зда ност, пре ци зност и од го вор ност у ра ду;
– раз ви ју рад не на ви ке, а у од ре ђе ном сте пе ну и ве шти не;
– стек ну зна ња о вр ста ма, на ме ни и упо тре би ала та, опре ме 

и при бо ра;
– раз ви ју ве шти ну да ра ци о нал но и еко но мич но ко ри сте ала

те, опре му и при бор;
– стек ну зна ња о прин ци пу ра да мо то ра, о њи хо вој мон та жи 

и де мон та жи;
– раз ви ју спо соб ност ана ли зи ра ња прин ци па ра да основ них 

скло по ва мо тор них во зи ла, њи хо вог ис пи ти ва ња, от кла ња ња не до
ста та ка, не зи и одр жа ва њу;

– упо зна ју по сту пак утвр ђи ва ња тех нич ке ис прав но сти мо
тор них и при кључ них во зи ла и раз ви ју свест о зна ча ју тех нич ке 
ис прав но сти во зи ла;

– стек ну зна ња о по зна ва њу са о бра ћај них про пи са;
– раз ви ју ве шти ну упра вља ња мо тор ним во зи лом „Ц” ка те

го ри је.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

I РАЗРЕД 
(4 ча са не дељ но, 148 ча со ва го ди шње)

УВОД (4)

Упо зна ва ње са ме ра ма за шти те на ра ду. Рад на и тех но ло шка 
ди сци пли на. Чу ва ње ала та и ма ши на. Чи шће ње и одр жа ва ње рад
ног про сто ра и рад ног ме ста.

АЛАТ, ОПРЕ МА И ПРИ БОР (32)

Сте ге: вр сте, упо тре ба, одр жа ва ње и не га. При бор за оцр та
ва ње и обе ле жа ва ње ме та ла: игле, обе ле жа чи, ше ста ри и при зме. 
Мер ни и кон трол ни алат: ле њир са но ни ју сом, ми кро ме тар и кон
трол ни алат (упо тре ба). Ре зни алат: руч на те сте ра за се че ње ме
та ла, тур пи је, бур ги је, раз вр та чи, упу шта чи, уре зни це, на ре зни це 
и руч не ма ка зе (упо тре ба). Вр сте бу ше ња, на чин, ала ти и на чин 
упо тре бе ала та при бу ше њу. Вр сте на во ја, ала ти и на чин из ра де 
на во ја. Сте зни алат: ауто ме ха ни чар ски – алат кљу че ви, од ви ја чи, 
кле шта, свла ка чи, мо мент кључ.

МЕ ТАЛ НИ ПРО ФИ ЛИ, ЖИ ЦЕ И ЛИ МО ВИ (8)

Упо тре ба, пре по зна ва ње и обе ле жа ва ње. Ала ти за руч ну об
ра ду про фи ла, жи ца и ли мо ва.

СПА ЈА ЊЕ МА ТЕ РИ ЈА ЛА (16)

Раз дво ји ве и не раз дво ји ве ве зе. За ки ва ње: вр сте, ала ти и на
чин упо тре бе ала та при за ки ва њу. Ле мље ње: вр сте, на чин и ала ти 
за ле мље ње. За ва ри ва ње: вр сте, на чин и сред ства за за ва ри ва ње.

ПО ВР ШИН СКА ЗА ШТИ ТА (8)

За шти та од ко ро зи је, кон зер ва ци ја, укла ња ње кон зер ва ци је.

СУС МО ТО РИ (16)

Основ ни скло по ви ауто мо би ла. По де ла СУС мо то ра. Тех но
ло шки по сту пак де мон та же и мон та же. Ме ре за шти те, чи шће ње, 
пра ње и од ма шћи ва ње де ло ва. Кон тро ла и кла си фи ка ци ја де ло ва, 
под ма зи ва ње и за шти та од ко ро зи је.

БЕН ЗИ СКИ И ДИ ЗЕЛ МО ТО РИ (56)

Де мон та жа и мон та жа че тво ро такт ног бен зи ског мо то ра: не
по крет них де ло ва мо то ра (блок мо то ра, гла ва мо то ра, ку ћи ште мо
то ра); по крет них де ло ва мо то ра (клип на гру па, ко ле на сто вра ти ло, 
за ма јац); раз вод ног ме ха ни зма; си сте ма за на па ја ње мо то ра го ри
вом; си сте ма за под ма зи ва ње мо то ра; си сте ма за хла ђе ње мо то ра 
(по мо ћу теч но сти и ва зду хом).

Де мон та жа и мон та жа че тво ро такт ног ди зел мо то ра: си сте ма за 
на па ја ње ди зел мо то ра го ри вом (пум па ни ског при ти ска, пум па ви
со ког при ти ска, ди зел еле мент, це ви ви со ког при ти ска, бри згаљ ке).

МА ШИ НЕ ЗА ОБ РА ДУ ДЕ ЛО ВА МО ТО РА (8)

Стуб на и ра ди јал на бу ши ли ца. Хо ри зон тал на рен ди саљ ка. 
Уни вер зал ни струг. Уни вер зал на хо ри зон тал на гло да ли ца. Бру си
ли ца.

II РАЗ РЕД 
(4 ча са не дељ но, 140 ча со ва го ди шње, 60 ча со ва на ста ве у бло ку)

УВОД (4)

Ме ре за шти те на ра ду, рад на ди сци пли на и одр жа ва ње рад ног 
про сто ра. Ме ре за шти те жи вот не сре ди не.

ЕЛЕК ТРИЧ НИ СИ СТЕ МИ ПА ЉЕ ЊА И УБРИ ЗГА ВА ЊА (32)

Олов не и че лич не ба те ри је: ис пи ти ва ње, не ис прав но сти, от
кла ња ње не до ста та ка, не га и одр жа ва ње. Ба те риј ско па ље ње. Ин
дук ци о ни ка лем. Све ћи це. Маг нет но па ље ње. Оста ли си сте ми па
ље ња. Си сте ми убри зга ва ња го ри ва код ОТО мо то ра.

ЕЛЕК ТРИЧ НИ УРЕ ЂА ЈИ НА МО ТО РУ (16)

Ал тер на тор: ис пи ти ва ње, не ис прав но сти, от кла ња ње не до
ста та ка, не га и одр жа ва ње. Елек тро по кре тач: ис пи ти ва ње, не ис
прав но сти, от кла ња ње не до ста та ка, не га и одр жа ва ње.

РАМ И КА РО СЕ РИ ЈА МО ТОР НИХ ВО ЗИ ЛА (8)

По де ла пре ма на ме ни, вр сти и кон струк ци ји. Ма те ри ја ли ко
ји се ко ри сте за из ра ду ра мо ва и ка ро се ри ја. Ар ње ви и пре кри вач 
(ци ра де).

ПРЕ НО СНИ МЕ ХА НИ ЗАМ ВО ЗИ ЛА (44)

Спој ни це: уло га, вр сте, јед но ла ме ла ста и дво ла ме ла ста фрик
ци о на спој ни ца, ква ро ви, одр жа ва ње и не га. Хи дро ди на мич ка 
спој ни ца, ква ро ви, одр жа ва ње и не га. Ме њач ки пре но сник (кла
сич ни, син хро ни зо ва ни, пла не тар ни, кон ти ну ал ни, хи дра у лич ни, 
ва ри о мат ски, ко манд ни си стем ме ња ча), ква ро ви, одр жа ва ње и не
га. Раз вод ник по го на, зглоб ни пре но сни ци, по гон ски мост (глав
ни пре но сник, ди фе рен ци јал ни пре но сник, по лу вра ти ла, по гон ски 
мост са две ре дук ци је), ква ро ви, одр жа ва ње и не га. Ре дук тор у 
глав чи ни точ ка.

ЕЛЕК ТРИЧ НИ УРЕ ЂА ЈИ НА МО ТОР НИМ ВО ЗИ ЛИ МА (24)

Све тло сни и сиг нал ни уре ђа ји на мо тор ном во зи лу, кон тро ла. 
Елек тро опре ма во зи ла, про вод ни ци, оси гу ра чи, пре ки да чи. Упо
зна ва ње уре ђа ја, ис пи ти ва ње уре ђа ја и от кла ња ње не ис прав но сти. 
Кон трол номер ни ин стру мен ти и уре ђа ји за пра ће ње ра да мо то ра, 
ин ди ка тор при ти ска, тем пе ра ту ре, ква ро ви. Уре ђај за кли ма ти за ци
ју, от кла ња ње не ис прав но сти, одр жа ва ње и не га. Бри са чи ста ка ла, 
ква ро ви, одр жа ва ње и не га. Та хо граф, ис пи ти ва ње, от кла ња ње не
ис прав но сти. Тер мо граф, ис пи ти ва ње, от кла ња ње не ис прав но сти, 
одр жа ва ње.

ТОЧ КО ВИ И ПНЕ У МА ТИ ЦИ (12)

Мон та жа и де мон та жа точ ка на во зи лу и обез бе ђе ње ме ста 
за мон та жу – де мон та жу. Пне у ма ти ци, ква ро ви, одр жа ва ње и не га. 
Ста тич ко и ди на мич ко урав но те же ње точ ка.



ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА У БЛО КУ (60 ча со ва го ди шње)

ПР ВА ПО МОЋ (10)

Ре а ли зо ва ти са др жа је пр ве по мо ћи про пи са не За ко ном о без
бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма.

ПО ЗНА ВА ЊЕ СА О БРА ЋАЈ НИХ ПРА ВИ ЛА И ПРО ПИ СА (30)

Без бед ност са о бра ћа ја. Во зач. Пут. Во зи ло. Пра ви ла са о бра
ћа ја. Оста ли уче сни ци у са о бра ћа ју. Са о бра ћај на сиг на ли за ци ја. 
Пре воз те ре та и ли ца во зи ли ма. Во зач ке до зво ле. Ду жно сти уче
сни ка у са о бра ћа ју у слу ча ју са о бра ћај не не зго де. По себ не ме ре 
без бед но сти. Рад ње са во зи лом у са о бра ћа ју на пу ту. По сле ди це 
не по што ва ња про пи са из обла сти без бед но сти са о бра ћа ја.

ОБУ КА ВО ЖЊЕ НА МО ТОР НОМ ВО ЗИ ЛУ Б КА ТЕ ГО РИ ЈЕ (20)

При пре ма во зи ла за во жњу. Из во ђе ње рад њи на по ли го ну. По
ла зак во зи лом са ме ста. Одр жа ва ње прав ца у во жњи. Про ме на сте
пе на пре но са и без бед но за у ста вља ње. Укљу чи ва ње у са о бра ћај. 
Од сто ја ње из ме ђу во зи ла. Скре та ње во зи ла. Пр вен ство про ла за. 
Ми мо и ла же ње. По лу кру жно окре та ње. Оби ла же ње и пре ти ца ње.

III РАЗ РЕД 
(5 ча со ва не дељ но, 160 ча со ва го ди шње, 70 ча со ва на ста ве  

у бло ку)

УВОД (10)

Ме ре за шти те на ра ду.

ПРИ ПРЕ МА ВО ЗИ ЛА И ДО КУ МЕ НА ТА (15)

До ку мен та за во зи ло (упут ство за одр жа ва ње и ру ко ва ње, сер
ви сна књи жи ца кол ска књи га, са о бра ћај на до зво ла). Сер ви сни ра
до ви (нул ти сер вис, сер ви си у га рант ном ро ку и те ку ћи сер ви си).

СИ СТЕМ ЗА УПРА ВЉА ЊЕ ВО ЗИ ЛОМ (25)

То чак упра вља ча. Гла ва упра вља ча. Пре но сне по лу ге. Згло бо
ви и по лу ге. Сер во уре ђа ји. Угло ви точ ко ва (утвр ђи ва ње и по де ша
ва ње угло ва точ ко ва).

СИ СТЕМ ЗА КО ЧЕ ЊЕ МО ТОР НИМ ВО ЗИ ЛОМ (40)

Ме ха нич ки си стем за ко че ње, ис пи ти ва ње, не ис прав но сти, 
от кла ња ње не до ста та ка, не га и одр жа ва ње. Хи дра у лич ни си стем 
ко че ња, ис пи ти ва ње, не ис прав но сти, от кла ња ње не до ста та ка, не га 
и одр жа ва ње. Пне у мат ски си стем ко че ња ис пи ти ва ње, не ис прав
но сти, от кла ња ње не до ста та ка, не га и одр жа ва ње. Хи дропне у мат
ски си стем за ко че ње. Сер во уре ђа ји. Ко рек тор ко че ња. Уре ђај про
тив бло ки ра ња точ ка АБС.

СИ СТЕМ ЕЛА СТИЧ НОГ ОСЛА ЊА ЊА (15)

Ела стич ни ослон ци: гиб ње ви и амор ти зе ри, си стем пне у мат
ског осла ња ња, гу ме ни ја сту ци, ис пи ти ва ње, не ис прав но сти, от
кла ња ње не до ста та ка, не га и одр жа ва ње.

ОПРЕ МА ВО ЗИ ЛА (20)

Гре ја чи во зи ла. Та хо граф, ис пи ти ва ње, от кла ња ње не ис прав
но сти. Тер мо граф, ис пи ти ва ње, от кла ња ње не ис прав но сти, одр
жа ва ње. Кли ма уре ђа ји. Уре ђај за спа ја ње вуч них во зи ла – ку ка. 
Уре ђај за са мо и сто вар. Са мо у то вар, уре ђај за из вла че ње и са мо и
звла че ње во зи ла, ис пи ти ва ње, не ис прав но сти, от кла ња ње не до ста
та ка, не га и одр жа ва ње.

УТВР ЂИ ВА ЊЕ ТЕХ НИЧ КЕ ИС ПРАВ НО СТИ МО ТОР НИХ  
И ПРИ КЉУЧ НИХ ВО ЗИ ЛА (35)

Уре ђај за ис пи ти ва ње си ле ко че ња. Уре ђај за кон тро лу из дув
них га со ва. Уре ђај за кон тро лу све тло сних сиг на ла. Уре ђај за кон
тро лу упра вљач ког си сте ма. Уре ђај за кон тро лу буч но сти мо то ра.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА У БЛО КУ (70 ча со ва го ди шње)

ПО ЗНА ВА ЊЕ СА О БРА ЋАЈ НИХ ПРА ВИ ЛА И ПРО ПИ СА (30)

Оп шта пи та ња. Са о бра ћај ни зна ко ви и зна ци ко је да ју овла
шће на ли ца. Пра ви ла са о бра ћа ја. По себ на пра ви ла са о бра ћа ја и 
пра ви ла са о бра ћа ја за во за че Ц ка те го ри је. Опа сно сти ко је на ста
ју због не про пи сног пред у зи ма ња рад њи у са о бра ћа ју. Без бед но 
по на ша ње уче сни ка у са о бра ћа ју. Ду жност у слу ча ју са о бра ћај не 
не зго де. Ак ту ел ни про бле ми без бед но сти са о бра ћа ја у ло кал ном 
под руч ју са осно ва ма по зна ва ња мо тор них во зи ла.

ОБУ КА ВО ЖЊЕ НА ТЕ РЕТ НОМ МО ТОР НОМ ВО ЗИ ЛУ  
Ц КА ТЕ ГО РИ ЈЕ (40)

По ли гон ске рад ње. Укљу чи ва ње у са о бра ћај. Од сто ја ње из
ме ђу во зи ла. Скре та ње во зи ла. Пр вен ство про ла за. Ми мо и ла же ње. 
По лу кру жно окре та ње. Оби ла же ње и пре ти ца ње. Во жња у на се љу. 
Во жња ван на се ља. Во жња но ћу и у усло ви ма сма ње не ви дљи во
сти. Рад ње чи је не пра вил но и не про пи сно из во ђе ње до во ди до са
о бра ћај них не зго да.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

При ре а ли за ци ји са др жа ја на став ног пред ме та оде ље ње се 
де ли на две гру пе. Уче ни ци во де днев ник ра да у ко ји уно се ре до
след рад них опе ра ци ја и по сту па ка са од го ва ра ју ћом цр те жи ма и 
ше мат ским при ка зи ма. Са др жај прак тич не на ста ве има при род ну 
ве зу са са др жа ји ма дру гих пред ме ти ма као што су мо то ри и мо
тор на во зи ла, ре гу ли са ње са о бра ћа ја и без бед ност са о бра ћа ја. 
Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу, и по мо гућ но сти, са 
дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. На тај на чин 
зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не сте че не у окви ру на ста ве до
би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них 
и вас пит них ци ље ва и ути ца ће на успе шни ју про фе си о нал ну ор
јен та ци ју. 

Са др жа је по зна ва ња са о бра ћај них про пи са об ра ди ти пре ма 
За ко ну о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма.

Блок на ста ву обу ке во жње ре а ли зо ва ти у две фа зе: по зна ва ње 
са о бра ћај них пра ви ла и про пи са (на по чет ку школ ске го ди не) и по 
ре а ли зо ва ној на ста ви по зна ва ња са о бра ћај них пра ви ла и про пи са 
ор га ни зо ва ти обу ку во жње на мо тор ном во зи лу Б ка те го ри је у II 
раз ре ду, а у III раз ре ду по ре а ли зо ва ној на ста ви по зна ва ња са о бра
ћај них пра ви ла и про пи са и по ло же ног те ста из те о риј ског де ла, 
ор га ни зо ва ти обу ку во жње на те рет ном мо тор ном во зи лу Ц ка те
го ри је.

У окви ру сва ке про грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со
бља ва ти за са мо стал но про на ла же ње, си сте ма ти за ци ју и ко ри шће
ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра; за ви зу ел но опа жа ње, по ре
ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја; тим ски и 
ин ди ви ду ал ни рад; ефи ка сну ви зу ел ну и вер бал ну ко му ни ка ци ју.

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

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



ЗАВРШНИ ИСПИТ

За вр шни ис пит уче ни ци по ла жу у скла ду са Пра вил ни ком о 
пла ну и про гра му обра зо ва ња и вас пи та ња за за јед нич ке пред ме
те у струч ним и умет нич ким шко ла ма („Слу жбе ни гла сник СРС 
– Про свет ни гла сник”, број 6/90 и „Про свет ни гла сник”, бр. 4/91, 
7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 
3/05, 6/05, 11/05, 6/06 и 12/06).

На за вр шном ис пи ту уче ни ци по ла жу:
Ис пит за про ве ру про фе си о нал не оспо со бље но сти за рад ко ји 

је оба ве зан за све уче ни ке. Са др жа ји овог ис пи та су утвр ђе ни про
гра мом обра зов ног про фи ла Во зач мо тор них во зи ла.

Овим ис пи том про ве ра ва се оспо со бље ност уче ни ка за по
чет но укљу чи ва ње у рад и оба вља ње про фе си о нал них за да та ка. 
Ис пит се са сто ји из:

1. Прак тич ног ра да;
2. Усме не про ве ре зна ња.

Прак ти чан рад
На за вр шном ис пи ту про ве ра ва се оспо со бље ност уче ни ка за 

прак тич но из во ђе ње по сло ва об у хва ће них обра зов ним про фи лом.
Са др жај прак тич ног ра да:
1. Ре гу ли са ње са о бра ћа ја;
2. Без бед ност са о бра ћа ја;
3. Мо тор на во зи ла;
4. Во зач ки ис пит на те рет ном мо тор ном во зи лу Ц ка те го ри је.

Усме на про ве ра зна ња
На за вр шном ис пи ту про ве ра ва се ни во сте че них зна ња и 

оспо со бље но сти уче ни ка да та зна ња при ме њу је при из вр ша ва њу 
конк тер них рад них за да та ка.

Ис пит на пи та ња за усме ну про ве ру зна ња фор му ли шу се из 
сле де ћих обла сти:

1. Ре гу ли са ње са о бра ћа ја;
2. Без бед ност са о бра ћа ја;
3. Мо тор на во зи ла;
4. По сло ва ње са о бра ћај них пред у зе ћа;
5. Пре воз пут ни ка и ро бе;
6. Тран спорт но пра во и шпе ди ци ја.

ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ
У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ

I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Образовни профил: ТЕХ НИ ЧАР ДРУМ СКОГ СА О БРА ЋА ЈА

САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци стек ну зна ња о вр ста ма и 
ка рак те ри сти ка ма са о бра ћа ја ко ји се ја вља ју у свим ви до ви ма са о бра
ћа ја, да се оспо со бе за до но ше ње ва ља них од лу ка о из бо ру за ни ма ња.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о свим ви до ви ма са о бра ћа ја;
– упо зна ју основ не ка рак те ри сти ке са о бра ћај них сред ста ва;
– стек ну зна ња о на чи ну ор га ни за ци је пре во за пут ни ка и ро бе;
– стек ну зна ња о по гон ским агре га ти ма.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД (5)

По јам са о бра ћај ног си сте ма. Струк ту ра и функ ци ја си сте ма. 
Ме ђу за ви сност струк ту ре и функ ци је си сте ма. Си стем и ње го во 
окру же ње, под си сте ми и еле мен ти под си сте ма.

КОП НЕ НИ СА О БРА ЋАЈ (25)

Под си сте ми и по де ла са о бра ћај них си сте ма по те ри то ри
ји, вр сти и ор га ни за ци ји. Исто риј ски раз вој. Друм ски са о бра ћај 
– ме сто у са о бра ћај ним си сте ми ма, основ ни па ра ме три и од ли ке. 
Пред но сти и ма не друм ског са о бра ћа ја. Тран спорт на сред ства. 
Са о бра ћај ни цен три и зна чај раз во ја друм ског са о бра ћа ја у на шој 
зе мљи, у скла ду са европ ским ко ри до ри ма. Же ле знич ки са о бра ћај 
– ме сто у са о бра ћај ним си сте ми ма, основ ни па ра ме три и од ли ке. 
Пред но сти и ма не же ле знич ког са о бра ћа ја. По стро је ња же ле знич
ког са о бра ћа ја. По де ла во зо ва. Са о бра ћај ни цен три и зна чај раз во ја 
же ле знич ког са о бра ћа ја у на шој зе мљи, у скла ду са европ ским ко
ри до ри ма.

ВОД НИ СА О БРА ЋАЈ (5)

Ме сто у са о бра ћај ним си сте ми ма, исто риј ски раз вој, основ ни 
па ра ме три реч ног, ка нал ског и по мор ског са о бра ћа ја. Тран спорт на 
сред ства. Лу ке и роб нотран спорт ни цен три и зна чај раз во ја реч
ног, ка нал ског и по мор ског са о бра ћа ја у на шој зе мљи, у скла ду са 
европ ским ко ри до ри ма.

ВА ЗДУ ШНИ СА О БРА ЋАЈ (5)

Ме сто у са о бра ћај ним си сте ми ма, исто риј ски раз вој, основ
ни па ра ме три и од ли ке. Пред но сти и ма не ва зду шног са о бра ћа ја. 
Тран спорт на сред ства. Аеро дро ми. Кар го цен три у ва зду шном са
о бра ћа ју и зна чај раз во ја ва зду шног са о бра ћа ја у на шој зе мљи, у 
скла ду са европ ским стан дар ди ма.

ИН ТЕ ГРАЛ НИ ТРАН СПОРТ (5)

Ме сто у са о бра ћај ним си сте ми ма, основ ни па ра ме три и од
ли ке. Зна чај ин те грал ног тран спор та. По сто је ћи и пла ни ра ни роб
нотран спорт ни цен три у Ре пу бли ци Ср би ји. Ко о пе ра ци ја и ко ор
ди на ци ја свих ви до ва са о бра ћа ја. Европ ски ко ри до ри у Ре пу бли ци 
Ср би ји.

УНУ ТРА ШЊИ И ИН ДУ СТРИЈ СКИ ТРАН СПОРТ (5)

Ме сто у са о бра ћај ним си сте ми ма, основ ни па ра ме три уну
тра шњег и ин ду стриј ског тран спор та и од ли ке. Зна чај ни ин ду
стриј ски цен три и њи хов ути цај на са о бра ћај. Уну тра шњи тран
спорт по де ла и од ли ке, по де ла ка рак те ри стич них сред ста ва. Ути цај 
на спољ ни тран спорт.

ЦЕВ НИ ТРАН СПОРТ И ЖИ ЧА РЕ (3)

Раз вој цев ног тран спор та, вр сте це во во да, пне у мат ски и хи дра
у лич ки тран спорт. Жи ча ре – при ме на, по де ла и ка блов ски кра но ви.

ПТТ СА О БРА ЋАЈ (3)

Ор га ни за ци ја ПТТ са о бра ћа ја. Пре воз по штан ских по ши ља ка 
ави о ном, же ле зни цом, друм ским са о бра ћа јем. Елек трон ска по шта.

МО ТОР НА ВО ЗИ ЛА (18)

Основ ни пој мо ви, кла си фи ка ци ја, ка те го ри за ци ја и стан дар ди
за ци ја мо тор них и при кључ них во зи ла, основ ни скло по ви во зи ла.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји са о бра ћај них си сте ма су ор га ни зо ва
ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва 
за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де
фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу
на да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка 
те ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да
ци пред ме та оства ре. При ре а ли зо ва њу на ста ве уче ни ци ма тре ба 
ука зи ва ти и на ве зу са мо то ри ма и мо тор ним во зи ли ма ко је ће тек 
из у ча ва ти. На тај на чин зна ња и ста во ви сте че ни у окви ру на ста ве 
до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов
них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на уна пре
ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка. 



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

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

МЕХАНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је оспо со бља ва ње уче ни ка за ре ша ва
ње про бле ма из обла сти ста ти ке, от пор но сти ма те ри ја ла, ки не ма
ти ке и ди на ми ке и при ме ну тих зна ња при ре а ли за ци ји са др жа ја 
дру гих струч них пред ме та.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња из обла сти ста ти ке;
– стек ну зна ња из от пор но сти ма те ри ја ла;
– стек ну зна ња из ки не ма ти ке;
– стек ну зна ња из ди на ми ке;
– упо зна ју ме то де и по ступ ке ре ша ва ња про бле ма у тех ни ци;
– раз ви ју ло гич ко ми шље ње и ра су ђи ва ње;
– раз ви ју спо соб но сти за си сте ма тич ност и по ступ ност у ре

ша ва њу про бле ма у тех нич кој прак си;
– стек ну зна ња нео п ход на за успе шно усва ја ња зна ња из 

оста лих струч них пред ме та ко ји се за сни ва ју на ме ха ни ци као 
основ ном пред ме ту;

– раз ви ју рад не на ви ке и осе ћај за тач ност и пре ци зност у ра ду;
– раз ви ју спо соб но сти за са мо стал ност при ли ком ре ша ва ња 

тех нич ких про бле ма.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

СТА ТИ КА

УВОД (1)

За да так, зна чај, по де ла и при ме на ме ха ни ке у прак си.

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ И АК СИ О МИ СТА ТИ КЕ (4)

По јам и по де ла си ла, гра фич ко пред ста вља ње си ле. Ак си о ми 
ста ти ке. Ве зе, ре ак ци је ве за и ак си ом о ве за ма.

СИ СТЕМ СУ ЧЕ ЉЕ НИХ СИ ЛА У РАВ НИ (6)

Гра фич ке ме то де сла га ња си ла, гра фич ки усло ви рав но те же, 
си стем су че ље них си ла.

Усло ви рав но те же три си ле. Гра фич ке ме то де раз ла га ња си ле 
на две ком по нен те. Про јек ци је си ле на ко ор ди нат не осе, пра ви ло 
про јек ци је. Ана ли тич ки на чин пред ста вља ња и сла га ња си ла. Ана
ли тич ки усло ви рав но те же си сте ма су че ље них си ла. Ва ри њо но ва 
те о ре ма о мо мен ту ре зул тан те.

СИ СТЕМ ПРО ИЗ ВОЉ НИХ СИ ЛА У РАВ НИ (10)

Сла га ње две па ра лел не си ле, раз ла га ње си ле на две па ра лел
не ком по нен те. Спрег и мо мент спре га усло ви рав но те же спре га
ва. Сла га ње си ле и спре га, ре дук ци ја си ле на да ту тач ку. Ре дук
ци ја про из вољ ног ра ван ског си сте ма си ла на тач ку. Од ре ђи ва ње 

ре зул тан те ра ван ског си сте ма си ла. Ана ли тич ки усло ви рав но те же 
про из вољ ног ра ван ског си сте ма си ла.

Ва ре жни по ли гон. Гра фич ко од ре ђи ва ње ре зул тан те си сте ма 
ра ван ских си ла. Гра фич ки усло ви рав но те же си сте ма ра ван ских си
ла. Раз ла га ње си ле у две па ра лел не ком по нен те (гра фич ка ме то да).

ТЕ ЖИ ШТЕ (6)

Сре ди ште си сте ма па ра лел них си ла, по јам те жи шта те ла. Хо
мо ге не ра ван ске фи гу ре и хо мо ге не ли ни је. Те жи шта ду жи, лу ка и 
сло же не ли ни је. Те жи ште па ра ле ло гра ма, тро у гла, кру жног исеч ка 
и сло же не рав не фи гу ре. Те жи ште при зме, ваљ ка, пи ра ми де, ку пе, 
лоп те, по лу лоп те и сло же них те ла. Па пос–Гул ди но ве те о ре ме.

РА ВАН СКИ НО СА ЧИ (10)

Вр сте но са ча, вр сте оп те ре ће ња, ста тич ки од ре ђе ни рав ни 
пу ни но са чи. Од ре ђи ва ње ре ак ци ја ве за гра фич ки и ана ли тич ки 
код пу них ра ван ских но са ча оп те ре ће них вер ти кал ним и ко сим си
ла ма, кон ти ну ал ним рав но мер ним оп те ре ће њем и ком би на ци јом 
ових оп те ре ће ња (илу стро ва ти ове слу ча је ве на при ме ри ма про сте 
гре де, гре де са пре пу сти ма и кон зо ле). Основ не ста тич ке ве ли чи
не у по преч ним пре се ци ма пу них ра ван ских но са ча. Кон струк ци
ја ста тич ких ди ја гра ма гра фич ком и ана ли тич ком ме то дом за пу не 
ра ван ске но са че оп те ре ће ња вер ти кал ним и ко сим си ла ма, кон ти
ну ал ним рав но мер ним оп те ре ће њем и ком би на ци јом свих оп те ре
ће ња. Илу стро ва ти ове слу ча је ве на при ме ри ма про сте гре де, гре
де са пре пу сти ма и кон зо ле.

ТРЕ ЊЕ (4)

По јам и вр сте тре ња. Тре ње кли за ња. Ку ло но ви за ко ни, тре ње 
на стр мој рав ни, тре ње на коч ни ци са па пу чом. Тре ње ка гр ља ња.

ОТ ПОР НОСТ МА ТЕ РИ ЈА ЛА

УВОД (4)

За да так от пор но сти ма те ри ја ла. Спо ља шње и уну тра шње 
си ле. На пон и де фор ма ци ја. Основ ни пој мо ви о за те за њу, при ти
ска њу, сми ца њу, уви ја њу, са ви ја њу, из ви ја њу и сло же на на пон ска 
ста ња. Основ не хи по те зе и прет по став ке от пор но сти ма те ри ја ла.

ЗА ТЕ ЗА ЊЕ И ПРИ ТИ САК (4)

На пон и де фор ма ци ја. Ху ков за кон и мо дул ела стич но сти. 
Ка рак те ри сти ке ела стич но сти ма те ри ја ла. Ди ја грам на понди ла
та ци ја. До зво ље ни на пон. Сте пен си гур но сти. Про ра чун ак си јал
нона прег ну тих но са ча и усло ви за ди мен зи о ни са ње. По вр шин ски 
при ти сак.

СМИ ЦА ЊЕ (5)

На пон и де фор ма ци ја. Ху ков за кон при сми ца њу. Мо дул кли
за ња. Про ра чун еле ме на та из ло же них сми ца ња и усло ва за ди мен
зи о ни са ње.

ГЕ О МЕ ТРИЈ СКЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ РАВ НИХ ПО ПРЕЧ НИХ 
ПРЕ СЕ КА (7)

Ста тич ки мо мент по вр ши не. По лар ни и ак си јал ни мо мент 
инер ци је по вр ши не и про из вод инер ци је. Хај генс–Штај не ро ва те о ре
ма. Мо мент инер ци је основ них ра ван ских ге о ме триј ских фи гу ра. От
пор ни мо мент по вр ши не. По лу преч ник инер ци је и ели са инер ци је.

УВИ ЈА ЊЕ (4)

На пон и де фор ма ци ја. Уви ја ње вра ти ла кру жног по преч ног 
пре се ка. Про ра чун вра ти ла и усло ви за ди мен зи о ни са ње.

СА ВИ ЈА ЊЕ (6)

Чи сто са ви ја ње. По лу преч ник кри ви не ела стич не ли ни је. Рас
по ред нор мал ног на по на. Нор ма лан на пон при чи стом са ви ја њу. 



Нор ма лан на пон при са ви ја њу си ла ма. Про ра чун но са ча из ло же
них са ви ја њу и усло ви за ди мен зи о ни са ње.

ИЗ ВИ ЈА ЊЕ (3)

Из ви ја ње и кри тич на си ла. Че ти ри основ на слу ча ја из ви ја ња. 
Ој ле ров обра зац. Кри тич ни на пон и гра нич на вред ност. Оме га по
сту пак.

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

КИ НЕ МА ТИ КА

УВОД (1)

Основ ни пој мо ви и пред мет ки не ма ти ке. Си сте ми ре фе рен
ци ја и од ре ђи ва ње по ло жа ја тач ке и рав ни у про сто ру.

КИ НЕ МА ТИ КА ТАЧ КЕ (9)

По јам кру тог те ла и ма те ри јал не тач ке. Ко нач не јед на чи не 
кре та ња тач ке. Пу та ња, ли ни ја пу та ње, за кон пу та, вр сте кре та ња 
тач ке. Јед но ли ко и јед но ли ко про мен љи во пра во ли ниј ско кре та ње 
тач ке. Кру жно кре та ње тач ке.

КИ НЕ МА ТИ КА КРУ ТОГ ТЕ ЛА (13)

Од ре ђи ва ње по ло жа ја кру тог те ла у про сто ру. Тран сла тор
но кре та ње кру тог те ла. Обр та ње кру тог те ла око не по крет не осе. 
Јед но ли ко и јед но ли ко про мен љи во обр та ње кру тог те ла око не
по крет не осе. Обр та ње око не по крет них оса си сте ма кру тих те ла 
чи ја су обр та ња у уза јам ној ве зи. Пре но сни од нос.

РА ВАН СКО КРЕ ТА ЊЕ КРУ ТОГ ТЕ ЛА (9)

Од ре ђи ва ње бр зи не тач ке кру тог те ла при ра ван ском кре та њу. 
Ки не ма ти ка клип ног ме ха ни зма.

КИ НЕ МА ТИ КА РЕ ЛА ТИВ НОГ КРЕ ТА ЊА ТАЧ КЕ (3)

Ап со лут но, ре ла тив но и пре но сно кре та ње тач ке. Од ре ђи ва
ње бр зи не тач ке при ре ла тив ном кре та њу.

ДИ НА МИ КА

УВОД (2)

Основ ни пој мо ви и пред мет ди на ми ке. Њут но ви за ко ни.

ДИ НА МИ КА МА ТЕ РИ ЈАЛ НЕ ТАЧ КЕ (13)

Основ на јед на чи на ди на ми ке пра во ли ниј ског кре та ња ма те
ри јал не тач ке. Кри во ли ниј ско кре та ње ма те ри јал не тач ке. Хи тац 
(оп шти слу чај). За кон ко ли чи не кре та ња и за кон одр жа ва ња ко ли
чи не кре та ња ма те ри јал не тач ке. За кон мо мен та ко ли чи не кре та
ња и за кон о одр жа ва њу мо мен та ко ли чи не кре та ња ма те ри јал не 
тач ке. Рад. Сна га. За кон о про ме ни ки не тич ке енер ги је и за кон о 
одр жа ва њу ме ха нич ке енер ги је.

ВЕ ЗА НА ТАЧ КА (3)

Ве зе. Кре та ње те шке тач ке по глат кој и хра па вој стр мој рав ни.

ДИ НА МИ КА РЕ ЛА ТИВ НОГ КРЕ ТА ЊА МА ТЕ РИ ЈАЛ НЕ  
ТАЧ КЕ (2)

Инер ци о ни и не и нер ци о ни си сте ми ре фе рен ци је. Инер ци о
нал не си ле.

ДИ НА МИ КА КРУ ТОГ ТЕ ЛА (10)

Јед на чи на ди на ми ке кру тог те ла. Обр та ње кру тог те ла око 
не по крет не осе. Ра ван ско кре та ње кру тог те ла. Ди на ми ка клип ног 
ме ха ни зма.

УДАР – СУ ДАР (5)

Удар на си ла. Тре нут ни им пулс. Удар ма те ри јал не тач ке о не
по крет ну по врш. Цен трал ни су дар два те ла.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

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

На ста ва ме ха ни ке тре ба да се на до ве зу је на прет ход но сте че
на зна ња из фи зи ке, ма те ма ти ке, на црт не ге о ме три је и тех нич ког 
цр та ња.

При ли ком ре а ли за ци је са др жа ја про гра ма тре ба по ве зи ва ти 
са др жа је ме ха ни ке са прет ход но по ме ну тим пред ме ти ма и на то 
ука зи ва ти уче ни ци ма.

Уче ни ци тре ба у пот пу но сти да раз у ме ју основ не пој мо ве о 
за ко ни то сти ме ха ни ке. Код уче ни ка тре ба раз ви ја ти пре ци зност, 
са ве сност, тим ски рад и осе ћај лич не од го вор но сти. Про грам 
оства ри ва ти на при ме ри ма кре та ња во зи ла, при че му тре ба по себ
ну па жњу обра ти ти на бр зи ну, из ме ну ре жи ма кре та ња и сл.

Са др жа ји про гра ма ме ха ни ке су по ве за ни са са др жа ји ма 
пред ме та мо тор на во зи ла, без бед ност са о бра ћа ја и те ре та у тран
спор ту. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу, и по мо гућ
но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. На 
тај на чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не сте че не у окви ру 
на ста ве до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих 
обра зов них и вас пит них ци ље ва. 

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

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци стек ну зна ња о основ
ним пра ви ли ма тех нич ког цр та ња ко ја су по треб на за успе шно са
вла ђи ва ње струч них пред ме та са о бра ћај не стру ке, као и да раз ви ју 
осе ћај за тач ност, пре ци зност и уред ност.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју вр сте тех нич ких цр те жа и њи хо во ко ри шће ње у 

прак си;
– раз ви ју осе ћај за про стор; 
– стек ну зна ња и ве шти на из обла сти ко ти ра ња цр те жа;
– раз ви ју спо соб ност да чи та ју цр те же;
– раз ви ју спо соб ност да пред ме те из про сто ра при ка зу ју тех

нич ким цр те жом;
– раз ви ју спо соб ност за цр та ње са о бра ћај них си ту а ци ја.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

I РАЗРЕД 
(0+2 ча са не дељ но, 0+74 ча са го ди шње)

ТЕХ НИЧ КИ ЦР ТЕ ЖИ (18)

При бор за тех нич ко цр та ње. Стан дар ди у тех нич ком цр та
њу. Вр сте цр те жа. Фор ма ти и на чи ни са ви ја ња цр те жа. Раз ме ра 



цр те жа. Вр сте ли ни ја на тех нич ким цр те жи ма. Тех нич ко пи смо. 
Ге о ме триј ске кон струк ци је. Кон струк ци ја пра вил них по ли го на. 
Кри ве ли ни је. Гра фич ки рад.

НА ЦРТ НА ГЕ О МЕ ТРИ ЈА (13)

Про јек ци ја тач ке, ду жи и пра ве. Ме ћу соб ни по ло жај тач ке, 
ду жи и пра ве. Ра ван. Тач ка и пра ва у рав ни. Гра фич ки рад.

ЕЛЕ МЕН ТИ СА О БРА ЋАЈ НОГ ПРО ЈЕК ТО ВА ЊА (13)

Ко ти ра ње – на но ше ње ко та и еле мен ти ко та. Ко ти ра ње по лу
преч ни ка, преч ни ка и на ги ба. Ко ти ра ње про фи ла пу та. Ко ти ра ње 
са о бра ћај не сиг на ли за ци је. Гра фич ки рад.

КОМ ПЈУ ТЕР СКА ГРА ФИ КА (30)

Упо зна ва ње окру же ња про грам ског па ке та. Рад на по вр ши на. 
Цр та ње ду жи и пра вил них по ли го на. Тран сфор ма ци ја ду жи и пра
вил них по ли го на. Ко ти ра ње. При ме ри са о бра ћај них си ту а ци ја.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

При ре а ли за ци ји на став ног про гра ма оде ље ње се де ли на две 
гру пе. Про грам ски са др жа ји су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за 
ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став
ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де 
са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на 
на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан про
стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Про грам ре а ли зо ва ти кроз при каз ге о ме триј ског цр та ња, кон
струк ци је пра вил них по ли го на и кри вих ли ни ја на цр те жи ма. Код 
уче ни ка раз ви ја ти осе ћај за про стор, са ве сност, пре ци зност и кре а
тив ност. Део про гра ма се оства ру је ве жба ма.

У окви ру сва ке про грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со би
ти за ин ди ви ду ал ни и тим ски рад, ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну и 
пи са ну ко му ни ка ци ју. Кроз гра фич ке ра до ве и ак тив но сти на ча
су пра ти ти на пре до ва ње уче ни ка. Оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у 
скла ду са Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва
ти и охра бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу 
за да та ка пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу 
ар гу мен та ци ју.

МОТОРИ ИМОТОРНА ВОЗИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци стек ну зна ња о мо тор
ним во зи ли ма и о њи хо вом зна ча ју у тран спорт ном про це су, да 
раз ви ју осе ћај лич не од го вор но сти и свест о зна ча ју без бед но сти.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о мо то ри ма СУС и уре ђа ји ма на мо то ри ма;
– стек ну зна ња о еле мен ти ма и кон струк ци ја ма мо тор них во

зи ла;
– стек ну зна ња о основ ним скло по ви ма мо тор них во зи ла;
– стек ну зна ња и раз ви ју спо соб ност ана ли зи ра ња прин ци па 

ра да основ них скло по ва мо тор ног во зи ла и њи хо ве ме ђу соб не по
ве за но сти;

– раз ви ју свест о зна ча ју не ге, одр жа ва ње и пра вил не екс пло
а та ци је во зи ла.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД (2)

МО ТО РИ СА УНУ ТРА ШЊИМ СА ГО РЕ ВА ЊЕМ (12)

Исто ри јат ауто мо бил ског раз во ја. Про на ла зак и при ме на мо
то ра СУС. Кон струк ци ја мо то ра: не по крет ни де ло ви, по крет ни де
ло ви и раз вод ни ме ха ни зам мо то ра СУС.

ЦИ КЛУС КЛИП НИХ МО ТО РА (14)

Тер мо ди на ми ка – основ ни про це си иде ал них га со ва: изо бар
ски, изо хор ски, изо терм ски, ади ја бат ски (изен троп ски) и по ли
троп ски. Те о риј ски – иде а ли зи ра ни и ствар ни ци клу си ра да че тво
ро такт них ОТ ТО и DI E SEL мо то ра. Кру жни ди ја гра ми. То плот ни 
би ланс. Ка рак те ри сти ке мо то ра.

ДВО ТАКТ НИ МО ТО РИ, МО ТО РИ СА РО ТА ЦИ О НИМ  
КЛИ ПОМ, ХИ БРИД НИ МО ТО РИ (8)

УРЕ ЂА ЈИ ЗА НА ПА ЈА ЊЕ МО ТО РА ГО РИ ВОМ  
И ВА ЗДУ ХОМ (18)

Си стем за на па ја ње код ОТ ТО мо то ра: пум па за го ри во, кар
бу ра тор, пре чи ста чи ва зду ха. Уре ђа ји за елек трон ско на па ја ње 
го ри вом бен зин ских мо то ра: си сте ми са кон ти ну ал ним убри зга
ва њем, си сте ми са пре кид ним убри зга ва њем и ме ре њем про то ка 
ва зду ха, си сте ми са пре кид ним убри зга ва њем и ме ре њем при ти ска 
у уси сној гра ни и цен тра ли зо ва ни си сте ми са не пре кид ним убри
зга ва њем. На па ја ње и убри зга ва ње го ри ва код DI E SEL мо то ра: 
пум па ни ског при ти ска, пум па ви со ког при ти ска, ди зел еле мент, 
бри згаљ ка. „КАV” пум па. Си сте ми за елек трон ско на па ја ње го ри
вом DI E SEL мо то ра. COM MON RAIL.

СИ СТЕМ ЗА ПОД МА ЗИ ВА ЊЕ МО ТО РА (4)

Под ма зи ва ње бућ ка њем, под ма зи ва ње под при ти ском.

СИ СТЕМ ЗА ХЛА ЂЕ ЊЕ МО ТО РА (4)

Хла ђе ње по мо ћу теч но сти: хлад њак, пум па за рас хлад не теч
но сти, тер мо стат, ви ском вен ти ла тор. Хла ђе ње ва зду хом: тур би на, 
де флек то ри.

ЕКО ЛО ШКИ НОР МА ТИ ВИ И СТАН ДАР ДИ EURO (8)

III РАЗ РЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

УВОД (1)

КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА МО ТОР НИХ ВО ЗИ ЛА (3)

Кла си фи ка ци ја, ка те го ри за ци ја и стан дар ди за ци ја мо тор них 
во зи ла. По де ла мо тор них во зи ла пре ма на ме ни, JUS кла си фи ка ци
ја, DIN кла си фи ка ци ја.

ОСНОВ НЕ КОН ЦЕП ЦИ ЈЕ ГРАД ЊЕ МО ТОР НИХ ВО ЗИ ЛА (3)

Кон цеп ци ја град ње при вред них во зи ла, пут нич ких мо тор них 
во зи ла и вуч них во зи ла.

СИ СТЕМ ПРЕ НО СА СНА ГЕ (46)

Спој ни це, ме њач ки пре но сни ци, зглоб ни пре но сни ци, раз
вод ник по го на (4 х 4), по гон ски мост: глав ни пре но сник, ди фе рен
ци јал ни пре но сник, по лу вра ти ла.

ТОЧ КО ВИ И ПНЕ У МА ТИ ЦИ (4)

То чак и пне у ма тик.

СИ СТЕМ ЗА УПРА ВЉА ЊЕ МО ТОР НИХ ВО ЗИ ЛА (15)

Упра вљач ки ме ха ни зми, пре но сни ме ха ни зми, сер во уре ђај 
по ја чи ва чи, по ло жај упра вљач ких точ ко ва.

СИ СТЕМ ЗА КО ЧЕ ЊЕ МО ТОР НИХ ВО ЗИ ЛА (23)

Из вр шни ко чи о ни ме ха ни зми, пре но сни ме ха ни зми, ин ста ла ци
ја. Успо ри ва чи: мо тор ски, хи дро ди на мич ки, елек тро ди на мич ки. Ауто
мат ски уре ђа ји за ре гу ли са ње коч ни ца. Ан ти бло кад ни си стем (АБС).



СИ СТЕМ ОСЛА ЊА ЊА (10)

За да так си сте ма ела стич ног осла ња ња, во ђе ње точ ко ва, ки не
ма тич ке ка рак те ри сти ке, ела стич ни ослон ци, еле мен ти за при гу
ши ва ње – амор ти зе ри. Ак тив но осла ња ње.

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

ОП ШТИ ПОЈ МО ВИ О КРЕ ТА ЊУ МО ТОР НИХ ВО ЗИ ЛА (5)

Ко тр ља ње точ ко ва по пу ту, вр сте ко тр ља ња. Усло ви ко тр ља
ња по гон ских и во ђе них точ ко ва. Ко е фи ци јент при а ња ња.

СИ ЛЕ КО ЈЕ ДЕ ЛУ ЈУ НА МО ТОР НО ВО ЗИ ЛО (10)

Те жи на во зи ла и ње на рас по де ла, основ ни при ти сци (ста тич
ки и ди на мич ки), по ло жај те жи шта во зи ла. Си ле от по ра (ко тр ља
ња, ва зду ха, успо на и убр за ња).

КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ МО ТО РА СУС (8)

Сна га мо то ра, спо ља шња бр зин ска ка рак те ри сти ка. Лај дер
ма нов обра зац. Обрт ни мо мент мо то ра. Спе ци фич на по тро шња 
го ри ва.

БИ ЛАНС ВУ ЧЕ (5)

Си ла на по гон ским точ ко ви ма, из ра чу на ва ње и гра фич ки 
при каз. Бр зи на во зи ла у по је ди ним сте пе ни ма пре но са.

БИ ЛАНС СНА ГЕ (5)

Сна га на по гон ским точ ко ви ма. Сна га по треб на за са вла ђи ва
ње по је ди них от по ра. Гра фич ки при каз би лан са сна ге.

ДИ НА МИЧ КИ ФАК ТО РИ (5)

Од ре ђи ва ње мак си мал не вред но сти. Ути цај те жи не во зи ла на 
ди на мич ки фак тор.

ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ ДИ НА МИЧ КИХ КА РАК ТЕ РИ СТИ КА  
ВО ЗИ ЛА (6)

Моћ са вла ђи ва ња успо на. Убр за ње во зи ла. Вре ме и пут убр
за ња.

ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ ПРЕ НО СНИХ ОД НО СА (5)

Пре но сни од нос у по гон ском мо сту. Пре но сни од но си ме ња
ча (пр ви, ме ђу сте пе ни, бр зи ход).

ЕКС ПЛО А ТА ЦИ О НЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ВО ЗИ ЛА (5)

Ста бил ност во зи ла. Про ход ност. Упра вљи вост.

КО ЧЕ ЊЕ МО ТОР НИХ ВО ЗИ ЛА (4)

Успо ре ње, од ре ђи ва ње мак си мал не ве ли чи не. Пут ко че ња. За
у став ни пут.

ЕКО НО МИЧ НОСТ ПО ТРО ШЊЕ ГО РИ ВА (3)

ЗА О КРЕ ТА ЊЕ МО ТОР НИХ ВО ЗИ ЛА (3)

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји мо то ра и мо тор них во зи ла су ор га ни зо
ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча
со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, 
де фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу
на да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка 
те ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да
ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра
ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља 

кон ти ну и ра ни про цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп
них ак тив но сти на свим ча со ви ма што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју 
уче ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња, ве ли ки број при ме ра и ко
ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра. У окви ру овог пред
ме та пред ви ђе на је из ра да по два гра фич ка ра да у II и III раз ре ду, 
а у IV је дан про јект ни за да так ко ји тре ба ускла ди ти с оства ре ним 
са др жа јем про гра ма. Сва ки уче ник ће на осно ву кон крет них по да
та ка за јед но во зи ло из ра чу на ти: от по ре у ра зним усло ви ма екс
пло а та ци је, сна гу и мо мент мо то ра за раз ли чи те бро је ве обр та ја, 
си лу на по гон ским точ ко ви ма, сна гу на точ ко ви ма и сна гу за са вла
ђи ва ње от по ра. Ди на мич ки фак тор: успо ни, убр за ња, вре ме и пут 
убр за ња. Про ра чу не илу стро ва ти од го ва ра ју ћим ди ја гра мом.

Про грам тре ба ре а ли зо ва ти, на ро чи то у II и III раз ре ду, уз 
што ве ћу упо тре бу очи глед них сред ста ва: схе ма ма, пре се ци ма, ди
ја фил мо ви ма, мо де ли ма, итд.

Са др жа је про гра ма II и III раз ре да из ла га ти у ко ре ла ци ји са 
са др жа ји ма пред ме та ма шин ски еле мен ти, а са др жа је про гра ма IV 
раз ре да по ве за ти са са др жа ји ма про гра ма пред ме та ме ха ни ка, део: 
ки не ма ти ка и ди на ми ка.

Код уче ни ка тре ба раз ви ја ти спо соб ност раз у ме ва ња и ана ли
зи ра ња на чи на и прин ци па ра да основ них скло по ва во зи ла. Уче ни
ци тре ба да раз ви ју свест о ме ђу соб ној по ве за но сти ових скло по ва 
При ре а ли зо ва њу про гра ма код уче ни ка тре ба раз ви ја ти свест о ва
жно сти без бед но сти, за шти те и очу ва њу при ро де и жи вот не сре
ди не. Уче ни ке тре ба оспо со би ти за ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и 
ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја, по ве зи ва ње са др
жа ја са сва ко днев ним ис ку ством.

Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти да из но се сво је ста во ве и ми шље
ње, да во де ефи ка сну вер бал ну, ви зу ел ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка тре ба вр ши ти на сва ком ча су, 
сва ку ак тив ност пра ти ти и про це њи ва ти. Оце њи ва ње уче ни ка се 
од ви ја у скла ду са Пра вил ни ком о оце њи ва њу.

ТЕРЕТ У САОБРАЋАЈУ ИМЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци стек ну зна ња о вр ста ма 
и ка рак те ри сти ка ма те ре та ко ји се ја вља ју у са о бра ћај ним под си
сте ми ма и про це си ма и да раз ви ју свест о зна ча ју при ме не ме ха ни
зо ва них сред ста ва у пре то вар ним ра до ви ма.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о са вре ме ним зах те ви ма тран спор та у це ли ни, 

по себ но по је ди них вр ста те ре та;
– раз ви ју свест о зна ча ју са вре ме ног па ко ва ња као са став ног 

де ла са о бра ћај ног под си сте ма;
– стек ну зна ња о стан дар ди за ци ји и ње ној при ме ни у са о бра

ћај ним про це си ма;
– стек ну зна ња о зах те ви ма те ре та у са о бра ћај ним про це си ма;
– упо зна ју основ не ка рак те ри сти ка ро бе ко ја се ја вља у тран

спор ту;
– упо зна ју вр сте уре ђа ја за пре то вар;
– стек ну зна ња о тех нич коекс пло а та ци о ним ка рак те ри сти ка

ма пре то вар них ма ши на.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗ РЕД 
(1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

УВОД (3)

По јам са о бра ћа ја и са о бра ћај них под си сте ма. По јам те ре та у 
са о бра ћа ју. Оп ште ка рак те ри сти ке ро бе и те ре та. Је ди ни це те ре та.

ЈЕ ДИ НИ ЦЕ ТЕ РЕ ТА (7)

По јам је ди ни це те ре та. Фор ми ра ње је ди ни це ру ко ва ња. Фор
ми ра ње је ди ни це те ре та на па ле ти. Фор ми ра ње је ди ни це те ре та 
без па ле те. Фор ми ра ње је ди ни це те ре та у кон теј не ру. Ди мен зи је 
кон теј не ра и тран скон теј не ра. Фор ми ра ње је ди ни це от пре ме. Оп
ти ми за ци ја сла га ња па ке та на па ле ту и па ле та у кон теј не ре.



АМ БА ЛА ЖА И ПА КЕ ТИ ЗА ЦИ ЈА КАО ПОД СИ СТЕМ  
СА О БРА ЋА ЈА (10)

По јам ам ба ла же. По де ла ам ба ла же. Функ ци је ам ба ла же. По
јам па ке ти за ци је. Об у хват ност про из во да па ке ти за ци јом. Си стем 
стан дар ди за ци је ам ба ла же и па ке та. Мо дул си сте ма. Обла сти стан
дар ди за ци је. Сред ства за па ко ва ње и фор ми ра ње те ре та (пра шка
сти и зр на сти про из во ди, теч но сти, опа си ва ње и ве зи ва ње ам ба
ла же и па ле ти за тор). Обе ле жа ва ње те рет них па ке та. Рас по зна ва ње 
па ко ва ња. Озна ча ва ње ру ко ва ња. Ли сти це опа сно сти.

ТРАН СПОРТ И СКЛА ДИ ШТЕ ЊЕ ТЕ РЕ ТА (15)

На чин сла га ња и при чвр шћи ва ња те ре та у са о бра ћај ним про
це си ма. Уто вар и при чвр шћи ва ње те ре та у тран спорт ним сред
стви ма. Обез бе ђе ње те ре та у ра зним ка ри ка ма са о бра ћај ног про
це са (уто вар, ис то вар, пре то вар, тран спорт, скла ди ште ње, итд.). 
Си ле ко је деј ству ју уну тар па ке та и из ме ђу па ке та у са о бра ћај ним 
про це си ма. Тр пе љи вост ро бе у са о бра ћај ним про це си ма. Ца рин
ски, ве те ри нар ски, фи то и дру ги зах те ви те ре та у са о бра ћај ним 
про це си ма. Тех но ло шки зах те ви те ре та на по је ди ним пре во зним 
сред стви ма. Тех но ло шкома ни пу ла тив ни зах те ви за пре то вар ним 
сред стви ма. Ме ђу на род ни и на ци о нал ни про пи си ко ји пре ци зи ра ју 
пре воз опа сних ма те ри ја у свим ви до ви ма са о бра ћа ја.

III РАЗ РЕД 
(2 ча са на дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

ЗНА ЧАЈ МЕ ХА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ПРЕ ТО ВА РА (6)

На чин пре то ва ра ро бе – те ре та. Пла ни ра ње рад не сна ге у руч
ном пре то ва ру.

КУ КА (3)

Ку ка као за хват ни еле мент. Ве зи ва ње ку ке за са ви тљи ве еле
мен те.

УРЕ ЂА ЈИ ЗА ПРЕ МЕ ШТА ЊЕ РАС ТРЕ СИ ТОГ ТЕ РЕ ТА (3) 

Гра би ли це са два уже та. Елек тро маг не ти.

УЖАД (5)

По де ла ужа ди на ку дељ ну и че лич ну. Вр сте на пре за ња код 
ужа ди.

ЛАН ЦИ (5)

По де ла ла на ца. Лан ча ни ци за за ва ре не лан це.

КО ТУ РО ВИ (3)

Ко ту ро ви за ужад и лан це.

ДО БО ШИ (3)

На пре за ње до бо ша на са ви ја ње и при ти сак.

КОЧ НИ ЦЕ (6)

По де ла коч ни ца: коч ни це са па пу чом и коч ни це са тра ком.

ПРО СТА ПРЕ ТО ВАР НА ОРУ ЂА И НА ПРА ВЕ (4)

По лу ге. Ко ли ца. Ко ли ца са по крет ном плат фор мом.

ГРА ВИ ТА ЦИ О НИ УРЕ ЂА ЈИ ЗА КО СО И ВЕР ТИ КАЛ НО  
СПУ ШТА ЊЕ ТЕ РЕ ТА (5)

Кли зни ка на ли. Гра ви та ци о не це ви, спи рал не и ваљ ча сте 
кли зни це.

КО ТУ РА ЧЕ (6)

По крет не и не по крет не.

ДИ ЗА ЛИ ЦЕ (7)

По де ла и ка рак те ри сти ке. Окрет не, мо сне и рам не ди за ли це. 
Пре то вар ни мо сто ви.

СРЕД СТВА НЕ ПРЕ КИД НОГ ТРАН СПОР ТА (8)

Тран спор те ри: тра ка сти, пу жни. Из ра чу на ва ње ши ри не тра ке 
код тра ка стих тран спор те ра.

ГРА ЂЕ ВИН СКЕ МА ШИ НЕ (6)

Ба ге ри, до зе ри, гре де ри. Ка рак те ри сти ке, опис, на ме на, ка па
ци тет итд.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за 
ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став
ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де 
са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на 
на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан про
стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре. При ре
а ли зо ва њу са др жа ја тре ба по ве за ти те мат ске це ли не. У на став ном 
про це су тре ба ко ри сти ти са вре ме на на став на сред ства: пре зен та
ци ја пред у зе ћа ко ја има ју са о бра ћај не под си сте ме (тран спорт, скла
ди ште ње, па ко ва ње...), сли ке, ше ме и мо де ле. Нео п ход но је да се 
уче ни ци еду ку ју кроз што ви ше при ме ра из соп стве ног окру же ња.

Уче ни ке тре ба мо ти ви са ти да са мо стал но про на ла зе и ко ри
сте ин фор ма ци је из струч них ча со пи са, ин тер не та и дру гих из во
ра. У окви ру сва ке про грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља
ва ти за: ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу 
раз ли чи тих са др жа ја, по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев
ним ис ку ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др. Про грам тре ба 
ре а ли зо ва ти уз во ђе ње про блем ске, ак тив не на ста ве. Са уче ни ци ма 
тре ба ус по ста ви ти ефи ка сну вер бал ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка тре ба вр ши ти на сва ком ча су, а 
оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил ни ком о оце њи ва њу.

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци стек ну те о риј ска и прак
тич на зна ња о осо би на ма, ка рак те ри сти ка ма и при ме ни ма те ри ја ла и 
њи хо вим ле гу ра ма нео п ход на за пра ће ње дру гих струч них пред ме та.

Задаци на ста ве су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о тех но ло шким осо би на ма ма те ри ја ла и њи хо

вој при ме ни у ауто мо бил ској ин ду стри ји;
– стек ну зна ња о фи зич ким ка рак те ри сти ка ма ме та ла и ле гу ра;
– стек ну зна ња о ме ха нич ким осо би на ма ме та ла и ле гу ра;
– стек ну зна ња о хе миј ским осо би на ма ме та ла и ле гу ра.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗРЕД 
(1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

УВОД (2)

За да так и по де ла тех но ло ги је. Фи зич ка, хе миј ска, ме ха нич ка 
и тех но ло шка свој ства ма те ри ја ла. Ис пи ти ва ње твр до ће, чвр сто ће, 
жи ла во сти и за мо ра ма те ри ја ла.

МЕ ТА ЛИ И ЛЕ ГУ РЕ (1)

Де фи ни ци је ме та ла и ле гу ра, њи хо ва струк ту ра и зна чај.

ПРО ДУК ТИ МЕ ТА ЛУР ГИ ЈЕ ГВО ЖЂА (5)

Си ро во гво жђе – до би ја ње, свој ства и при ме на. Че лик – по де
ла и по ступ ци до би ја ња. Ле ги ра ју ћи еле мен ти и њи хов ути цај на 
свој ства че ли ка.



ЛЕ ГУ РЕ ОБО ЈЕ НИХ МЕ ТА ЛА (3)

Зна чај и оп ште од ли ке обо је них ме та ла. Ле гу ре ба кра, алу ми
ни ју ма и маг не зи ју ма.

ТЕР МИЧ КА ОБ РА ДА МА ТЕ РИ ЈА ЛА (4)

Ка ље ње – хлад но и тер мич ко ка ље ње. Це мен ти ра ње и си ли
ци ра ње – циљ, при пре ма пред ме та и на чин из во ђе ња. Ни три ра ње 
– циљ, при пре ма пред ма та, на чин из во ђе ња.

ГО РИ ВА (6)

Зна чај го ри ва, вр сте по агре гат ном ста њу, по ре кло и по на ша
ње при за гре ва њу. Теч на го ри ва: при род на, наф та (са став, пре ра да 
наф те на ла зи шта); Ве штач ка го ри ва, до би ја ње. Ок тан ска вред ност 
– де фи ни ци ја, ве за из ме ђу ок тан ске вред но сти и сте пе на са би ја ња, 
по ве ћа ње ок тан ске вред но сти. Це тан ска вред ност ди зел го ри ва, на
чин са го ре ва ња и по ве ћа ња це тан ске вред но сти. Га со ви та го ри ва.

МА ЗИ ВА (8)

За да так и вр сте ма зи ва. Свој ства уља (ви ско зност, тем пе ра
ту ра сти шљи вост, бо ја, ма зи вост). Мо тор на уља – кла си фи ка ци ја 
пре ма SАЕ, АРI, АСЕА гра да ци ји. Уља за под ма зи ва ње бен зин
ских мо то ра. Уља за пре но сне ме ха ни зме (ме ња че и ди фе рен ци ја
ле). Ма зи ве ма сти – свој ства и уло га ади ти ва. Кон зи стент не ма сти 
у ауто мо би ли зму (Са, Аl, Nа, Ва, Li, гел ма зи ве ма сти, бен то нит не 
ма зи ве ма сти).

КО РО ЗИ ЈА И ЗА ШТИ ТА ОД КО РО ЗИ ЈЕ (2)

Ко ро зи ја – вр сте ко ро зи је, узроч ни ци и по сле ди це. При пре ма 
пред ме та и за шти та од ко ро зи је.

ГУ МА (3)

До би ја ње и свој ства при род ног ка у чу ка, вул ка ни за ци ја ка у чу
ка. Из ра да ауто мо бил ских гу ма и чу ва ње.

КОМ ПО ЗИТ НИ МА ТЕ РИ ЈА ЛИ (1)

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји тех но ло ги је ма те ри ја ла су ор га ни зо ва
ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва 
за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де
фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на 
да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те
ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци 
пред ме та оства ре. Са др жа је про гра ма овог пред ме та тре ба ре а ли
зо ва ти уз ко ри шће ње што ви ше сред ста ва очи глед не на ста ве (ме
та ли, ле гу ре, го ри во, ма зи ва, гу ме). Код уче ни ка тре ба раз ви ја ти 
спо соб ност ана ли зи ра ња и по ве зи ва ња ка рак те ри сти ка ма те ри ја ла 
и њи хо ве при ме не у из ра ди са о бра ћај них сред ста ва, екс пло а та ци ји 
и одр жа ва њу мо тор них во зи ла. Кроз ак тив ну на ста ву по треб но је 
код уче ни ка раз ви ја ти свест о ути ца ју да тих ма те ри ја ла на жи вот
ну сре ди ну. При са вла ђи ва њу про гра ма тре ба пра ви ти ко ре ла ци ју 
са дру гим пред ме ти ма: ме ха ни ком, фи зи ком, хе ми јом, мо то ри ма и 
мо тор ним во зи ли ма, прак тич ном на ста вом и др. 

Уче ни ке тре ба оспо со би ти да из но се соп стве не ста во ве и ак
тив но, вер бал но уче ству ју у ре а ли за ци ји на ста ве. Уче ни ке тре ба 
оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак 
у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка 
уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју. Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка по
треб но је вр ши ти на сва ком ча су, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у 
скла ду са Пра вил ни ком о оце њи ва њу.

ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци стек ну зна ња о елек
трич ним и елек трон ским уре ђа ји ма нео п ход на за пра ће ње дру гих 
струч них пред ме та у обла сти са о бра ћа ја.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју осно ве елек тро тех ни ке на ко ји ма се за сни ва тех ни

ка и тех но ло ги ја;
– стек ну основ на те о риј ска зна ња за да ље обра зо ва ње;
– стек ну зна ња о елек трич ним и елек трон ским уре ђа ји ма на 

мо тор ном во зи лу.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД (2)

Исто риј ски раз вој елек трич них уре ђа ја, елек трич не ин ста
ла ци је, сиг нал них уре ђа ја на мо тор ном во зи лу. Исто риј ски раз вој 
елек трон ских уре ђа ја при ме њи вих у мо тор ним во зи ли ма.

ЕЛЕК ТРИЧ НИ УРЕ ЂА ЈИ (20)

Аку му ла то ри (де ло ви, ис пи ти ва ње, одр жа ва ње). Ал тер на тор 
(уло га и де ло ви). Ре глер. Елек тро по кре тач. Мо то ри јед но смер не 
стру је (бри са чи, пум пе за го ри во).

ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ИН СТА ЛА ЦИ ЈЕ И СИГ НАЛ НИ УРЕ ЂА ЈИ (12)

Елек трич не ин ста ла ци је. Ауто ка бло ви ни ског и ви со ког на по
на. Оси гу ра чи. Пре ки да чи. Ре ле ји. Вр сте си ја ли ца. Фа ро ви за ду
га и обо ре на све тла. По ка зи ва чи прав ца. Стоп све тла и по зи ци ја. 
Звуч на си ре на. Све тло за ход уна зад, га ба рит на све тла и све тло за 
та бли цу. Ко манд на та бла. Сиг нал не си ја ли це. Кон трол ни ин стру
мен ти. Бри са чи.

ЕЛЕК ТРИЧ НА И ЕЛЕК ТРОН СКА ОПРЕ МА  
НА ВО ЗИ ЛИ МА (20)

Елек трон ска упра вљач ка је ди ни ца. Да ва чи. Аку му ла то ри. Си
сте ми ста бил но сти во зи ла. Ан ти бло кад ни си стем (АБС). Си стем 
за ре гу ла ци ју про кли за ва ња по го на (АСР). Си стем за ре гу ла ци ју 
ди на ми ке во жње (ЕСП). Елек трон ска ре гу ла ци ја пре но са сна ге у 
ди фе рен ци ја лу. Си сте ми си гур но сти. Ва зду шни ја сту ци. За штит ни 
по ја се ви. Елек трон ска за шти та во зи ла. Аларм ни уре ђа ји. Си сте ми 
ком фо ра. Пра ње и бри са ње ве тро бра на и ста кла на фа ро ви ма. Си
сте ми за кон тро лу од сто ја ња во зи ла. Елек трон ско упра вља ње ауто
мат ским ме ња чем. Елек трон ска ре гу ла ци ја бр зи не кре та ња во зи
ла (Тем по мат). Елек трон ска ре гу ла ци ја гре ја ња и хла ђе ња. Кли ма 
уре ђа ји. We ba stoгре ја чи. Ин фор ма ци о ни си сте ми. Ра дио при јем
ник. На ви га ци о ни си сте ми. Са о бра ћај на те ле ко му на ци ја и ин фор
ма ци ја (Te le ma tic). Ди јаг но сти ка ква ро ва на елек трон ски упра вља
ним си сте ми ма.

СИ СТЕМ ПА ЉЕ ЊА И УБРИ ЗГА ВА ЊА (16)

Кла сич ни ба те риј ски си стем па ље ња. Тран зи стор ски си
стем па ље ња. Елек трон ско па ље ње. Си сте ми КЕJE TRO NIC, 
МOTRONIC. Да ва чи и из вр шни еле мен ти. Елек трон ски си сте ми 
убри зга ва ња са га сом. Си сте ми убри зга ва ња ди зел мо то ра. Пум пе 
за убри зга ва ње. Com mon rail си стем. Елек трон ска ре гу ла ци ја ди
зел мо то ра EDS. Из дув ни га со ви и про пи си.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за 
ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став
ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де 
са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на 
на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан про
стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

При оства ри ва њу про гра ма тре ба се осла ња ти на прет ход но 
сте че на зна ња уче ни ка, пре све га из фи зи ке. При ли ком из ла га ња 
са др жа ја, те жи ште тре ба да бу де на оним де ло ви ма про гра ма ко ји 
су по треб ни за раз у ме ва ње струч них пред ме та на осно ва ма елек
тро тех ни ке. При из во ђе њу на ста ве ко ри сти ти са вре ме на на став на 



сред ства, де мон стри ра ти по је ди не за ко не. Те о риј ске за ко не об ја
шња ва ти, у што ве ћој ме ри на при ме ри ма из прак се. У окви ру сва
ке про грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал
но про на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из 
раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе
ни ци); ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу 
раз ли чи тих са др жа ја.

Код уче ни ка тре ба раз ви ја ти спо соб ност ана ли зи ра ња и по ве
зи ва ња сте че них зна ња са дру гим на став ним пред ме ти ма, по себ но 
из мо то ра и мо тор них во зи ла и прак тич не на ста ве.

Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти да из но се сво је ста во ве и ми шље
ње, да во де ефи ка сну вер бал ну, ви зу ел ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка тре ба вр ши ти на сва ком ча су, 
сва ку ак тив ност пра ти ти и про це њи ва ти. 

ОСНОВИ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ

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

Са др жа ји про гра ма пред ме та Осно ви са о бра ћај не пси хо ло ги
је, про пи са ни су овим пра вил ни ком за обра зов ни про фил: Во зач 
мо тор них во зи ла.

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве овог пред ме та је сте да уче ни ци раз ви ју осе ћај 
од го вор но сти, пре ци зност, тач ност и уред ност и да стек ну зна ња о 
осно ва ма ма шин ских еле ме на та, нео п ход на за са вла ђи ва ње дру гих 
струч них пред ме та са о бра ћај не стру ке.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју основ не ма шин ских еле ме на та, њи хо ве функ ци је и 

кон струк ци о них об ли ка;
– стек ну зна ња о стан дар ди ма и си сте ми ма то ле ран ци је;
– раз ви ју свест о при ме ни стан дар да у прак си, по себ но у 

тран спор ту и са о бра ћа ју;
– стек ну зна ња о спо је ви ма;
– стек ну зна ња о осо ви на ма и вра ти ли ма;
– стек ну зна ња о еле мен ти ма за пре нос сна ге.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД (1)

На став ни про грам, на чин ра да и оба ве зе, де фи ни ци ја, по де ла 
и кла си фи ка ци ја ма шин ских еле ме на та. Скло по ви, еле мен ти кон
струк ци ја и основ ни де ло ви ма шин ских си сте ма. Стан дар ди за ци ја 
и ти пи за ци ја у ма шин ству.

ТО ЛЕ РАН ЦИ ЈЕ МЕ РА (8)

Циљ про пи си ва ња то ле ран ци ја. Основ ни пој мо ви и де фи ни
ци ја. По ло жај то ле ран циј ских по ља. Вр сте на ле га ња и си сте ми 
на ле га ња. Осно ве про ра чу на ма шин ских еле ме на та. Де фи ни ци ја 
про ра чу на и про ве ра ва ња. Оп те ре ће ње ма шин ских еле ме на та. На
по ни. До зво ље ни на по ни и сте пен си гур но сти.

НЕ РАЗ ДВО ЈИ ВИ СПО ЈЕ ВИ (2)

За ва ре ни спо је ви: основ ни пој мо ви. Вр сте за ва ре них спо је ва. 
На вој ни спо је ви: вр сте, по де ле и при ме на на вој них спо је ва. За вој
ни ца и на вој. Вр сте на во ја и обе ле жа ва ње. Об ли ци ви ја ка и на врт
ки и њи хо ва упо тре ба. Кљу че ви и од ви ја чи. Ма те ри јал за виј ке и 
на врт ке. Про ра чун на вој них спо је ва I, II, III и IV гру пе.

СПО ЈЕ ВИ ПО МО ЋУ КЛИ НО ВА (4)

Уз ду жни кли но ви: по де ла. Уз ду жни кли но ви без на ги ба 
и са на ги бом. Од ре ђи ва ње ду жи жле ба у вра ти лу при при ме ни 

уз ду жних кли но ва. На чин ве зе зуп ча ни ка са вра ти лом по мо ћу уз
ду жних кли но ва. Из бор кли на. Еле мен ти обрт ног кре та ња: по де ла, 
ка рак те ри сти ке и при ме на по је ди них де та ља обрт ног кре та ња.

ОСО ВИ НЕ И ВРА ТИ ЛА (8)

Кон струк ци о ни об ли ци осо ви не, при ме на осо ви на. От по ри 
осло на ца и оп те ре ће ња. Ру кав ци: по де ла ру ка ва ца. Про ра чун ра
ди јал них и ак си јал них ру ка ва ца. Про ра чун осо ви на. Вра ти ла. Кон
струк ци о ни об ли ци вра ти ла (ко ле на сто вра ти ло, бре га сто вра ти
ло). Про ра чун ла ког вра ти ла.

ЛЕ ЖИ ШТА, КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ И ПО ДЕ ЛА (8)

Кли зно јед но дел но и дво дел но ра ди јал но ле жи ште. Ак си
јал но ле жи ште. Ко тр љу ју ћа ле жи шта: по де ла, ка рак те ри сти ке ле
жи шта. Ра ди јал на и ак си јал на ку глич на јед но дел на ле жи шта: са
став ни де ло ви ра да. Учвр шћи ва ње ле жа ја на ру кав цу и у ку ћи шту. 
Мон та жа и де мон та жа ле жа ја. Тре ње, под ма зи ва ње и зап ти ва ње 
ле жа ја. Из бор и про ве ра ле жа ја.

СПОЈ НИ ЦЕ (4) 

За да так и по де ла. Кон струк ци ја, об ли ци и ка рак те ри сти ке по
је ди них вр ста спој ни ца. Кру те, ела стич не, зглоб не и укључ ноис
кључ не спој ни це.

ЕЛЕ МЕН ТИ ЗА ПРЕ НОС СНА ГЕ (14)

Зуп ча сти пре но сни ци: ка рак те ри сти ке и по де ла зуп ча стих па
ро ва. Об ли ци зуп ча ни ка. Основ ни пој мо ви и основ не ди мен зи је 
зуп ча ни ка. Основ ни кли мат ски од но си и основ на пра ви ла спре за
ња па ро ва зуп ча ни ка.

ЦИ ЛИН ДРИЧ НИ ЗУП ЧА СТИ ПА РО ВИ (6)

Стан дард ни про фи ли и ка рак те ри сти ка зуп ча ни ка. Ге о ме триј
ске и ки не мат ске ве ли чи не при спре за њу зуп ча сте ле тве и зуп ча
ни ка, и при спре за њу два зуп ча ни ка. Сте пен спре за ња. Спољ ни 
ци лин дрич ни па ро ви са ко сим зуп ча ни ци ма.

КО НИЧ НИ ЗУП ЧА СТИ ПА РО ВИ (2)

Ки не мат ски и до пун ски ко ну си. Основ не ге о ме триј ске и ки
не мат ске ве ли чи не ко ну сног зуп ча ни ка; пар са спо ља шњим озу
бље њем.

ПУ ЖНИ ПА РО ВИ (1)

Оп шти пој мо ви и вр сте. Основ не ге о ме триј ске и ки не мат ске 
ве ли чи не ци лин дрич ног пу жног па ра.

ЛАН ЧА НИ ПА РО ВИ (4)

Вр ста ла на ца за пре нос сна ге. Об ли ци лан ча ни ка.

КА И ШНИ ПРЕ НО СНИ ЦИ (4)

Вр ста ка и ша. Об ли ци ка и шни ка. Си ле и на по ни у ка и ше ви ма. 
Но си вост ка и ша и ре ме на. Цр теж ка и шни ка.

ОПРУ ГЕ (4)

За да так, по де ла. Флек си о не опру ге: јед но стру ки и дво стру ки 
ги бањ. Тор зи о не опру ге – ди мен зи је, лед, при ме на ма те ри ја ла за 
из ра ду опру га.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји ма шин ских еле ме на та су ор га ни зо ва
ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва 
за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де
фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на 
да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те
ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци 
пред ме та оства ре.



На тај на чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не сте че не у 
окви ру на ста ве ма шин ских еле ме на та до би ја ју ши ри сми сао и до
при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, Са
др жа је овог пред ме та што је мо гу ће ви ше по ве зи ва ти са оста лим 
струч ним пред ме ти ма као што су: мо тор на во зи ла, ме ха ни за ци ја 
пре то ва ра, те рет у са о бра ћа ју и сл. По мо гућ ству ука зи ва ти на ка
та ло шке вред но сти по је ди них еле ме на та и де ло ва, и зна чај стан дар
ди за ци је и ти пи за ци је и уоп ште хо мо ло ги за ци је де ло ва и скло по ва 
на во зи ли ма. Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре
ме ним на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам
ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла
же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих 
из во ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци).

Пра ће ње и вред но ва ње успе ха уче ни ка оства ру је се у скла ду 
с Оп штим пе да го шкоди дак тич ким упут ством за оства ри ва ње са
др жа ја про гра ма у сред њим шко ла ма.

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци раз ви ју свест о зна ча ју 
са о бра ћа ја у еко ном ском раз во ју зе мље у до ме ну без бед но сти са о
бра ћа ја са аспек та угро жа ва ња љу ди и имо ви не у са о бра ћа ју.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју основ на на че ла ЗОБСа и њи хов ути цај на све чи

ни о це без бед но сти са о бра ћа ја;
– раз ви ју спо соб ност за ор га ни зо ва ње про це са од ви ја ња са о

бра ћа ја уз по ве ћа ње сте пе на без бед но сти са о бра ћа ја;
– стек ну зна ња о фак то ри ма ко ји ути чу на без бед ност са о бра

ћа ја;
– стек ну зна ња о чи ни о ци ма ак тив не и па сив не без бед но сти 

чо ве ка, во зи ла и пу та;
– стек ну зна ња о са о бра ћај ним не зго да ма, уви ђа ју и ве шта че

њу са о бра ћај них не зго да;
– раз ви ју свест о зна ча ју без бед ног од ви ја ња са о бра ћа ја.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

УВОД (8)

Без бед ност са о бра ћа ја као на уч на ди сци пли на. Основ на на
че ла ЗОБСа (ху ма ност, ду жност и од го вор но сти) са аспек та без
бед но сти са о бра ћа ја као на уч не ди сци пли не. Исто риј ски раз вој 
без бед но сти са о бра ћа ја. Фак то ри без бед но сти са о бра ћа ја. Ме ре ње 
сте пе на без бед но сти са о бра ћа ја. Ста ње без бед но сти са о бра ћа ја у 
све ту и код нас. Ме то де ко је се ко ри сте у без бед но сти са о бра ћа ја.

ЧО ВЕК КАО ФАК ТОР БЕЗ БЕД НО СТИ СА О БРА ЋА ЈА (12)

Пси хо фи зич ке ка рак те ри сти ке чо ве ка и њи хов зна чај за без
бед ност са о бра ћа ја: уз раст, пол, ис ку ство, ин те ли ген ци ја, вид, 
пси хо мо тор не спо соб но сти, умор, би о ри там (по себ но са аспек та 
пре вен ци је). Ути цај еми си је штет них га со ва, ви бра ци ја и бу ке на 
људ ски ор га ни зам. Ак тив на и па сив на без бед ност чо ве ка.

ВО ЗИ ЛО КАО ФАК ТОР БЕЗ БЕД НО СТИ СА О БРА ЋА ЈА (10)

Са вре ме на кон цеп ци ја у кон струк ци ја ма во зи ла и њи хов ути
цај на без бед ност са о бра ћа ја. Ис пи ти ва ње во зи ла. Ак тив на без бед
ност во зи ла. Са вре ме ни уре ђа ји ко ји до при но се ак тив ној без бед
но сти: ABS, ASR, ESP... Ста бил ност во зи ла. Па сив на без бед ност 
во зи ла.

ПУТ КАО ФАК ТОР БЕЗ БЕД НО СТИ СА О БРА ЋА ЈА (8)

Ути цај еле ме на та пу та и опре ме пу та на без бед ност са о бра
ћа ја. Са о бра ћај на сиг на ли за ци ја и њи хов ути цај на без бед ност са о
бра ћа ја. Ак тив на и па сив на без бед ност пу та.

СА О БРА ЋАЈ НЕ НЕ ЗГО ДЕ (12)

По јам и де фи ни ци ја са о бра ћај не не зго де. Ста ти сти ка са о бра
ћај них не зго да. Основ ни узро ци са о бра ћај них не зго да. Ме ре за 
от кла ња ње узро ка са о бра ћај них не зго да. Вр сте са о бра ћај них не
зго да. По сле ди це са о бра ћај них не зго да. Про стор на и вре мен ска 
ди стри бу ци ја са о бра ћај них не зго да. Ду жно сти уче сни ка у слу ча ју 
са о бра ћај не не зго де.

УВИ ЂАЈ СА О БРА ЋАЈ НИХ НЕ ЗГО ДА (30)

По јам и зна чај уви ђа ја. Рад еки пе у то ку уви ђа ја. Обез бе
ђе ње ме ста са о бра ћај не не зго де. Зна чај и кла си фи ка ци ја тра го ва 
са о бра ћај не не зго де (пре ма вр сти, ве ли чи ни, фа зи не зго де, ме сту 
на ла же ња, си ту а ци ји са аспек та ме ре ња). По сту пак об ра де тра го
ва (про на ла же ње тра го ва, обез бе ђе ње тра го ва, мар ки ра ње тра го ва, 
озна ча ва ње тра го ва, фик си ра ње тра го ва (фо то гра фи са ње, ски ци
ра ње и опи си ва ње тра го ва). Фор ми ра ње уви ђај не до ку мен та ци је 
(за пи сник о уви ђа ју, фо то до ку мен та ци ја, ски ца ли ца ме ста, си ту
а ци о ни план).

РАД ЊЕ У СА О БРА ЋА ЈУ (5)

За у став ни пут. Пут и вре ме оби ла же ња. Пут и вре ме пре ти
ца ња.

ВЕ ШТА ЧЕ ЊЕ СА О БРА ЋАЈ НИХ НЕ ЗГО ДА (12)

По јам ве шта че ња са о бра ћај них не зго да. Уло га и рад са о бра
ћај нотех нич ког ве шта ка у то ку уви ђа ја и у то ку во ђе ња по ступ
ка. Ме то де за про ра чун бр зи не кре та ња во зи ла. Про ра чун бр зи не 
кре та ња во зи ла на осно ву ду жи не тра га ко че ња. Про ра чун бр зи не 
кре та ња во зи ла на осно ву од ба ча ја би ци кла и би ци кли сте. Про ра
чун бр зи не кре та ња во зи ла на осно ву од ба ча ја пе ша ка. Про ра чун 
бр зи не кре та ња во зи ла на осно ву очи та ва ња са та хо гра фа. Про ра
чун бр зи не кре та ња во зи ла на осно ву да љи не од ба ча ја ста кла раз
би је ног фа ра.

КОН ТРО ЛА БЕЗ БЕД НО СТИ СА О БРА ЋА ЈА (8)

Рад са о бра ћај не по ли ци је и зна чај за без бед ност са о бра ћа
ја. Кон тро ла бр зи не на пу ту по мо ћу уре ђа ја (ра да ра, та хо гра фа и 
ГПС). Задаци и ор га ни за ци ја слу жбе уну тра шње кон тро ле без бед
но сти са о бра ћа ја.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

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

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра 
(струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); по ве зи ва ње 
са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку ством и ефи ка сну ви зу ел
ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју. При ре а ли зо ва њу про гра ма 
са др жај тре ба по ве зи ва ти са са о бра ћај ном пси хо ло ги јом, мо то ри
ма и мо тор ним во зи ли ма, ре гу ли са њем са о бра ћа ја, прак тич ном на
ста вом и др. Код уче ни ка ути ца ти на раз вој и прак ти ко ва ње здра
вих жи вот них сти ло ва, све сти о ва жно сти соп стве ног здра вља и 
без бед но сти.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 



по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри
ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред
ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци стек ну зна ња из обла
сти ор га ни за ци је те рет ног и пут нич ког пре во за и да по за вр ше ном 
шко ло ва њу бу ду спо соб ни да се укљу че у рад и оба вља ње по сло ва 
ор га ни за ци је и пра ће ње про це са тран спор та ро бе и пут ни ка.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња по треб на за еко но мич но ко ри шће ње друм ских 

пре во зних сред ста ва;
– упо зна ју са вре ме ну ор га ни за ци ју пре во за;
– стек ну зна ња о на чи ну од ви ја ња пре во за пут ни ка у град

ском и ме ђу град ском са о бра ћа ју;
– стек ну зна ња о ре ду во жње, гра фи ко ну ре да во жње у ли ниј

ском са о бра ћа ју, као и о на чи ну одр жа ва ња ре да во жње;
– стек ну зна ња о та риф ским си сте ми ма, та риф ским на че ли ма 

и на чи ну на пла те;
– стек ну зна ња о са вре ме ним пре во зним сред стви ма;
– стек ну зна ња о са вре ме ним еле мен ти ма пла ни ра ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

УВОД (2)

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ О СА О БРА ЋА ЈУ И ПУ ТЕ ВИ МА (6)

Основ ни пој мо ви о са о бра ћа ју и пу те ви ма: по де ла са о бра ћа
ја, ви до ви са о бра ћа ја (основ не ка рак те ри сти ке), зна чај са о бра ћа ја 
за раз вој зе мље. Основ ни пој мо ви о ор га ни за ци ји пре во за. Зна чај 
ор га ни за ци је пре во за.

ТРАН СПОРТ НИ ПРО ЦЕС И ЕЛЕ МЕН ТИ ТРАН СПОРТ НОГ 
ПРО ЦЕ СА (6)

Во зни парк. Про ста и сло же на во жња. Обрт во зи ла. Тран
спорт ни про цес.

ИЗ МЕ РИ ТЕ ЉИ РА ДА ВО ЗНОГ ПАР КА (41)

По де ла во зног пар ка: спо соб на и не спо соб на во зи ла. Из ме
ри те љи вре ме на ра да во зног пар ка: вре мен ски би ланс из ра жен у 
ауто да ни ма, ко е фи ци јент тех нич ке ис прав но сти во зног пар ка, ко
е фи ци јент ис ко ри шће ња ис прав ног во зног пар ка, вре мен ски би
ланс из ра жен у ча со ви ма, ко е фи ци јент ис ко ри шће ња вре ме на у 24 
ча са и ко е фи ци јент ис ко ри шће ња рад ног вре ме на. Из ра чу на ва ње 
вре мен ских из ме ри те ља кроз за дат ке. Из ме ри те љи бр зи не. Из ме
ри те љи ис ко ри шће ња но си во сти во зи ла: из ра чу на ва ње ко ли чи не 
пре ве зе не ро бе и тран спорт ног ра да кроз за дат ке. Про из вод ност 
во зног пар ка: пу на и рад на про из вод ност, из ра чу на ва ње про из вод
но сти кроз за дат ке. Из ра чу на ва ње из ме ри те ља ра да: ко ли чи не пре
ве зе не ро бе и тран спорт ног ра да и про из вод ност кроз за дат ке.

ОПЕ РА ТИВ НА ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА (9)

Уго вор о пре во зу. Пут ни на лог. То вар ни лист. Кон трол ни 
лист. Об ра да пут ног на ло га. До ку мен та за во зи ло и во за ча. До ку
мен та у ме ђу на род ном са о бра ћа ју.

ТРО ШКО ВИ ПРЕ ВО ЗА (8)

По де ла тро шко ва. Из ра чу на ва ње це не ко шта ња је ди ни це пре
во зне услу ге. Из ра чу на ва ње по гон ских тро шко ва. Из ра чу на ва ње 
тро шко ва амор ти за ци је во зи ла, оправ ке и одр жа ва ња. Из ра да за
да та ка.

УТО ВАР НОИС ТО ВАР НЕ СТА НИ ЦЕ (7)

Зна чај уто вар ноис то вар не ста ни це, на чин по ста вља ња во зи
ла при уто ва ру и ис то ва ру. Из ра чу на ва ње про пу сне мо ћи ста ни це. 
Од ре ђи ва ње бро ја ме ста за уто вар и ис то вар код рав но мер ног и не
рав но мер ног до ла ска во зи ла на ста ни цу. Из ра да за да та ка.

ПЛАН РА ДА ВО ЗНОГ ПАР КА (3)

Из ра да пла на ра да во зног пар ка. Дис пе чер ска слу жба, зна чај 
и за да ци.

ПУ ТЕ ВИ ВО ЖЊЕ ПРИ ПРЕ ВО ЗУ ТЕ РЕ ТА (23)

По на вља ју ћи пут во жње у ви ду про сте и сло же не во жње. Ше
мат ски при каз пу те ва во жње. Про ра чун тран спорт ног ра да и про
из вод но сти кроз за дат ке. При ме на са мо и сто ва ри ва ча и те гља ча. 
Про ра чун бро ја по лу при ко ли ца.

IV РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

УВОД (2)

СЛО ЖЕ НЕ ВО ЖЊЕ (20)

Зра ка сти (ра ди јал ни) пут во жње, ше мат ски при каз, про ра чун 
уз за да так. Збир ни пут во жње, са ку пља ње и раз во же ње те ре та, ше
мат ски при каз, про ра чун раз во же ња те ре та уз за да так. Пр сте на сти 
пут во жње, ше мат ски при каз, про ра чун уз за дат ке. При ме на ки пе
ра и те гља ча. Про ра чун бро ја те гља ча и ки пе ра кроз за дат ке.

ПУТ НИЧ КИ СА О БРА ЋАЈ (15)

Оп шти пој мо ви, по де ла пут нич ког са о бра ћа ја, глав не ка рак
те ри сти ке пут нич ког са о бра ћа ја: мо бил ност, про мет и про ток. Из
ме ри те љи ра да ауто бу са. Бр зи не: са о бра ћај на, пре во зна и екс пло
а та ци о на. Из ра чу на ва ње бр зи на кроз за дат ке. Сред ње ра сто ја ње 
пре во же ња јед ног пут ни ка. Сте пен сме њи ва ња пут ни ка на ли ни
ји. Сте пен по пу ње но сти ауто бу са. Из ра чу на ва ње бро ја по треб них 
ауто бу са. Тран спорт ни рад ауто бу са, из ра чу на ва ње. Број пре ве зе
них пут ни ка. Про из вод ност ра да ауто бу са, из ра чу на ва ње.

ГРАД СКИ ПУТ НИЧ КИ СА О БРА ЋАЈ (38)

Вр сте ли ни ја. Пре во зни зах те ви пут ни ка у то ку да на. Ин тер
вал во жње и уче ста лост во зи ла у град ском са о бра ћа ју. Про ра чун 
бро ја по треб них ауто бу са и во за ча за рад на ли ни ји – за да ци. Из
ра да ком плет ног за дат ка из град ског пут нич ког са о бра ћа ја: број 
во зи ла, уче ста лост, ин тер вал во жње, ред во жње и гра фи кон ре да 
во жње. Ме то де при ку пља ња и об ра де по да та ка. Си стем ска бро ја
ња. Об ра да по да та ка бро ја ња при ме ном ра чу на ра. Ан ке та пут ни ка 
ЈГПа. Об ра да ан ке те на ра чу на ру. Рад дис пе чер ске слу жбе. Из ра да 
ре да во жње. Про дук тив ност ра да у град ском пут нич ком пре во зу и 
ме ре за по ве ћа ње про дук тив но сти. Кри те ри ју ми за из бор по је ди
них ви до ва јав них пре во зних сред ста ва. Та ри фе и си стем на пла те. 
Так си пре во зи.

МЕ ЂУ ГРАД СКИ ЛИ НИЈ СКИ ПРЕ ВОЗ ПУТ НИ КА (21)

Ка рак те ри сти ке ауто бу са за ме ђу град ски ли ниј ски пре воз. 
Про ра чун бро ја ауто бу са по треб них за рад на ли ни ји. Про ра чун 
бро ја по треб них во за ча. Ин тер вал во жње и уче ста ност. Из ра чу на
ва ње кроз за дат ке. Ред во жње и гра фи кон ре да во жње: вр сте, зна чај 
и из ра да ком плет ног за дат ка из ме ђу град ског са о бра ћа ја.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

При ре а ли за ци ји про гра ма ор га ни за ци је пре во за ко ри сти ти 
са вре ме не на став не ме то де и сред ства. У окви ру сва ке про грам
ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на
ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи
тих из во ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); 
са др жа ји про гра ма да ти су у ло гич ној по ве за но сти у оства ри ва њу 



са др жа ја пред ме та из ко јих се из у ча ва ју прин ци пи из во ра сред ста
ва, на чин ор га ни зо ва ња пре во за. У оства ри ва њу на став ног про гра
ма тре ба ко ри сти ти ра чу на ре, ше ме, ски це и дру го.

Са др жај има при род ну ве зу са са др жа ји ма еко но ми ке и ор
га ни за ци је пре во за. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу, 
и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске 
ча со ве. Про грам ски са др жа ји су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не 
за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. На
став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен про
ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це
ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан 
про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре. При 
то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра ње ста во ва и вред но сти, као и 
овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља кон ти ну и ра ни про цес и ре зул
тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп них ак тив но сти на свим ча со
ви ма. При ре а ли за ци ји на ста ве уче ни ци тре ба да оства ре ефи ка сну 
вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју. 

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

ОСНОВИ ПУТЕВА И УЛИЦА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци стек ну зна ња о еле мен
ти ма са о бра ћај не ин фра струк ту ре за ко ри шће ње мо тор них во зи ла, 
да се оспо со бе за ре ша ва ње про бле ма, по ве зи ва ње и при ме ну зна
ња у да љем обра зо ва њу и про фе си о нал ном ра ду.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о основ ним екс пло а та ци о ним ка рак те ри сти ка

ма пу те ва и њи хо вом ути ца ју на без бед ност са о бра ћа ја;
– стек ну зна ња о основ ним кон струк тив ним ка рак те ри сти ка

ма пу те ва и на чи ну њи хо вог од ре ђи ва ња;
– стек ну зна ња о гра ђе вин ским еле мен ти ма пу та, њи хо вој 

уло зи и зна ча ју;
– стек ну зна ња о вр ста ма, на чи ну град ње и осо би на ма ко ло

во зних кон струк ци ја.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

УВОД (2)

Исто риј ски раз вој град ње пу те ва и ста ње мре же у на шој зе
мљи.

КЛА СИ РА ЊЕ ПУ ТЕ ВА (3)

Тех нич ко кла си ра ње. Са о бра ћај ноеко ном ска по де ла пу те ва. 
Спе ци јал на по де ла пу те ва. Кла си ра ње пу те ва у на шој зе мљи.

ЕКС ПЛО А ТА ЦИ О НЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ПУ ТА (4)

Ра чун ска бр зи на. Ра чун ско бру то оп те ре ће ње од во зи ла. Про
пу сна моћ пу та. Про ток са о бра ћај ног то ка. Са о бра ћај но оп те ре ће
ње пу та. Бру тотон ски екви ва лент ко ло во зног за сто ра. Пре во зна 
спо соб ност во зи ла.

НА ЧИН ПРЕД СТА ВЉА ЊА ПУ ТА (6)

Си ту а ци о ни план. Уз ду жни про фил пу та. Тех нич ке ка рак те
ри сти ке пу та.

ДЕЈ СТВО ВО ЗИ ЛА НА КО ЛО ВОЗ (3)

Ста тич ке и ди на мич ке си ле. Тан ген ци јал не си ле. Си ле иси
са ва ња.

КРЕ ТА ЊЕ ВО ЗИ ЛА КРОЗ КРИ ВИ НУ (4)

Ста бил ност во зи ла на боч но кли за ње. Ста бил ност во зи ла на 
пре вр та ње. Рас по де ла ко е фи ци јен та при ја ња ња.

ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ КОН СТРУК ТИВ НИХ ЕЛЕ МЕ НА ТА ПУ ТА (12) 

Од ре ђи ва ње ра ди ју са кри ви не. По преч ни на гиб ко ло во за. Ви
то пе ре ње ко ло во за. Пре ла зне кри ви не (пре ла зни це). Про ши ре ње 
ко ло во за у кри ви ни.

ПРЕ ГЛЕД НОСТ ПУ ТА У КРИ ВИ НИ (8)

Од ре ђи ва ње ду жи не пре глед но сти. Отва ра ње усе ка у кри ви ни.

КОН СТРУК ТИВ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ ПУ ТА У УЗ ДУ ЖНОМ  
ПРО ФИ ЛУ (4)

Гра нич ни на гиб ни ве ле те. За о бља ва ње пре ло ма ни ве ле те 
(вер ти кал не кри ви не). Сер пен ти не.

ГРА ЂЕ ВИН СКИ ЕЛЕ МЕН ТИ ПУ ТА (14)

До њи строј пу та: труп, ве штач ки објек ти, деј ство мра за на 
пут. Гор њи строј пу та: ко ло воз, би ци кли стич ке ста зе, пе шач ке ста
зе, ивич ња ци, ивич не тра ке, бан ки не, бер ме, уз ду жно од вод ња ва
ње пу та, опре ма пу та.

КО ЛО ВО ЗНЕ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ (10)

По де ла ко ло во зних кон струк ци ја. Ма те ри јал за из ра ду ко ло
во зних кон струк ци ја. Кла сич не ко ло во зне кон струк ци је: угљо во
дич не, ка ме ни те, це ментбе тон ске. Осо би не по је ди них ко ло во зних 
кон струк ци ја. Из бор вр сте ко ло во за. Град ске ули це: по де ла град ских 
ули ца, си сте ми град ских ули ца, по преч ни про фи ли град ских ули ца.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним на
став ним ме то да ма и сред стви ма. По треб но је ко ри сти ти очи глед на 
на став на сред ства, као што су ше мат ски при ка зи, фо то гра фи је, ди
ја по зи ти ве, ви део и дру га сред ства. Уче ни ци ма тре ба стал но ука
зи ва ти на ве зу са дру гим на став ним пред ме ти ма. Тре ба обра ти ти 
по себ ну па жњу при об ра ди оних ме тод ских је ди ни ца ко је су у ве зи 
са без бед ним од ви ја њем са о бра ћа ја на пу те ви ма као што су пре
глед ност пу та, ра ди ју си кри ви на, по преч ни на ги би ко ло во за итд.

Уче ни ке тре ба оспо со би ти за по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та 
са сва ко днев ним ис ку ством, ефи ка сну ви зу ел ну и вер бал ну ко му
ни ка ци ју, тим ски рад и ак тив но уче шће у на ста ви. Сва ку ак тив ност 
уче ни ка тре ба ис ко ри сти ти за пра ће ње на пре до ва ња, а уче ни ке 
тре ба охра бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва
њу за да та ка пред ме та.

Про грам ски са др жа ји осно ва пу те ва и ули ца су ор га ни зо ва
ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва 
за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де
фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на 
да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те
ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци 
пред ме та оства ре.

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци стек ну зна ња о тех но
ло ги ја ма ин те грал ног тран спор та и ме ђу соб ној по ве за но сти свих 
ви до ва са о бра ћа ја и раз ви ју спо соб ност при ме не тих зна ња у про
фе си о нал ном ра ду.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о са вре ме ним тех но ло ги ја ма тран спор та;
– стек ну зна ња о ко о пе ра ци ји у ин те грал ном тран спор ту;
– стек ну зна ња о та ри фа ма у ин те грал ном тран спор ту;
– стек ну зна ња о при ме ни ин фор ма ти ке у ин те грал ном тран

спор ту.



САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

УВОД (8)

Основ ни пој мо ви ко ји се ко ри сте у ин те грал ном тран спор
ту. Ви до ви са о бра ћа ја и њи хо ве ка рак те ри сти ке. Је ди ни це те ре та. 
Тех но ло шке и ор га ни за ци о не раз ли ке кла сич не и са вре ме не тех но
ло ги је тран спор та. Су шти на про це са тран спор та. Про бле ми ра ци
о на ли за ци је тран спор та у на шој зе мљи.

СА ВРЕ МЕ НИ КОМ БИ НО ВА НИ ТРАН СПОРТ (6)

По ја ва и раз вој ком би но ва них пре во за. Ко о пе ра ци ја у тран
спор ту. Ко ор ди на ци ја са о бра ћа ја. Тех но ло ги ја ин те грал ног тран
спор та. Тран спорт ни лан ци.

ПА ЛЕ ТИ ЗА ЦИ ЈА (12)

Основ не тех но ло шке ка рак те ри сти ке и па ле ти за ци ја тран
спор та. Тех нич ка ба за па ле ти за ци је. Па ле те. Обе ле жа ва ње па ле та. 
Ви љу шка ри. Ма ни пу ли са ње па ле та ма. До дат на опре ма за па ле те. 
Фор ми ра ње па лет них је ди ни ца. Про ра чун по треб ног бро ја па ле та 
и ви љу шка ра.

КОН ТЕЈ НЕ РИ ЗА ЦИ ЈА (17)

Раз вој не фа зе кон теј не ри за ци је. Кон теј нер. Ти по ви кон теј не
ра. Тран скон теј не ри. Обе ле жа ва ње кон теј не ра. Пу ње ње и пра жње
ње кон теј не ра. Обез бе ђе ње ро бе у кон теј не ри ма. Ма ни пу ли са ње 
кон теј не ра. За хват ни ор га ни ма ни пу ла тив них сред ста ва. Пре воз 
кон теј не ра у друм ском са о бра ћа ју. Пре воз кон теј не ра у же ле знич
ком са о бра ћа ју. Пре воз кон теј не ра у вод ном са о бра ћа ју. Пре воз 
кон теј не ра у ва зду шном са о бра ћа ју. При чврш ђи ва ње кон теј не
ра. Кон теј нер ски тер ми на ли. Струк ту ра кон теј нер ског тер ми на
ла. Пре то вар ни под си стем кон теј нер ског тер ми на ла. Скла ди шни 
под си стем кон теј нер ског тер ми на ла. Тран спорт ни под си стем кон
теј нер ског тер ми на ла. Од во знодо во зни под си стем кон теј нер ског 
тер ми на ла. Ин фор ма ци о ноупра вљач ки под си стем кон теј нер ског 
тер ми на ла. Пред но сти и не до ста ци кон теј не ри за ци је.

ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ КОН ТЕЈ НЕ РИ ЗА ЦИ ЈЕ (8)

Тех но ло ги ја коп не ног тран спор та кон теј не ра. Тех но ло ги ја коп
не нореч ног тран спор та кон теј не ра. Тех но ло ги ја коп не нопо мор ског 
тран спор та кон теј не ра. Тех но ло ги ја коп не нова зду шног тран спор та 
кон теј не ра. Тех но ло ги ја коп не них кон теј нер ских мо сто ва.

ОСТА ЛЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ ТРАН СПОР ТА (4)

Тех но ло ги ја тран спор та (во зи ло – во зи ло). Тран спорт же ле
знич ких те рет них ко ла во зи ли ма друм ског са о бра ћа ја. Тран спорт 
из ме њи вих тран спорт них су до ва. Тех но ло ги ја (RORO) тран спорт. 
Пред ност и не до ста ци (RORO) тран спор та. Тех но ло ги ја тран
спор та реч них бар жи по мор ским бро до ви ма (LASH, FI DER, BA
CAT си стем). Пред но сти и не до ста ци тех но ло ги ја тран спор та реч
них бар жи по мор ским бро до ви ма.

ПРАВ НА РЕ ГУ ЛА ТИ ВА ИН ТЕ ГРАЛ НОГ  
ТРАН СПОР ТА (8)

Пре во зни на у ин те грал ном тран спор ту. Од го вор ност ор га ни
за то ра у ин те грал ном тран спор ту. Вре ме тра ја ња од го вор но сти ор
га ни за то ра у ин те грал ном тран спор ту. Уло га шпе ди те ра у ин те грал
ном тран спор ту. Пре во зна до ку мен та у ин те грал ном тран спор ту.

ЛО ГИ СТИ КА (3)

По јам ло ги сти ке. Под си сте ми ло ги сти ке. Мар ке тинг – ло ги
сти ка. При ме на ло ги сти ке у прак си.

МЕ СТО ТЕХ НИ ЧА РА ЗА ДРУМ СКИ СА О БРА ЋАЈ  
У ИН ТЕ ГРАЛ НОМ ТРАН СПОР ТУ (4)

Ана ли за функ ци о ни са ња ин те грал ног тран спор та кроз при
ме ре из прак се.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за 
ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став
ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де 
са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на 
на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан про
стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре. При 
то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра ње ста во ва и вред но сти, као 
и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља кон ти ну и ра ни про цес и ре
зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп них ак тив но сти на свим 
ча со ви ма. Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме
ним на став ним ме то да ма и сред стви ма. При оства ри ва њу про гра
ма ко ри сти ти сли ке, ски це и ше ме но вих ор га ни за ци о них и тех но
ло шких ре ше ња ин те грал ног тран спор та и оби ћи пред у зе ћа где се 
при ме њу је тех но ло ги ја ин те грал ног тран спор та.

По треб но је ус по ста ви ти ко ре ла ци ју са са др жа ји ма про гра ма 
дру гих пред ме та. Све са др жа је об ра ди ти са аспек та при ме њи во сти 
у прак си.

При ре а ли за ци ји про гра ма уче ни ца тре ба да во де про блем
ску, ак тив ну на ста ву, да из но се сво је ста во ве и уве ре ња и да их 
ар гу мен ту ју. Сва ку ак тив ност тре ба оце њи ва ти и ре дов но пра ти ти 
на пре до ва ње уче ни ка. Оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу.

РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци стек ну зна ња ко ја ће им 
омо гу ћи ти из на ла же ње но вих ме ра ре гу ла ци је за по ве ћа ње без бед
но сти са о бра ћа ја и успе шно ре ша ва ње про бле ма у про фе си о нал
ном ра ду.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју прин ци пе и за ко ни то сти ре гу ли са ња друм ског са

о бра ћа ја;
– раз ви ју спо соб ност уоча ва ња и схва та ња функ ци о нал не ме

ћу за ви сно сти раз ли чи тих еле ме на та ре гу ли са ња са о бра ћа ја;
– раз ви ју ин те ре со ва ња за са мо о бра зо ва ње и ре дов но пра ће

ње струч не ли те ра ту ре.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

УВОД (2)

По јам и зна чај ре гу ли са ња са о бра ћа ја

ТЕ О РИ ЈА СА О БРА ЋАЈ НОГ ТО КА (15)

Раз вој и за да ци те о ри је са о бра ћај ног то ка. По јам са о бра ћај ног 
то ка. Основ не ве ли чи не са о бра ћај ног то ка. Основ не осо бе но сти про
то ка (са став и струк ту ра са о бра ћај ног то ка; вр сте са о бра ћај ног то ка 
ве за не за ци ље ве и свр ху пу то ва ња; вр сте са о бра ћај ног то ка ве за не за 
број сме ро ва и ни зо ва ве за не за усло ве кре та ња во зи ла у то ку; вре мен
ска не рав но мер ност про то ка (ча сов на, днев на, ме сеч на и го ди шња).

СНИ МА ЊЕ ОП ТЕ РЕ ЋЕ ЊА СА О БРА ЋА ЈА (4)

Сни ма ње са о бра ћа ја – бро ја ње са о бра ћа ја. Та бе лар на об ра да по
да та ка. Гра фич ка об ра да по да та ка (хи сто гра ми, са о бра ћај не сли ке).

РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ СА О БРА ЋА ЈА У ГРА ДУ (11)

По јам рас кр сни ца. Рас кр сни це у ни воу (основ на кре та ња, еле
мен ти, по де ла, тач ке су ко ба, уре ђе ње про сто ра ис пред рас кр сни це). 
Рас кр сни це у ви ше ни воа (пред но сти, не до ста ци, еле мен ти).



НА ЧИ НИ И СРЕД СТВА РЕ ГУ ЛИ СА ЊА СА О БРА ЋА ЈА (27)

Хо ри зон тал на сиг на ли за ци ја (по јам, по де ла, при ка зи ва ње на 
цр те жу). Вер ти кал на сиг на ли за ци ја (по јам, по де ла, при ка зи ва ње 
на цр те жу). Све тло сна сиг на ли за ци ја (по јам, по де ла, при ка зи ва
ње на цр те жу). Кри те ри ју ми за уво ђе ње све тло сне сиг на ли за ци је. 
На чи ни ра да све тло сних сиг на ла. Ин ди ви ду ал но сиг на ли са ње рас
кр сни це. Про ра чун ра да све тло сних сиг на ла на ин ди ви ду ал но сиг
на ли са ним рас кр сни ца ма са фик сним вре ме ном ра да. Ли ниј ска и 
зон ска ко ор ди на ци ја ра да све тло сних сиг на ла.

КОН ТРО ЛА СА О БРА ЋА ЈА (5)

Прин ци пи кон тро ле са о бра ћа ја на пу те ви ма. При ме њи ва на 
сред ства у кон тро ли са о бра ћа ја на пу те ви ма, ули ца ма и рас кр сни
ца ма.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Са др жај ре гу ли са ња са о бра ћа ја има при род ну ве зу са са др
жа ји ма дру гих пред ме та као што су осно ви пу те ва и ули ца, без
бед ност са о бра ћа ја, тех нич ко цр та ње итд. Уче ни ци ма тре ба стал но 
ука зи ва ти на ту ве зу. На тај на чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве
шти не сте че не у окви ру на ста ве до би ја ју ши ри сми сао и до при но
се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва. Гра ди во 
је рас по ре ђе но на пет те мат ских це ли на, а уз сва ку те мат ску це ли
ну на ве ден је број ча со ва ко ји је по тре бан за оства ри ва ње са др жа
ја. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре. 
У то ку го ди не оба ве зна је из ра да про јек та сиг на ли за ци је ин ди ви
ду ал не рас кр сни це и од ре ђи ва ње ни воа са о бра ћај не услу ге.

Са др жа је те мат ске це ли не: на чин и сред ства ре гу ли са ња по
ве за ти са про пи си ма из За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те
ви ма.

При ре а ли за ци ји про гра ма уче ни ца тре ба да во де про блем
ску, ак тив ну на ста ву, да из но се сво је ста во ве и уве ре ња и да их 
ар гу мен ту ју. Сва ку ак тив ност тре ба оце њи ва ти и ре дов но пра ти ти 
на пре до ва ње уче ни ка.

ГАРАЖЕ, СЕРВИСИ И ПАРКИРАЛИШТА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци стек ну зна ња о ста ци о
нар ном са о бра ћа ју као са о бра ћај ној гра ни ко ја се ба ви про јек то ва
њем и из град њом обје ка та за пар ки ра ње мо тор них во зи ла, сер ви са 
и ауто бу ских ста ни ца и да упо зна ју број не и сло же не зах те ве овог 
под руч ја ра да, као и де ло круг по сло ва и за да та ка ода бра ног обра
зов ног про фи ла у про це су ре а ли за ци је ових обје ка та. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о вр ста ма и опре ми са вре ме них га ра жа, њи хо

вом идеј ном про јек то ва њу и про бле ми ма ве за ним за ста ци о нар ни 
са о бра ћај у ве ли ким гра до ви ма;

– упо зна ју идеј но про јек то ва ња га ра жа ауто тран спорт них 
пред у зе ћа, као и оста лих ор га ни за ци ја ко је има ју во зни парк за 
пру жа ње услу га тре ћим ли ци ма или за пре воз соп стве них про
из во да;

– упо зна ју про јек те са вре ме них сер ви са, уре ђе ња рад них ме
ста, број рад них ме ста, ме то де оп слу жи ва ња, као и уре ђа је ко ји се 
ко ри сте при ли ком тех нич ког пре гле да;

– раз ви ју спо соб ност да ово зна ње при ме њу ју при ре ша ва
њу кон крет них за да та ка из де ла идеј ног про јек ти ва ња га ра жа и 
сер ви са;

– упо зна ју ор га ни за ци ју пре во за, план пре во за ро бе и пут ни
ка, од ре ђи ва ње по треб ног бро ја во зи ла ра ди бо ље екс пло а та ци је;

– упо зна ју тех но ло ги је ра да ауто бу ских ста ни ца.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

УВОД (2) 

ГА РА ЖЕ (16)

Раз вој про бле ма пар ки ра ња ауто мо би ла. Ка рак те ри сти ке пар
ки ра ња. Ме ро дав не ди мен зи је во зи ла. По тре бан за штит ни про стор 
за пар ки ра ње. Од ре ђи ва ње ши ри не про ла за (гра фич ка и ана ли тич
ка ме то да). Уни вер зал но пар кинг ме сто. На чин ре ша ва ња про бле ма 
пар ки ра ња. Улич но пар ки ра ње (нор ма ти ви за пар ки ра ње на ули ци). 
Ка па ци тет пар ки ра ли шта. Ор га ни за ци ја пар ки ра ли шта. Пар кинг 
га ра же. Ло ка ци ја пар кинг га ра жа. По де ла пар кинг га ра жа.

СЕР ВИ СНЕ СТА НИ ЦЕ, АУТО БА ЗЕ И АУТО БУ СКЕ  
СТА НИ ЦЕ (28)

Сер ви сне ста ни це (од ре ђи ва ње га ба рит них ди мен зи ја во
зи ла). Кри те ри ју ми за раз ме штај сер ви сних ста ни ца. Ауто бу ске 
ста ни це. Де фи ни са ње ауто бу ске ста ни це. Основ не тех но ло шке 
це ли не ауто бу ске ста ни це. Ти по ви ауто бу ских ста ни ца. Ауто бу ска 
ста ни ца као си стем. Прин цип раз ме шта ја ауто бу ских ста ни ца (об
је ди ња ва ње ста ни ца). Еле мен ти ауто бу ске ста ни це и њи хо во про
стор но ди мен зи о ни са ње. Ауто бу ски про стор (пе ро ни). Кри те ри ју
ми за раз ме штај основ них и пра те ћих са др жа ја ауто бу ске ста ни це. 
Свр ха тех нич ког оп слу жи ва ња. По јам сер ви са и по де ла. Си сте ми 
и тех но ло шки про цес олр жа ва ња: уни вер зал на, спе ци ја ли зо ва на и 
ли ниј ска ме то да. Сер ви сне ра ди о ни це – тех нич ки пре глед во зи ла. 
Уре ђај за ис пи ти ва ње ко чи о не си ле на обо ду точ ко ва. Ис пи ти ва ње 
пар кир не коч ни це – по сту пак. Ис пи ти ва ње рад не коч ни це. Уре ђај 
за кон тро лу из дув них га со ва. Уре ђај за кон тро лу све тла. Лук со ме
тар – уре ђај за кон тро лу ја чи не све тла. Ди јаг но стич ки цен тар. Оде
ље ња ди јаг но стич ког цен тра. Кон тро ла аку му ла то ра. Мо то тест.

РАД НА МЕ СТА (10)

Ор га ни за ци ја рад ног ме ста. Из бор и уре ђе ње рад ног ме ста. 
Вр сте рад них ме ста. Ка на ли за рад: уски (изо ло ва ни), са ро вом, 
спе ци јал ни ка на ли за рад. Ди за ли це за мо тор на во зи ла: ме ха нич
ке, хи дра у лич не, ва зду шнохи дра у лич не. Рам пе за мо тор на во зи ла. 
Оста ла рад на ме ста.

ПУМП НЕ СТА НИ ЦЕ (8)

Уло га, ло ка ци ја, ка па ци тет, са др жај, еле мен ти ра да, усло ви и 
вр сте.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним на
став ним ме то да ма и сред стви ма. По треб но је ко ри сти ти очи глед на 
на став на сред ства, као што су ше мат ски при ка зи, фо то гра фи је, ди
ја по зи ти ве, ви део и дру га сред ства. Уче ни ци ма тре ба стал но ука
зи ва ти на ве зу са дру гум на став ним пред ме ти ма. Тре ба обра ти ти 
по себ ну па жњу при об ра ди оних ме тод ских је ди ни ца ко је су у ве
зи са без бед ним од ви ја њем са о бра ћа ја. При ре а ли зо ва њу на ста ве 
код уче ни ка раз ви ја ти свест о зна ча ју очу ва ња при ро де и жи вот
не сре ди не, еко ло шке ети ке и сл. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра 
(струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци).

Про грам ски са др жа ји су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за 
ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став
ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де 
са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на 
на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан про
стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Уче ни ке тре ба оспо со би ти за по ве зи ва ње са др жа ја пред
ме та са сва ко днев ним ис ку ством, ефи ка сну ви зу ел ну и вер бал ну 



ко му ни ка ци ју, тим ски рад и ак тив но уче шће у на ста ви. Сва ку ак
тив ност уче ни ка тре ба ис ко ри сти ти за пра ће ње на пре до ва ња, а 
уче ни ке тре ба охра бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у 
оства ри ва њу за да та ка пред ме та.

ШПЕДИЦИЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сте да уче ни ци упо зна ју шпе ди тер
ске де лат но сти, на чин и ор га ни за ци ју по сло ва ња са пра те ћом до
ку мен та ци јом ко ја се ко ри сти.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о ка рак те ри сти ка ма уче сни ка у лан цу шпе ди

тер ских по сло ва;
– упо зна ју за ко ни то сти тр жи шта;
– стек ну зна ња о та ри фа ма, та риф ским пој мо ви ма, тран

спорт ном оси гу ра њу и ца ри на ма и ца рин ском по ступ ку;
– стек ну зна ња и ве шти не из обла сти ор га ни за ци је тран спор

та ро бе;
– раз ви ју спо соб ност да по пу ња ва ју и ко ри сте по твр де и до

ку ме на та ко ја са ко ри сте у шпе ди ци ји.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ У ШПЕ ДИ ЦИ ЈИ (4)

На ста нак и раз вој шпе ди ци је. По јам шпе ди ци је и шпе ди те
ра. По де ла шпе ди тер ских пред у зе ћа. Уло га и за да ци ме ђу на род
ног шпе ди те ра. Ме ђу на род на шпе ди тер ска ор га ни за ци ја (FIАТА). 
Про пи си у ве зи са шпе ди тер ском де лат но шћу (до ма ћа ре гу ла ти ва, 
европ ски и ан гло сак сон ски си стем). Тр го вач ки тер ми ни и кла у зу ле 
и њи хо ва им пле мен та ци ја у обла сти шпе ди ци је (In co terms 2010). 

ШПЕ ДИ ТЕР СКЕ ТА РИ ФЕ (2)

Та риф ска на че ла: јав но сти, јед на ко сти, трај но сти и ја сно ће. 
Та риф ски пој мо ви: та риф ски си стем, та риф ска по ли ти ка, та риф
ска тех ни ка, та риф ска уда ље ност, та риф ска ва лу та. Пре ла зне та ри
фе: ло кал не, уну тра шње и ме ђу на род не. Оста ле та ри фе.

ШПЕ ДИ ТЕР СКИ ПО СЛО ВИ (2)

Основ ни и спе ци јал ни по сло ви шпе ди те ра. Ис тра жи ва ње тр
жи шта и уго ва ра ње по сло ва. Уло га шпе ди те ра и при пре ма спољ
но тр го вин ских уго во ра. Да ва ње шпе ди тер ске по ну де. За кљу чи ва
ње уго во ра о шпе ди ци ји.

ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ ШПЕ ДИ ТЕР СКИХ ПО СЛО ВА 
ПРИ УВО ЗУ РО БЕ (8)

При јем и отва ра ње пред ме та. За кљу чи ва ње уго во ра о пре во зу 
ро бе. Опо зив ро бе. Оси гу ра ње ро бе. При хват ро бе. Ин спек циј ски 
пре глед. Ца ри ње ње ро бе. Пре да ја ро бе при ма о цу. По ла га ње ра чу на 
ко мин тен ту, на пла та тро шко ва и за кљу чи ва ње пред ме та.

ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ ШПЕ ДИ ТЕР СКИХ ПО СЛО ВА 
ПРИ ТРАН ЗИ ТУ РО БЕ (2)

Уго ва ра ње тран зи та. Дис по зи ци ја и при хват ро бе. От пре ма 
ро бе. Об ра чун тро шко ва и фак ту ри са ње шпе ди тер ске услу ге.

ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ СПЕ ЦИ ЈАЛ НИХ ПО СЛО ВА 
ПРИ ДО ПРЕ МИ – ОТ ПРЕ МИ СА ЈАМ СКИХ ЕКС ПО НА ТА (17)

Кон тро ла ква ли те та и кван ти те та ро бе, узи ма ње узо ра ка, пра
ће ње тран спор та, про сле ђи ва ње, из да ва ње га рант них пи са ма, за
сту па ње у слу ча ју ге не рал не ха ва ри је, на пла та ро бе, па ко ва ње и 
мар ка ци ја ро бе, ва га ње и сор ти ра ње ро бе, хра ње ње жи вих жи во ти
ња, из да ва ње FIАТА до ку ме на та, кон сиг на ци о ни по сло ви, ли зинг 
по сло ви, са о бра ћај но аген циј ски по сло ви.

ШПЕ ДИ ТЕР СКА ДО КУ МЕН ТА (29)

Вр сте до ку мен та у шпе ди ци ји: ко мер ци јал на, тран спорт на и 
фи нан сиј ска. Пре во зна до ку мен та и њи хо во по пу ња ва ње, По твр де 
ме ђу на род не шпе ди тер ске ор га ни за ци је (FIАТА) и њи хо во по пу
ња ва ње. До ку мен та ко ја се ко ри сте при ца ри ње њу ро бе и њи хо во 
по пу ња ва ње.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за 
ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став
ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де 
са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на 
на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан про
стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре. При ре
а ли за ци ји про гра ма по треб но је осла ња ти се на прет ход но сте че на 
зна ња уче ни ка из струч них пред ме та са о бра ћај не стру ке. По треб
но је да уче ни ци раз ви ју свест о основ ним за да ци ма шпе ди те ра. 
Де таљ но об ра ди ти ца рин ске по сло ве и вр сте до ку ме на та у тран
спор ту и шпе ди ци ји и тран спорт ро бе под ре жи мом ТИР и АТА. 
Де таљ но об ра ди ти In co terms 2010 и ЈЦО. По себ ну па жњу по све
ти ти на чи ну по пу ња ва ња свих шпе ди тер ских до ку ме на та. Об ра ди
ти FIАТА до ку мен та. У окви ру сва ке про грам ске це ли не, уче ни ке 
тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, си сте ма ти зо
ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (струч на 
ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но опа жа ње, 
по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја (нпр. 
по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку ством, са др
жа ји ма дру гих пред ме та и др.). Про грам ре а ли зо ва ти у ко ре ла ци ји 
са оста лим струч ним пред ме ти ма.

Све са др жа је об ра ди ти са аспек та при ме њи во сти у прак си, са 
илу стра ци јом кроз при ме ре.

При ре а ли за ци ји про гра ма уче ни ца тре ба да во де про блем
ску, ак тив ну на ста ву, да из но се сво је ста во ве и уве ре ња и да их 
ар гу мен ту ју. Сва ку ак тив ност тре ба оце њи ва ти и ре дов но пра ти ти 
на пре до ва ње уче ни ка, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу.

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сте да уче ни ци стек ну зна ња о де ло
ва њу основ них еко ном ских за ко ни то сти и да се код уче ни ка раз ви
је по слов ни и пред у зет нич ки на чин раз ми шља ња.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о еко но ми ји по сло ва ња;
– стек ну зна ња о прав ном окви ру за функ ци о ни са ње са о бра

ћај не де лат но сти;
– стек ну зна ња о упра вља њу и ор га ни за ци ји са о бра ћај не де

лат но сти;
– стек ну зна ња о пој му пред у зет ни штва и раз ви ја њу по слов

них иде ја.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

УВОД (2)

Пред мет и за да ци еко но ми је и ор га ни за ци је. Ме ђу за ви сност 
еко но ми ке и ор га ни за ци је.

ПО ДЕ ЛА ПРЕД У ЗЕ ЋА (5)

По јам пред у зе ћа. Вр сте при вред них дру шта ва. Прав не нор ме 
при вред них дру штва. Ме шо ви та пред у зе ћа. При ват на пред у зе ћа.

ЕКО НО МИ ЈА ПО СЛО ВА ЊА (20)

Струк ту ра тро шко ва (фик сни, ва ри ја бил ни тро шко ви, утро
шци и кал ку ла ци ја). Би ланс ста ња и би ланс успе ха (при хо ди 
и гу би ци). Еко но мич ност, про дук тив ност и рен та бил ност. Ток 



го то ви не и пре лом на тач ка рен та би ли те та. Фи нан си ра ње (соп стве
на сред ства – основ на, обрт на, оста ли из во ри сред ста ва – фон до ви, 
кре ди ти, кон тро ла и амор ти за ци ја).

УПРА ВЉА ЊЕ И ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА (12)

Ме наџ мент функ ци је (пла ни ра ње, ор га ни зо ва ње, во ђе ње и 
кон тро ла). Ме наџ мент сти ло ви. Ме наџ мент у тран спорт ним пред
у зе ћи ма. Упра вља ње људ ским ре сур си ма (пла ни ра ње, рад, струч
но уса вр ша ва ње, том ски рад и на гра ђи ва ње). Ин фор ма ци о не тех
но ло ги је у по сло ва њу (по слов ни ин фор ма ци о ни си сте ми ин тер нет, 
ин тер нет у по сло ва њу, елек трон ско по сло ва ње, елек трон ска тр го
ви на и бан кар ство).

ПРАВ НИ ОКВИР ЗА ОСНИ ВА ЊЕ И ФУНК ЦИ О НИ СА ЊЕ  
СА О БРА ЋАЈ НЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ (5)

За кон ске фор ме ор га ни зо ва ња. Осно ве по ре ског си сте ма. 
Основ ни еле мен ти рад ноправ них од но са. Уло га ин спек ци је.

ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВО (20)

Днев ник ра да и би знис план. Основ ни пој мо ви о пред у зет ни
штву (по јам, раз вој и зна чај). По слов ни план као оквир за по сао 
(по јам, еле мен ти, струк ту ра и са др жај по слов ног пла на). Раз ви ја
ње по слов них иде ја (пред у зет нич ка иде ја и по сло ви, ме то де раз
ви ја ња по слов них иде ја, ино ва ци је и пред у зет ни штво). Про це на 
по слов них иде ја (про це не по слов них мо гућ но сти, еле мен ти мар
ке тинг мик са, ис пи ти ва ње и ана ли за тр жи шта).

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за 
ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став
ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де 
са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на 
на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан про
стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. Про грам ре а ли зо ва ти та ко да 
уче ни ци стек ну зна ња о: фи нан сиј ским аспек ти ма пред у зе ћа, еко
но ми ци по сло ва ња, упра вља њу, ор га ни за ци ји, прав ним окви ри ма 
и пред у зет ни штву.

Про грам тре ба оства ри ти кроз ко ри шће ње струч не ли те ра ту
ре, ча со пи се, ин тер нет итд. Код уче ни ка раз ви ја ти тим ски рад, вер
бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју. Уче ни ке тре ба оспо со би ти за са мо
вред но ва ње и вред но ва ње на пре до ва ња, а њи хо ву ак тив ност тре ба 
пра ти ти на сва ком ча су. Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја 
на сва ком ча су, сва ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на
пре до ва ња и да ва ње по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка 
се од ви ја у скла ду са Пра вил ни ком о оце њи ва њу. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци стек ну зна ња и ве шти не 
ко ја су по треб на Тех ни ча ру друм ског са о бра ћа ја за раз вој кључ них 
ком пе тен ци ја по треб них за жи вот у са вре ме ном дру штву и оспо
со бља ва ње за рад у скла ду са зах те ви ма за ни ма ња

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о за шти ти на ра ду, за шти ти жи вот не сре ди не 

и про тив по жар ној за шти ти у са о бра ћа ју;
– стек ну зна ња и ве шти ну ру ко ва ња са основ ним ала ти ма и 

уре ђа ји ма ко ји се ко ри сте у са о бра ћа ју; 
– стек ну зна ња о во зи ли ма и основ ним скло по ви ма во зи ла; 

агре га ти ма на во зи ли ма и њи хо вим де ло ви ма;
– раз ви ју свест о еко ло шком аспек ту при чу ва њу и тран спор

ту го ри ва и ма зи ва; 
– стек ну зна ња о вр ста ма ро бе у тран спор ту; ру ко ва њу, скла

ди ште њу и на чи ни ма тран спор та;
– стек ну зна ња о скла ди шти ма и вр ста ма ам ба ла же;

– упо зна ју про цес пра ће ња и упра вља ња тран спорт ним про
це сом;

– стек ну зна ња о са о бра ћај ним не зго да ма и фор ми ра њу уви
ђај не до ку мен та ци је;

– раз ви ју спо соб ност цр та ња уз ду жног и по преч ног про фи ла 
пу та и ули ца;

– раз ви ју пре ци зност из ра чу на ва ња за у став ног пу та, бр зи не 
кре та ња во зи ла, вре ме на за у ста вља ња, пу та пре ти ца ња и пу та оби
ла же ња;

– раз ви ју рад не на ви ке и ве шти не у оба вља њу по сло ва тех ни
ча ра друм ског са о бра ћа ја на по сло ви ма тех нич ког пре гле да, дис
пе че ра, кон тро ле при хо да, пла ни ра ња са о бра ћа ја, уну тра шње кон
тро ле итд;

– бу ду мо ти ви са ни да при ме њу ју сте че на зна ња у обла сти 
одр жа ва ња, по прав ци и ди јаг но сти ци мо тор них во зи ла;

– раз ви ју ве шти не у оба вља њу по сло ва да ва ња из ве шта ја о 
по сто је ћој си ту а ци ји на са о бра ћај ни ци, гра фич ких при ка за са о
бра ћај ни ца и са вла да ју основ не прин ци пе ре гу ли са ња са о бра ћа ја 
кроз план тем пи ра ња;

– раз ви ју спо соб ност из ра де ре да во жње и по пу ња ва ња до ку
ме на та за пре воз пут ни ка.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД (12)

За шти та на ра ду при ме ње на у са о бра ћа ју; за шти та жи вот не сре
ди не од са о бра ћај ног от па да, из дув них га со ва, бу ке или не ких не пред
ви ђе них до га ђа ја ко ји се де се при пре во зу опа сних ма те ри ја; про тив 
по жар на за шти та на во зи ли ма и уну тар са о бра ћај них пред у зе ћа.

ОСНОВ НИ АЛА ТИ И УРЕ ЂА ЈИ (24)

Ауто ме ха ни чар ски алат и при бор; уни вер зал но по мич но кљу на
сто ме ри ло; ми кро ме тар; ком па ра тер; ка ли бри; ма но ме тар; тер мо ме
тар; ме тар и мер не тра ке; ли бе ла; ме ре ње ра ди ју са; ме ре ње на ги ба.

УПО ЗНА ВА ЊЕ СА ВР СТА МА ДЕ ЛАТ НО СТИ СА О БРА ЋАЈ НИХ 
ПРЕД У ЗЕ ЋА (10)

Оби ла зак са о бра ћај них пред у зе ћа; упо зна ва ње свих ви до ва 
са о бра ћа ја у окви ру са о бра ћај них пред у зе ћа са раз ли чи тим вр
ста ма де лат но сти; ме ђу за ви сност ви до ва са о бра ћа ја, са о бра ћај но 
сред ство и са о бра ћај ни пут код раз ли чи тих ви до ва са о бра ћа ја, а у 
окви ру по се ће них са о бра ћај них пред у зе ћа.

ВО ЗИ ЛО У ДРУМ СКОМ СА О БРА ЋА ЈУ (8) 

По де ла во зи ла; Основ ни скло по ви во зи ла.

АГРЕ ГА ТИ НА ВО ЗИ ЛУ (20)

СУС мо то ри; елек тро агре га ти во зи ла, хи брид ни агре га ти, 
раз ли чи те по де ле СУС мо то ра, основ не ка рак те ри сти ке СУС мо то
ра, не по крет ни де ло ви СУС мо то ра, по крет ни де ло ви СУС мо то ра.

II РАЗРЕД 
(4 ча са не дељ но, 140 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва блок на ста ве)

ЕКО ЛО ШКИ АСПЕКТ ПРИ ЧУ ВА ЊУ И ТРАН СПОР ТО ВА ЊУ 
ГО РИ ВА И МА ЗИ ВА (20)

Тран спор то ва ње, чу ва ње и па ко ва ње го ри ва и ма зи ва; где се 
упо тре бља ва ју и шта се де ша ва ка да по гре шно го ри во од но сно ма
зи во си па мо у не ко во зи ло; за шти та при упо тре би ма зи ва и го ри ва.

МО ТОР СУС И УРЕ ЂА ЈИ НА МО ТО РУ (80)

Мон та жа и де мон та жа по крет них и не по крет них де ло ва мо
то ра, раз вод ног ме ха ни зма, вен тил ских скло по ва, уре ђа ја за на па
ја ње мо то ра го ри вом, уре ђа ја за под ма зи ва ње мо то ра, уре ђа ја за 



хла ђе ње мо то ра. Одр жа ва ње мо то ра и уре ђа ја на мо то ру, пре по зна
ва ње раз ли чи тих де ло ва мо то ра и уре ђа ја на мо то ру и на чин њи хо
вог про на ла же ња на осно ву ка та ло га ре зер вних де ло ва.

ТЕ РЕ ТИ У СА О БРА ЋА ЈУ (40)

Оби ла зак роб нотран спорт ног цен тра (РТЦ) где ђе се уче
ни ци упо зна ти са по де лом ро бе; на чи ном пре во за од ре ђе них гру
па ци ја ро ба, пре по зна ва њем раз ли чи тих вр ста ро ба у тран спор ту, 
ру ко ва њем раз ли чи тим вр ста ма ро ба, чу ва њем и скла ди ште њем 
ро ба, по ве за но шћу тран спорт ног сред ства и ро бе. По јав ни об ли
ци скла ди шта, на чи ни скла ди ште ња раз ли чи тих ро ба, упра вља ње 
скла ди штем: по ну да ма, по тра жња ма и за ли ха ма у скла ди шту, при
ме ном ра чу на ра у упра вља њу скла ди штем. Упо зна ти се са пој мом, 
по де лом и по јав ним об ли ци ма ама ба ла же; је ди ни ца ма па ко ва ња, 
па ко ва њем раз ли чи тих вр ста ро бе у ам ба ла жу, укруп ња ва њем је
ди ни ца па ко ва њем.

БЛОК НА СТА ВА (60 ча со ва)

УПО ЗНА ВА ЊЕ СА О БРА ЋАЈ НОГ ПРЕД У ЗЕ ЋА (20)

Упо зна ва ње са тран спорт ним про це сом, про цес пра ће ња во
зи ла, при ме на са вре ме них тех но ло ги ја у пра ће њу и упра вља њу 
тран спорт ним сред стви ма од но сно тран спорт ног про це са, кон тро
ла тран спорт ног про це са.

ПО ЗНА ВА ЊЕ СА О БРА ЋАЈ НИХ ПРА ВИ ЛА И ПРО ПИ СА (30)

Без бед ност са о бра ћа ја. Во зач. Пут. Во зи ло. Пра ви ла са о бра
ћа ја. Оста ли уче сни ци у са о бра ћа ју. Са о бра ћај на сиг на ли за ци ја. 
Пре воз те ре та и ли ца во зи ли ма. Во зач ке до зво ле. Ду жно сти уче
сни ка у са о бра ћа ју у слу ча ју са о бра ћај не не зго де. По себ не ме ре 
без бед но сти. Рад ње са во зи лом у са о бра ћа ју на пу ту. По сле ди це 
не по што ва ња про пи са из обла сти без бед но сти са о бра ћа ја.

ПР ВА ПО МОЋ (10)

Ре а ли зо ва ти са др жа је пр ве по мо ћи про пи са не За ко ном о без
бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма.

III РАЗРЕД 
(4 ча са не дељ но, 140 ча со ва го ди шње + 70 ча со ва блок на ста ве)

СА О БРА ЋАЈ НЕ НЕ ЗГО ДЕ (44)

Си му ли ра ти са о бра ћај ну не зго ду; на ћи и обе ле жи ти све тра
го ве, из ме ри ти тра го ве, на цр та ти кро ки ски цу, фо то гра фи са ти не
зго ду, кон ста то ва ти оште ће ња. На осно ву прет ход но утвр ђе них 
по да та ка на пра ви ти уви ђај ну до ку мен та ци ју (евен ту ал но са мо на
цр та ти ски цу ли ца ме ста и са чи ни ти за пи сик о уви ђа ју).

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ТРАН СПОР ТА РО БЕ (40)

По се ти ти јед но са о бра ћај но пре у зе ће или пред у зе ће ко је по
се ду је ауто парк, упо зна ти се са ауто пар ком (мар ком и ти пом во
зи ла као и њи хо вим глав ним ка рак те ри сти ка ма), упо зна ти се са 
тех нич ким одр жа ва њем ауто пар ка, упо зна ти се са ор га ни за ци јом 
пре во за на од ре ђе ним ли ни ја ма, упо зна ти се са пре во зним до ку
мен ти ма и по пу ни ти их, упо зна ти се са од го вор но сти ма и и оба ве
за ма за по сле них и по сло да ва ца у окви ру са о бра ћај них пред у зе ћа, 
на осно ву прет ход но утвр ђе них по да та ка ура ди ти про јект ни за да
так из ор га ни за ци је тран спор та ро бе и тро шко ва тран спор та.

СА О БРА ЋАЈ НА ПРЕД У ЗЕ ЋА (12)

Оби ла зак раз ли чи тих вр сти са о бра ћај них пред у зе ћа по вр сти 
де лат но сти (по мо гућ ству так си и рен та кар); упо зна ти се са ор га
ни за ци о ном ше мом ових са о бра ћај них пре у зе ћа, кон тро лом у са о
бра ћа ју, уну тра шњом кон тро лом у овим пред у зе ћи ма; упо зна ти се 
са од го вор но сти ма и оба ве за ма ко ри сни ка услу га и са о бра ћај ног 
пред у зе ћа.

ИН ТЕ ГРАЛ НИ ТРАН СПОРТ (8)

По се та РТЦу гдe би се уче ни ци упо зна ли са ин те грал ним 
тран спор том, сред стви ма ин те грал ног тран спор та, па ле та ма, кон
теј не ри ма, на чи ном па ко ва ња, је ди ни ца па ко ва ња на па ле ту, у кон
теј нер од но сно у тран спорт но сред ство, ме ре без бед но сти на тер
ми на ли ма РТЦ.

МО ТОР НО ВО ЗИ ЛО (36)

Упо зна ва ње, мон та жа и де мон та жа си сте ма тран сми си је, си
сте ма упра вља ња, си сте ма ко че ња, си сте ма осла ња ња и оста лих 
си сте ма на мо тор ном во зи лу. Пре по зна ва ње де ло ва и на чин њи хо
вог про на ла же ња у ка та ло гу ре зер вних де ло ва као и у ба за ма по да
та ка на ра чу на ру.

БЛОК НА СТА ВА (70 ча со ва)

ИЗ РА ДА ПРО ЈЕКТ НОГ ЗА ДАТ КА (30)

Из ра да про јект ног за дат ка из пред ме та Осно ви пу те ва и ули
ца. У за дат ку је по треб но на цр та ти уз ду жни про фил пу та са ста
ци о на жом на од ре ђе ној де о ни ци пу та као и све по преч не про фи ле 
пу та и ули ца. 

ОБУ КА ВО ЖЊЕ НА МО ТОР НОМ ВО ЗИ ЛУ Б КА ТЕ ГО РИ ЈЕ (40)

Ре а ли зо ва ти са др жа је обу ке во жње за Б ка те го ри ју у скла ду 
са За ко ном о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма.

IV РАЗРЕД 
(5 ча со ва не дељ но, 160 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва блок на ста ве)

ХО РИ ЗОН ТАЛ НА, ВЕР ТИ КАЛ НА И СВЕ ТЛО СНА  
СИГ НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА (30)

Оби ла зак рас кр сни це где ће се оба ви ти упо зна ва ње са са о
бра ћај ном сиг на ли за ци јом (СС), при ме на ССе, по пис са о бра ћај
не сиг на ли за ци је на од ре ђе ној зо ни, ис цр та ва ње зо не на па пи ру са 
по ста вље ном са о бра ћај ном сиг на ли за ци јом, сни ма ње са о бра ћа ја, 
бро ја ње во зи ла на рас кр сни ци, та бе лар ни и гра фич ки при каз оп те
ре ће ња рас кр сни це, на осно ву из бро ја них во зи ла на пра ви ти план 
тем пи ра ња за рас кр сни цу, на чин ре гу ли са ња са о бра ћа ја на рас кр
сни ци, ме ре ње и ски ци ра ње а по том и цр та ње рас кр сни це са свом 
са о бра ћај ном сиг на ли за ци јом.

ПРЕ ВОЗ ПУТ НИ КА (30)

Из ра да ре да во жње за град ски, при град ски од но сно ме ћу
град ски пре воз пут ни ка, упо зна ти се и по пу ни ти до ку мен та при 
пре во зу пут ни ка.

ТЕХ НИЧ КИ ПРЕ ГЛЕД (30)

Оба ви ти кон тро лу ис прав но сти ко чи о ног си сте ма. кон тро лу 
из дув них га со ва, кон тро лу све тло сних уре ђа ја, кон тро лу си сте ма 
упра вља ња и оста ле кон тро ле на тех нич ком пре гле ду, по пу ни ти 
обра сце о оба вље ном тех нич ком пре гле ду. Ме ре без бед но сти на 
тех нич ком пре гле ду.

ДИ ЈАГ НО СТИЧ КИ УРЕ ЂА ЈИ И СА ВРЕ МЕ НА  
ДИ ЈАГ НО СТИ КА, ОДР ЖА ВА ЊЕ И ПО ПРАВ КЕ  
МО ТОР НИХ ВО ЗИ ЛА, УПРА ВЉА ЊЕ РА ДОМ МО ТО РА  
ПУ ТЕМ РА ЧУ НА РА (40)

Ди јаг но сти ци ра ти ква ро ве, упо зна ти се са на чи ном от кла ња
ња не ис прав но сти, оба ви ти днев ну не гу, оба ви ти ре дов ни сер вис, 
при ме ни ти са вре ме не тех но ло ги је у ди јаг но сти ци ра њу не ис прав
но сти мо тор них во зи ла, упо зна ти се са вр ста ма сер ви са, ра ди о ни
ца ма уну тар сер ви са, ка на ли ма, ди за ли ца ма. На осно ву прет ход но 
утвр ђе них по да та ка ура ди ти про јект ни за да так из пред ме та Га ра же 
сер ви си и пар ки ра ли шта, где ће се про ра чу на ти и ис цр та ти ра ди
о ни ца са ви ше рад них ме ста уну тар сер ви са. Ме ре без бед но сти у 
сер ви су мо тор них во зи ла.



АУТО БА ЗЕ И АУТО БУ СКЕ СТА НИ ЦЕ (30)

Оби ла зак ауто ба зе и ауто бу ске ста ни ца (АА), упо зна ва ње са 
при је мом и от пре мом во зи ла од но сно пут ни ка у АА, упо зна ва ње 
са рас по ре дом под си сте ма у окви ру ових са о бра ћај них пред у зе
ћа, упо зна ва ње са дис пе чер ском слу жбом, от прав нич ком слу жбом. 
Слу жба кон тро ле и уну тра шње кон тро ле. Из ра ди ти го ди шњи рад 
ве зан за ор га ни за ци о ну ше му са о бра ћај ног пред у зе ћа.

БЛОК НА СТА ВА (60 ча со ва)

Из ра да за да та ка из пред ме та Без бед ност са о бра ћа ја. У за да
ци ма је по треб но обра ти ти па жњу на пре ци зност из ра чу на ва ња за
у став ног пу та, бр зи не кре та ња во зи ла, вре ме на за у ста вља ња, пу та 
пре ти ца ња и пу та оби ла же ња.

Из ра да за дат ка из пред ме та Мо то ри и мо тор на во зи ла. У за
дат ку је по треб но на осно ву ка рак те ри сти ка мо то ра при ка за ти би
ланс ву че и би ланс сна ге.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

При ре а ли за ци ји про грам ских са др жа ја оде ље ње се де ли на 
две гру пе. Број ча со ва по те ма ма је дат оквир но, а на став ни ци ма је 
да та мо гућ ност да мо гу ме ња ти са др жа је по је ди них те ма (до 20%) 
уз прет ход но усва ја ње на струч ним ве ћи ма. Про грам ски са др жа
ји прак тич на на ста ве су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је 
на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, при 
из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја 
и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на на став ног 
про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан про стор и да се 
пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Блок на ста ву, по зна ва ње са о бра ћај них пра ви ла и про пи са, 
ре а ли зо ва ти на по чет ку дру гог по лу го ди шта, а по ре а ли зо ва ној 
на ста ви по зна ва ња са о бра ћај них пра ви ла и про пи са и по ло же ног 
те ста из те о риј ског де ла, у III раз ре ду ор га ни зо ва ти ин ди ви ду ал
ну обу ку во жње на мо тор ном во зи лу Б ка те го ри је. На кон оба вље не 
обу ке во жње уче ни ци мо гу по ла га ти во зач ки ис пит.

Блок на ста ву из ра де за да та ка из пред ме та Без бед ност са о бра
ћа ја ре а ли зо ва ти на по чет ку школ ске го ди не.

Код уче ни ка је по треб но раз ви ја ти по зи ти ван од нос пре ма ра
ду, са ве сност, уред ност и пре ци зност. Тре ба стал но ука зи ва ти на 
ве зу са дру гим на став ним пред ме ти ма: мо то ри и мо тор на во зи ла, 
те рет у са о бра ћа ју и ме ха ни за ци ја пре то ва ра, без бед ност са о бра
ћа ја, еко но ми ка и ор га ни за ци ја са о бра ћа ја итд., а зна ња сте че на 
кроз те пред ме те по ве зи ва ти и ко ри сти ти у ре а ли за ци ји ци ље ва 
прак тич не на ста ве. Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти 
са вре ме ним на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке 
про грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал
но про на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из 
раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе
ни ци); ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу 
раз ли чи тих са др жа ја; тим ски и ин ди ви ду ал ни рад; са мо про це ну; 
пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну ви зу
ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Све ак тив но сти уче ни ка тре ба пра ти ти и про це ни ти њи хо во 
на пре до ва ње у сти ца њу зна ња и раз во ју ве шти на. Та ко ђе код уче
ни ка тре ба раз ви ја ти спо соб ност са мо кри ти ке и кри ти ке. Пра ће ње 
на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка ак тив ност је 
до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат не ин фор
ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил ни ком о 
оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да про
це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

МАТУРСКИ ИСПИТ

Ма тур ски ис пит у сред њим струч ним шко ла ма уче ни ци по ла
жу у скла ду са Пра вил ни ком о пла ну и про гра му обра зо ва ња и вас
пи та ња за за јед нич ке пред ме те у струч ним и умет нич ким шко ла ма 

– Са др жај и на чин по ла га ња ма тур ског ис пи та у струч ној и умет
нич кој шко ли („Слу жбе ни гла сник СРС – Про свет ни гла сник”, 
број 6/90 и „Про свет ни гла сник”, бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 
2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 
12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10 и 8/10).

Ма тур ски ис пит се са сто ји из за јед нич ког и по себ ног де ла.
А. Заједнички део об у хва та пред мет ко ји је оба ве зан за све 

уче ни ке сред њих струч них шко ла, а пре ма про гра му ко ји су оства
ри ли у то ку че тво ро го ди шњег обра зо ва ња.

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

Б. Посебни део обухвата:
1. Ма тур ски прак тич ни рад са усме ном од бра ном ра да;
2. Усме ни ис пит из из бор ног пред ме та.
Ма тур ски прак ти чан рад про ис ти че из про гра ма прак тич не 

на ста ве из струч них пред ме та, а де фи ни ше се из ра зних зах те ва 
ка рак те ри стич них за сва ки обра зов ни про фил у окви ру на ве де них 
про грам ских це ли на.

1. Матурски практични рад

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

1) Мо тор на во зи ла;
2) Без бед ност са о бра ћа ја;
3) Ре гу ли са ње са о бра ћа ја;
4) Ор га ни за ци ја са о бра ћа ја;
5) Га ра же, сер вис и пар ки ра ли шта.

2. Усмени испит из изборног предмета

У окви ру из бор ног де ла уче ник по ла же је дан пред мет по соп
стве ном из бо ру из гру пе пред ме та зна чај них за зна ња ко ја ће при
ме њи ва у сва ко днев ном из вр ша ва њу кон крет них рад них за да та ка 
из под руч ја ра да са о бра ћај за обра зов ни про фил: Тех ни чар друм
ског са о бра ћа ја.

1) Ма те ма ти ка;
2) Ме ха ни ка;
3) Фи зи ка;
4) Ин те грал ни тран спорт;
5) Еко но ми ка и ор га ни за ци ја са о бра ћа ја;
6) Осно ви пу те ва и ули ца;
7) Шпе ди ци ја;
8) Га ра же, сер ви си и пар ки ра ли шта.

НА СТАВ НИ ПЛАНOВИ И ПРО ГРА МИ 
ЗА ПОД РУЧ ЈЕ РА ДА СА О БРА ЋАЈ 

ГРУ ПА ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КИ СА О БРА ЋАЈ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

ЗА ТРО ГО ДИ ШЊЕ ОБРА ЗО ВА ЊЕ

1. Во зо во ђа (за ни ма ње: во зо во ђа)
2. Кон дук тер у же ле знич ком са о бра ћа ју (за ни ма ње: кон дук

тер у же ле знич ком са о бра ћа ју)

ЗА ЧЕ ТВО РО ГО ДИ ШЊЕ ОБРА ЗО ВА ЊЕ

1. Са о бра ћај нотран спорт ни тех ни чар (за ни ма ње: же ле знич
коса о бра ћај ни опе ра тер – от прав ник во зо ва)

2. Тех ни чар ву че (за ни ма ње: ма ши но во ђа пар не ву че, ма ши
но во ђа ди зел ву че, ма ши но во ђа елек тро ву че)

3. Тех ни чар тех нич кокол ске де лат но сти (за ни ма ње: пре гле
дач же ле знич ких ко ла)

4. Тран спорт ни ко мер ци ја ли ста (за ни ма ње: бла гај ник)







































ГРУПАЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ

ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ
У ТРОГОДИШЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ

I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Образовни профил: ВО ЗО ВО ЂА

ОСНОВИ САОБРАЋАЈА И ТРАНСПОРТА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње основ них зна ња, ве шти на 
и ста во ва из свих обла сти са о бра ћа ја, као де лат но сти по себ но зна
чај не за раз вој дру штва.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– си сте мат ски сти чу основ на зна ња из обла сти са о бра ћа ја;
– раз у ме ју зна чај са о бра ћа ја за раз вој људ ског дру штва;
– сти чу основ на зна ња о свим ви до ви ма са о бра ћа ја и раз у ме

ју њи хо во ме сто у са о бра ћај ном си сте му;
– овла да ју основ ним пој мо ви ма из обла сти екс пло а та ци је са

о бра ћај них сред ста ва;
– упо зна ју се са пој мом уну тра шњег тран спор та и ка рак те ри

сти ка ма пре то вар них сред ста ва;
– бу ду оспо со бље ни да пре по зна ју раз ли чи та пре то вар на 

сред ства и усло ве њи хо ве при ме не;
– раз у ме ју основ не за ко ни то сти ор га ни за ци је тран спор та;
– раз ви ја ју ло гич ко ми шље ње;
– ра ци о нал но оба вља ју по сло ве у са о бра ћа ју;
– сти чу основ на зна ња из же ле знич ке ге о гра фи је;
– раз ви ја ју спо соб ност за при ме ну сте че них зна ња, ве шти на 

и ста во ва.
– раз ви ја ју спо соб ност за са мо стал но про на ла же ње, ана ли зи

ра ње и пре зен та ци ју ин фор ма ци ја из обла сти са о бра ћа ја уз при ме
ну са вре ме них ин фор ма ци о них тех но ло ги ја;

– по ве зу ју сте че на зна ња са са др жа ји ма дру гих струч них 
пред ме та;

– раз ви ја ју од го вор ност пре ма ра ду, мо ти ви са ност за уче ње и 
по тре бу стал ног уса вр ша ва ња струч них зна ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

ЗНА ЧАЈ СА О БРА ЋАЈ НЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ (5)

Са о бра ћај као са мо стал на област про из вод ње. По јам са о
бра ћај ног си сте ма и ње го ви еле мен ти. Вр сте и ви до ви са о бра ћа ја. 
Прин цип ор га ни за ци је са о бра ћа ја и тран спор та. По јам ком би но ва
ног тран спор та.

ИСТО РИЈ СКИ РАЗ ВОЈ И КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ СА О БРА ЋАЈ НИХ 
СРЕД СТА ВА (10)

Чи ни о ци раз во ја са о бра ћа ја. Исто риј ски раз вој и екс пло а та
ци о нотех нич ке ка рак те ри сти ке шин ског са о бра ћа ја. Исто риј ски 
раз вој и екс пло а та ци о нотех нич ке ка рак те ри сти ке вод ног са о бра
ћа ја. Исто риј ски раз вој и екс пло а та ци о нотех нич ке ка рак те ри сти
ке ва зду шног са о бра ћа ја. Исто риј ски раз вој и екс пло а та ци о нотех
нич ке ка рак те ри сти ке друм ског са о бра ћа ја. Пре нос по ру ка и ње гов 
зна чај. Спе ци јал не вр сте са о бра ћа ја.

ПО ЈАМ УНУ ТРА ШЊЕГ ПРО ЦЕ СНОГ ТРАН СПОР ТА (8)

По јам уну тра шњег про це сног тран спор та. Опе ра ци је уну тра
шњег тран спор та. Ро ба и ма те ри јал за тран спорт и ру ко ва ње. На
чин пре то ва ра ро бе и ма те ри ја ла. По де ла и ка рак те ри сти ке тран
спорт них и пре то вар них сред ста ва.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПРЕ ВО ЗА (14)

Зна чај ор га ни за ци је са о бра ћа ја. За да так са о бра ћа ја. Са о
бра ћај ни пу те ви. Тех нич ке и екс о ло а та ци о не ка рак те ри сти ке са
о бра ћај них сред ста ва. Основ не ди мен зи је и ка рак те ри сти ке са
о бра ћај них сред ста ва. Вуч на спо соб ност и ди на мич ка свој ства 
са о бра ћај них сред ста ва. Пре во зна свој ства са о бра ћај них сред ста
ва. Еко но мич ност по го на и екс пло а та ци ја са о бра ћај них сред ста ва. 
Си гур ност и по у зда ност ра да са о бра ћај ног сред ства. Про ход ност. 
По кре тљи вост. Ста бил ност. Ла ко ћа упра вља ња са о бра ћај ним сред
стви ма. Ела стич ност и удоб ност во жње. Кри те ри јум еко но мич но
сти при из бо ру са о бра ћај ног сред ства.

ПРО ЦЕС ПРЕ ВО ЖЕ ЊА (4)

Рад са о бра ћај них сред ста ва у про це су пре во же ња. Пут, вре
ме и бр зи на пре во за. Сред ња са о бра ћај на бр зи на. Екс пло а та ци о на 
бр зи на. Пре ђе ни пут, ко е фи ци је нат ис ко ри шће ња пре ђе ног пу та.

ПУТ НИЧ КИ СА О БРА ЋАЈ (6)

Ор га ни за ци ја пре во за пут ни ка. Из ме ри те љи ра да у пут нич
ком са о бра ћа ју. Ред во жње. Тро шко ви и та ри фе за пре воз у пут нич
ком са о бра ћа ју.

ТЕ РЕТ НИ СА О БРА ЋАЈ (13)

Вр сте те ре та и њи хо ве ка рак те ри сти ке. При пре ме за пре воз. 
Уто вар и ис то вар те ре та. Из ме ри те љи ра да у те рет ном са о бра ћа ју. 
Фак то ри ко ји ути чу на по ве ћа ње про дук тив но сти ра да у про це су 
пре во за. Сме штај те ре та. Тран спорт ро бе. Про прат на до ку мен та 
по шиљ ки. Тро шко ви и та ри фе у роб ном са о бра ћа ју.

ОСНО ВИ ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КЕ ГЕ О ГРА ФИ ЈЕ (14)

Си стем же ле знич ког са о бра ћа ја у све ту. Ка рак те ри сти ке же
ле знич ког са о бра ћа ја у Евро пи. Же ле знич ки са о бра ћај у Ср би ји. 
Мре жа же ле знич ких пру га у Ср би ји. Пру ге Вој во ди не. Пру ге за
пад не Ср би је. Пру ге По мо ра вља. Пру ге ис точ не Ср би је. Пру ге Ко
со ва и Ме то хи је. Пре ла зне же ле знич ке ста ни це.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји пред ме та Осно ви са о бра ћа ја и тран
спор та су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори
јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју.

У увод ном де лу про гра ма об ра ди ти основ не пој мо ве о са о
бра ћа ју, са о бра ћај ном си сте му, ње го вим еле мен ти ма и омо гу ћи ти 
уче ни ци ма са гле да ва ње зна ча ја це ло куп ног са о бра ћај ног си сте ма. 
У из у ча ва њу по је ди них си сте ма тре ба има ти стал но у ви ду њи хо
ву ме ђу соб ну за ви сност, про стор ну по ве за ност и зна чај у скло пу 
си сте ма са о бра ћа ја зе мље. Та ко ђе уче ни ке упо зна ти са пој мом 
уну тра шњег тран спор та као и са тран спорт нома ни пу ла тив ним 
сред стви ма ко ја се ко ри сте при ма ни пу ла ци ји са те ре том, њи хо вим 
ка рак те ри сти ка ма и при ме ни и на гла си ти по себ но она сред ства 
ко ја се ко ри сте на же ле зни ци. Уче ни ци тре ба да стек ну и оп шта 
зна ња о са о бра ћај ним сред стви ма, њи хо вим тех нич коекс пло а та
ци о ним ка рак те ри сти ка ма. Уче ни ке упо зна ти са зна ча јем ор га ни
за ци је пре во за. Из ме ри те ље ра да у пут нич ком и те рет ном са о бра
ћа ју као и еле мен те про це са пре во же ња об ра ди ти кроз ра чун ске 
при ме ре. У по след њем де лу про гра ма уче ни ци упо зна ју основ не 
ка рак те ри сти ке си сте ма же ле знич ког са о бра ћа ја у Ср би ји. Упо зна
ти уче ни ке са мре жом пру га у Ср би ји ко ри сте ћи ге о граф ске кар те. 
То ком оства ри ва ња про гра ма у окви ру сва ке на став не те ме по себ
ну па жњу по кло ни ти ка рак те ри сти ка ма же ле знич ког са о бра ћа ја 
има ју ћи у ви ду ко ре ла ци ју са струч ним пред ме ти ма свих обра зов
них про фи ла овог под руч ја ра да.

Са др жај овог пред ме та има ве зу са са др жа ји ма дру гих пред
ме та као што су: ге о гра фи ја, исто ри ја, фи зи ка и свим струч ним 
пред ме ти ма. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу, и по 
мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со
ве. Тре ба ко ри сти ти нај са вре ме ни је ста ти стич ке по дат ке и пра ти ти 
сва но ва ре ше ња и до стиг ну ћа у обла сти тех но ло ги је пре во за ра ди 



сти ца ња и прак тич них зна ња за не по сред но ко ри шће ње. С об зи
ром на то да овај пред мет об у хва та са др жа је из обла сти тех ни ке, 
еко но ми је и ге о гра фи је ну жно је ко ри шће ње ли те ра ту ре и из ових 
обла сти. Под сти ца ти уче ни ке на са мо ста лан рад кроз про на ла же
ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из
во ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци) и из ра ду 
и пре зен та ци ју се ми нар ских ра до ва ко ри сте ћи са вре ме не ин фор
ма ци о не тех но ло ги је.

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

ЖЕЛЕЗНИЧКА ПОСТРОЈЕЊА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње зна ња о основ ним ка рак
те ри сти ка ма и уло зи по стро је ња ко ја се ко ри сте у же ле знич ком 
са о бра ћа ју, фор ми ра ње ста во ва и овла да ва ње ве шти на ма ко ји ће 
им омо гу ћи ти при ме ну те о риј ских зна ња у прак тич ном кон тек
сту, раз ви ја ње мо ти ва ци је за кон ти ну и ра но обра зо ва ње и струч но 
уса вр ша ва ње као и при ме ну си гур но сних, здрав стве них и ме ра за
шти те жи вот не сре ди не у про це су ра да.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– сти чу основ на зна ња о пру зи, по стро је њи ма и објек ти ма на 

пру зи; 
– упо зна ју са став не еле мен те же ле знич ке пру ге;
– сти чу основ на зна ња о уре ђе њу, гра ђе њу и одр жа ва њу же

ле знич ке пру ге;
– упо зна ју се са ста бил ним по стро је њи ма елек трич не ву че и 

опа сно сти ма ко ри шће ња елек трич не енер ги је;
– раз ви ја ју свест о зна ча ја по стро је ња у оси гу ра њу без бед но

сти и уред но сти са о бра ћа ја;
– бу ду оспо со бље ни за при ме ну ме ра за шти те на елек три фи

ци ра ним пру га ма;
– раз ви ја ју рад не на ви ке, од го вор ност и спо соб ност за при ме

ну сте че них зна ња;
– по ве зу ју сте че на зна ња и ве шти не са са др жа ји ма срод них 

на став них пред ме та;
– раз ви ја ју од го вор ност, си сте ма тич ност, пре ци зност и по зи

тив ни став пре ма уче њу.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД (4)

Же ле зни ца као це ли на, по крет на и не по крет на по стро је ња, по
де ла не по крет них по стро је ња. Кла си фи ка ци ја же ле знич ких пру га.

ЕЛЕ МЕН ТИ ДО ЊЕГ СТРО ЈА (12)

Труп пру ге, об лик зе мља ног тру па и њи хо ве ди мен зи је. Пла
нум и ње го ва ши ри на. Ве штач ки објек ти на тру пу пру ге, вр сте и 
на ме на. Мо сто ви, ту не ли, про пу сти, ви ја дук ти, под во жња ци, над
во жња ци, дре на же, пот пор ни и обло жни зи до ви. Би о ло шкотех
нич ки објек ти.

ЕЛЕ МЕН ТИ ГОР ЊЕГ СТРО ЈА (10)

Ко ло сек као це ли на. За стор, пра го ви, ши не, ко ло сеч ни при бор.

ПО СТРО ЈЕ ЊА ЗА ВЕ ЗУ КО ЛО СЕ КА (8)

Кон струк ци ја и ше ма про сте скрет ни це, по ло жај ме ђи ка. 
Упо тре ба скрет ни ца, окрет ни ца и пре но сни ца. По де ла скрет ни ца. 
Укр шта ји – на ме на и вр сте. Ко ри сна ду жи на ко ло се ка.

МЕ ЂУ СОБ НО ВЕ ЗИ ВА ЊЕ КО ЛО СЕ КА (4)

Про ста и дво стру ка ко ло сеч на ве за. Ма тич ња ци, вр ста и при
ме на ма тич ња ка.

УРЕ ЂЕ ЊЕ КО ЛО СЕ КА (14)

От по ри ко ји се ја вља ју при пра во ли ниј ском и кри во ли ниј
ском кре та њу. Ге о ме триј ски об лик ко ло се ка – по де ла кри ви на. Ви
син ски по ло жај ко ло се ка, над ви ше ње, раз ло зи због ко јих се из во ди 
над ви ше ње, рам пе са над ви ше њем. Ши ри на ко ло се ка, про ши ре ње 
ко ло се ка у кри ви на ма. На гиб ши на у ко ло се ку. Ме ђу прав ци из ме ђу 
кри ви на. Ме ђу прав ци иза и ис пред скрет ни це. Пре ла зне ни ве ле те. 
Убла жа ва ње и за о бље ње пре ло ма ни ве ле те. Вер ти кал не кри ви не. 
Ди ла та ци о ни раз ма ци, про ме не ду жи не ши не иза зва не про ме ном 
тем пе ра ту ре. Пу то ва ње ши на, са вла ђи ва ње ге о ме триј ских про ме на 
и узро ка пу то ва ња ши на и боч ног по ме ра ња ко ло се ка. Спа ја ње ко
ло се ка, кла сич но и за ва ри ва њем, вр сте за ва ри ва ња. Ду ги тра ко ви 
ши на, фор ми ра ње ДТШ, пред но сти ко ло се ка за ва ре ног у ДТШ и 
одр жа ва ње та квог ко ло се ка.

ЕЛЕ МЕН ТИ ПРО ЈЕК ТО ВА ЊА ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КИХ ПРУ ГА (6)

По јам тра се же ле знич ких пру га, ге о ме триј ске ка рак те ри сти ке 
тра се, про јек то ва ње, прет ход не еко ном ске сту ди је, фа за про јек то
ва ња.

ГРА ЂЕ ЊЕ ГОР ЊЕГ СТРО ЈА (6)

При прем ни ра до ви. Руч но и ма шин ско по ла га ње ко ло се ка.

ОДР ЖА ВА ЊЕ ГОР ЊЕГ СТРО ЈА (10)

По тре ба одр жа ва ња же ле знич ких пру га. По де ла ра до ва на 
одр жа ва њу и нај че шћи ра до ви. За шти та од сне га. Ор га ни за ци ја 
одр жа ва ња же ле знич ких пру га. Алат, опре ма и ма ши не за одр жа
ва ње. Са вре ме не ме то де одр жа ва ња.

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

СИ СТЕ МИ ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ВУ ЧЕ (5)

ЕЛЕ МЕН ТИ СТА БИЛ НИХ ПО СТРО ЈЕ ЊА ЕЛЕК ТРИЧ НЕ  
ВУ ЧЕ (6)

По де ла ста бил них по стро је ња.

ОП ШТИ ПОЈ МО ВИ О ЕЛЕК ТРИЧ НОЈ ВУ ЧИ (8)

На пој ни да ле ко вод. Елек трич на под ста ни ца

КОН ТАКТ НА МРЕ ЖА (30)

Основ ни де ло ви и по де ла. Но се ћа кон струк ци ја и опре ма за 
ве ша ње. Во зни вод. За те за ње во зног во да. Пре кло пи у во зном во
ду. Не у трал на сек ци ја. Сек ци о ни са ње кон такт не мре же. На па ја ње 
кон такт не мре же. По врат ни вод. Узе мље ње.

ПО СТРО ЈЕ ЊА ЗА СЕК ЦИ О НИ СА ЊЕ (6)

ЦЕН ТАР ЗА ДА ЉИН СКО УПРА ВЉА ЊЕ (5)

МЕ РЕ ЗА ШТИ ТЕ ПРИ РА ДУ У УСЛО ВИ МА ЕЛЕК ТРИЧ НЕ 
ВУ ЧЕ (10)

Лич на и ко лек тив на за шти та. За штит на мот ка за узе мље ње, 
де ло ви и опис ра да с мот ком за узе мље ње.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји пред ме та же ле знич ка по стро је ња су 
ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни 
број ча со ва за ре а ли за ци ју.



Про грам овог пред ме та уче ни ци ма тре ба да омо гу ћи да стек
ну основ на зна ња из гра ђе вин ске де лат но сти у обла сти же ле знич
ког са о бра ћа ја. При из ла га њу са др жа ја про гра ма тре ба на сто ја ти 
да уче ни ци упо зна ју са став не еле мен те пру ге, ње но уре ђе ње, гра
ђе ње и одр жа ва ње ка ко би мо гли бо ље да оба вља ју по сло ве ко ји 
под ра зу ме ва ју ко ри шће ње же ле знич ких пру га. Оста ли део про гра
ма тре ба об ра ди ти на ин фор ма тив ном ни воу.

Са др жа ји про гра ма тре ба да омо гу ће уче ни ци ма да успе шно 
оба вља ју по сло ве у же ле знич ком са о бра ћа ју на пру га ма елек три фи
ци ра ним си сте мом 25kV, 50 Hz, при ме њу ју ћи ме ре лич не и ко лек
тив не за шти те, а исто вре ме но и да стек ну по треб но те о риј ско зна ње 
за да ље обра зо ва ње у окви ру од го ва ра ју ћег обра зов ног про фи ла.

На ста ву тре ба оства ри ва ти у ка би не ти ма за гра ђе вин ску и 
елек тро тех нич ку де лат ност уз ко ри шће ње са вре ме них на став них 
сред ста ва, али и на те ре ну (ор га ни зо ва не по се те же ле знич ким 
ста ни ца ма и оби ла ске елек три фи ци ра них пру га). Уче ни ци ма тре
ба омо гу ћи ти да при су ству ју по је ди ним опе ра ци ја ма са вре ме ног 
одр жа ва ња пру ге, да не по сред но упо зна ју објек те до њег и гор њег 
стро ја пру ге, еле мен те кон такт не мре же, по стро је ња за сек ци о ни
са ње и цен тра да љин ског упра вља ња.

Са др жај овог пред ме та има ве зу са са др жа ји ма дру гих струч
них пред ме та као што су же ле знич ки са о бра ћај, прак тич на на ста ва 
и дру ги, и уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу. По што је 
пред мет за сту пљен у пла но ви ма ве ћег бро ја обра зов них про фи ла, 
при оства ри ва њу про гра ма во ди ти ра чу на о њи хо вим спе ци фич но
сти ма, те ве ћу па жњу обра ћа ти на оне еле мен те са др жа ја по себ
но зна чај не за по је ди не про фи ле, али у сва ком слу ча ју на ро чи то 
на оне ко ји се од но се на чу ва ње лич не без бед но сти и без бед но сти 
дру гих уче сни ка у са о бра ћа ју. 

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

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

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИЖЕЛЕЗНИЦЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци раз ви ју ин фор ма тич ку 
пи сме ност, као и да овла да ју по треб ним зна њи ма и ве шти на ма за 
ре ша ва ње еле мен тар них про бле ма у ин фор ма тич кој тех но ло ги ји.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– раз ви ју ло гич ко ми шље ње у ра су ђи ва њу;
– си сте мат ски ра де на при пре ми ин фор ма тич ке тех но ло ги је 

на по сло ви ма и за да ци ма са ко ји ма ће се су сре та ти у ра ду на ЖС;
– при ме њу ју ин фор ма тич ке тех но ло ги је у тех нич котех но ло

шким про це си ма же ле знич ког са о бра ћа ја;
– бу ду оспо со бље ни да са мо стал но и са мо и ни ци ја тив но ре

ша ва ју про бле ме у же ле знич ком тран спорт ном про це су уз по моћ 
ин фор ма тич ке тех но ло ги је и тех ни ке.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

ОСНОВ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ РА ЧУ НАР СКИХ СИ СТЕ МА УВОД (4) 

Усло ви са вре ме ног чо ве ка и ра чу нар ски си сте ми. Исто риј
ски раз вој ра чу нар ских си сте ма. Ти по ви кон фи гу ра ци је и на чин 

ра да ра чу на ра. Број ни си сте ми и ал фа ну ме рич ки ко до ви. Бро ја ње 
и број ни си сте ми. Би нар ни и хек са де ци мал ни број ни си сте ми. Ал
фа ну ме рич ки ко до ви.

УЛА ЗНОИЗ ЛА ЗНЕ ОПЕ РА ЦИ ЈЕ И ЈЕ ДИ НИ ЦЕ (5)

Прин ци пи ула зноиз ла зних опе ра ци ја. Но си о ци по да та ка. 
Штам па ње. Ко ри шће ње ула зноиз ла зних опе ра ци ја. Оста ле ула
зноиз ла зне је ди ни це.

ЦЕН ТРАЛ НА ЈЕ ДИ НИ ЦА КОМ ПЈУ ТЕР СКОГ СИ СТЕ МА (5)

Глав на ме мо ри ја. Упра вљач ка је ди ни ца. Арит ме тич коло гич
ка је ди ни ца. Ула зноиз ла зна кон трол на је ди ни ца.

ЕКС ТЕР НА МЕ МО РИ ЈА И ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПО ДА ТА КА (6)

Ор га ни за ци ја по да та ка на екс тер ној ме мо ри ји. Си сте ми за 
ма ни пу ла ци ју по да ци ма.

ЕЛЕ МЕН ТИ ПРО ГРАМ СКИХ ЈЕ ЗИ КА (6) 

Ана ли за про бле ма. Про гра ми ра ње, те сти ра ње и из во ђе ње 
про гра ма. Про грам ски је зи ци.

ОПЕ РА ТИВ НИ СИ СТЕ МИ (4)

Опе ра тив не функ ци је опе ра тив ног си сте ма. Се риј ски опе ра
ци о ни си стем. Си сте ми са мул ти про гра ми ра њем. Ка па ци те ти вир
ту ел ног опе ра ци о ног си сте ма. Из град ња и екс пло а та ци ја ин фор ма
ци о ног си сте ма.

УВОД, СИ СТЕ МИ, ИН ФОР МА ЦИ ЈЕ И ИН ФОР МА ЦИ О НИ  
СИ СТЕ МИ (2)

НЕ КИ ПОЈ МО ВИ ИЗ ТЕ О РИ ЈЕ ИН ФОР МА ЦИ ЈА (5)

Ин фор ма ци је, сиг на ли, ка на ли, ве за. Ко ди ра ње. Ме ре ко ли
чи не ин фор ма ци ја. Ко ли чи на ин фор ма ци ја ко је се пре но се пу тем 
ин фор ма ци о них си сте ма.

МЕ ТО ДЕ, ОПИ СИ ВА ЊА И АНА ЛИ ЗА ИН ФОР МА ЦИ О НОГ 
СИ СТЕ МА (5)

Раз вој ме то да за ана ли зу ин фор ма ци о них си сте ма. Кла сич на 
ме то да опи си ва ња ин фор ма ци о них си сте ма. Ра чу нар ски ори јен ти
са не ме то де за опи си ва ње ин фор ма ци о них си сте ма.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПО ДА ТА КА (6)

Ор га ни за ци о не је ди ни це по да та ка. До де љи ва ње ор га ни за ци
о них је ди ни ца по да та ка по је ди них ме мо ри ја. Си сте ми ши фри ра
ња. Фор ми ра ње фор мал ног ре до сле да по да та ка. Сор ти ра ње.

ИН ФОР МА ЦИ О НИ СИ СТЕМ (7)

Основ не ком по нен те ин фор ма ци о ног си сте ма. Де фи ни ци ја и 
функ ци ја ба зе по да та ка.

ИН ФОР МА ЦИ О НИ СИ СТЕМ У ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КОМ  
СА О БРА ЋА ЈУ (15)

Ин фор ма ци о ни си стем на ЖС. Под руч је при ме не ауто ма ти
зо ва них ин фор ма ци о них си сте ма на ЖС. Упра вља ње у са о бра ћа ју 
(те рет ном, пут нич ком). По слов ни ин фор ма ци о ни си стем.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји пред ме та Ин фор ма ци о ни си сте ми же
ле зни це су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори
јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју.



Са др жај овог пред ме та има ве зу са са др жа ји ма пред ме та као 
што су: ра чу нар ство и ин фор ма ти ка. Уче ни ци ма тре ба стал но ука
зи ва ти на ту ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га
ни зо ва ти те мат ске ча со ве. Осим то га, уче ни ци ма тре ба ука зи ва ти 
и на ве зу са пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као што су ра чу нар
ство и ин фор ма ти ка, упо тре ба ко ла и ор га ни за ци ја же ле знич ког 
са о бра ћа ја. 

Из во ђе ње те о рет ске на ста ве тре ба да се од ви ја па ра лел но са 
ве жба ма од ре ђе ног про гра ма уз ко ри шће ње ра чу нар ске тех ни ке.

Ве жбе тре ба ор га ни зо ва ти у ка би не ту опре мље ном ра чу нар
ском тех ни ком и тре ба да сле де на чин из ла га ња те мат ске це ли не, 
да би се уче ни ци на прак тич ним при ме ри ма оспо со бља ва ли за са
мо ста лан рад.

На ста ва овог пред ме та тре ба да се ускла ди са про це си ма ра да 
у же ле знич ком са о бра ћа ју.

У те о риј ском де лу на ста ве овог пред ме та тре ба да се на гла си 
зна чај ин фор ма ци ја као бит не ком по нен те у си сте му же ле знич ког 
са о бра ћа ја. Та ко ђе, уче ни ци ма тре ба об ја сни ти зна чај тач не и бла
го вре ме не ин фор ма ци је. На при ме ри ма тре ба уче ни ци ма об ја сни
ти по сле ди це ко је мо гу на ста ти при по гре шној об ра ди по да та ка.

Уче ни ци ма је по треб но на сли ко вит на чин при ка за ти свр ху и 
зна чај ин фор ма ци ја као нео п ход ност за упра вља ње, из вр ша ва ње и 
кон тро лу у же ле знич ком са о бра ћа ју.

На ро чи ту па жњу тре ба по све ти ти об ја шња ва њу зна ча ја ин
фор ма ци о ног си сте ма у си сте му же ле знич ког тран спор та и ње го ву 
по ве за ност с дру гим си сте ми ма у же ле знич ком са о бра ћа ју. То ком 
на ста ве на гла си ти нео п ход ност при ме не ра чу нар ске тех ни ке у про
це су ра да на ЖС.

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

ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ СА ТРАНСПОРТНОМ
МЕХАНИЗАЦИЈОМ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње зна ња о пој му ро бе, ка рак
те ри сти ка ма и ње ном по на ша њу у тран спор ту као и о ефек ти ма 
при ме не ме ха ни зо ва ног ма ни пу ли са ња ро бом, фор ми ра ње ста во ва 
и овла да ва ње ве шти на ма ко ји ће омо гу ћи ти при ме ну те о риј ских 
зна ња у прак тич ном ра ду.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– сти чу зна ња о свој стви ма ро бе зна чај ним за тран спорт, 

скла ди ште ње и ма ни пу ла ци ју;
– раз у ме ју зна чај па ко ва ња, на чи не и из бор од го ва ра ју ће ам

ба ла же;
– сти чу зна ња о вр ста ма, свој стви ма и мо гућ но сти ма при ме не 

ра зних пре то вар них сред ства;
– бу ду оспо со бље ни да пре по зна ју раз ли чи та пре то вар на 

сред ства и усло ве њи хо ве при ме не;
– се упо зна ју са пој мом са вре ме ног ком би но ва ног тран спор

та, ње го вим ме то да ма и то вар но ма ни пу ла тив ним је ди ни ца ма;
– раз у ме ју по тре бу пра ће ња но вих до стиг ну ћа у до ме ну тран

спорт них и пре то вар них тех но ло ги ја и њи хо ву мо гућ ност при ме не 
на же ле зни ци;

– бу ду оспо со бље ни да од го вор но и са мо и ни ци ја тив но от кла
ња ју све не спо ра зу ме и не пра вил но сти ко је на ста ну у из вр ша ва њу 
уго вор них оба ве за пре ма ко ри сни ци ма же ле знич ких услу га;

– по ве зу ју сте че на зна ња са са др жа ји ма дру гих струч них 
пред ме та;

– при ме њу ју сте че на зна ња, ве шти не и ста во ве у прак тич ном 
ра ду;

– раз ви ја ју спо соб ност за са мо стал но уче ње, мо ти ви са ност 
као и по тре бу за стал ним уса вр ша ва њем сте че них зна ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

ПО ЈАМ ТЕ РЕ ТА (б)

Оп ште ка рак те ри сти ке ро бе – те ре та. По де ла и кла си фи ка ци
ја ро бе. Ква ли та тив на свој ства ро бе. Де кла ра ци ја, озна ка за ква ли
тет и за штит ни знак. Опа сне ма те ри је и усло ви њи хо вог пре во за.

ЈЕ ДИ НИ ЦЕ ТЕ РЕ ТА (2)

Фор ми ра ње је ди ни це те ре та. Па ле те и кон теј не ри као са вр
ше ни ји об ли ци је ди ни це те ре та.

АМ БА ЛА ЖА, ЊЕ НА ФУНК ЦИ ЈА И ПО ДЕ ЛА (6)

Об у хват ност про из во да (па ке ти за ци ја). Си стем стан дар ди за
ци је ам ба ла же и па ке та. Сред ства па ко ва ња и фор ми ра ња те ре та. 
Обе ле жа ва ње те рет них па ке та. На чин сла га ња и при чвр шћи ва ња 
ро бе у тран спорт ном про це су. Обез бе ђе ње те ре та.

ГО РИ ВА И МА ЗИ ВА (5)

Вр сте и осо би не чвр стих го ри ва. Вр сте и осо би не теч них го
ри ва. Наф та и де ри ва ти наф те. Ма зи ва. Га со ви та го ри ва. Ма ни пу
ла ци ја и скла ди ште ње го ри ва и ма зи ва.

ПРО ИЗ ВО ДИ ХЕ МИЈ СКЕ ИН ДУ СТРИ ЈЕ (5)

Вр сте и основ на свој ства. Ма ни пу ла ци ја са хе миј ским про
из во ди ма.

КЕ РА МИЧ КИ ПРО ИЗ ВО ДИ (2)

Вр сте и основ на свој ства. Ма ни пу ла ци ја и скла ди ште ње ке
ра мич ких про из во да. Пре воз же ле зни цом.

ГРА ЂЕ ВИН СКИ МА ТЕ РИ ЈА ЛИ (4)

Вр сте и основ на свој ства. Ци гла, цреп и дру ги зи дар ски ма
те ри ја ли. Ва зду шна и хи дра у лич на ве зи ва. Гра ђе вин ски про из во ди 
од ве штач ких ма са и гу ме. Ма ни пу ла ци ја са гра ђе вин ским ма те ри
ја лом и ње гов тран спорт.

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ И ПРЕ ХРАМ БЕ НИ ПРО ИЗ ВО ДИ (8)

Са став хра не. Мле ко и млеч ни про из во ди. Ме со и ме сни про
из во ди. Ме со и ме сне пре ра ђе ви не. Жи ва сто ка. Ри ба. Ма сти и 
уља. Жи та ри це, бра шно и пре ра ђе ви не од бра шна. Ше ћер. Во ће и 
по вр ће. Ал ко хол на и без ал ко хол на пи ћа. Оп шта на че ла тран спор
та и ма ни пу ла ци је по љо при вред них и пре храм бе них про из во да. 
Скла ди ште ње и чу ва ње пре храм бе них про из во да. Пре воз бр зо
квар љи вих про из во да и жи вих жи во ти ња же ле зни цом.

МЕ ТАЛ НИ ПРО ИЗ ВО ДИ, МА ШИ НЕ И АЛА ТИ (3)

Основ на свој ства ме тал них про из во да, ма ши на и ала та. Ма
ни пу ла ци ја и скла ди ште ње ме тал них про из во да.

ЕЛЕК ТРО ТЕХ НИЧ КИ ПРО ИЗ ВО ДИ (3)

Основ на по де ла и свој ства. На чин па ко ва ња, тран спор та и 
скла ди ште ња. Ма ни пу ла ци ја елек тро тех нич ким про из во ди ма са 
по себ ним освр том на нај о се тљи ви је елек трон ске про из во де.

ЗНА ЧАЈ ПРЕ ТО ВАР НИХ МА НИ ПУ ЛА ЦИ ЈА  
И НА ЧИН ПРЕ ТО ВА РА (4)

Кла си фи ка ци ја пре то вар них ма ши на и по стро је ња. Основ не 
ка рак те ри сти ке тран спорт не ме ха ни за ци је.

СРЕД СТВА ЗА ПРИ ХВА ТА ЊЕ И ПРЕ НО ШЕ ЊЕ (4)

Сред ства и при бор за ко мад не те ре те. Сред ства и при бор за 
рас тре си те те ре те.



ПРО СТА СРЕД СТВА ЗА ПРЕ ТО ВАР И ПРЕ НО ШЕ ЊЕ РО БЕ (2)

Ко ли ца, кли зни це, ко ту ра че, че кр ци и дру го.

ДИ ЗА ЛИ ЦЕ (4)

Кон зол не ди за ли це. Мо сне ди за ли це. Рам не ди за ли це. Пор
тал не ди за ли це. По крет не обрт не ди за ли це.

ВИ ЉУ ШКА РИ (4)

Вр сте ви љу шка ра. Тех нич ке и ма ни пу ла тив не ка рак те ри сти
ке ви љу шка ра. Ме ре пре до стро жно сти при упо тре би ви љу шка ра.

ОСТА ЛА ТРАН СПОРТ НА СРЕД СТВА (4)

Тран спорт нома ни пу ла тив на во зи ла. Тран спор те ри. Еле ва то
ри. Кон теј не ри. Са мо ход на уто вар на ме ха ни за ци ја.

КОМ БИ НО ВА НИ ТРАН СПОРТ (4)

Ме то де тран спор та. Ком би но ва ни тран спорт при ко ли ца и по
лу при ко ли ца. Ком би но ва ни тран спорт ве ли ких кон теј не ра.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји пре ме та по зна ва ње ро бе са тран спорт
ном ме ха ни за ци јом су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је 
на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју.

Про грам об у хва та основ не пој мо ве о ро би, ње ним свој стви
ма, по на ша њу у тран спор ту и на чи ни ма па ко ва ња, тран спор та и 
скла ди ште ња. Дру ги део про гра ма об у хва та основ на пре то вар на 
сред ства и њи хо ве ка рак те ри сти ке са мо гућ но сти ма при ме не при 
пре во зу ства ри на же ле зни ци.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним на
став ним ме то да ма и сред стви ма. При об ра ди ових на став них са др
жа ја тре ба ко ри сти ти сли ке, цр те же, схе ме, мо де ле, аудиови зу ел на 
сред ства, та ри фу за пре воз ро бе Део 2 Кла си фи ка ци ја ро бе.

То ком оства ри ва ња про гра ма пред ви де ти и по се те же ле знич
ким ста ни ца ма са ве ћим оби мом роб ног ра да и роб нотран спорт
ним цен три ма у ко ји ма ће уче ни ци не по сред но упо зна ти по ступ ке 
ма ни пу ла ци је са по шиљ ка ма ства ри, пре то вар ним сред стви ма и 
њи хо ву при ме ну.

При об ра ди гра ди ва нео п ход но је по ве зи ва ти сва ку вр сту ро бе са 
кон крет ним при ме ри ма из же ле знич ког са о бра ћа ја. Та ко ђе уче ни ци ма 
тре ба ука зи ва ти на ве зу са прет ход но сте че ним зна њи ма из на став ног 
пред ме та Хе ми ја ко ји су у ве зи са на став ним са др жа ји ма овог пред ме
та а од но се се на од ре ђе не – хе миј ске осо би не ро бе. Уче ни ке упу ћи ва
ти да по ве зу ју сте че на зна ња из овог пред ме та са оста лим струч ним 
пред ме ти ма као што су же ле знич ки са о бра ћај, пре воз ства ри.

При ли ком упо зна ва ња уче ни ка са по је ди ним ва жни јим вр
ста ма ро бе и усло ви ма њи хо вог па ко ва ња, скла ди ште ња и пре во
за, на ро чи ту па жњу по кло ни ти опа сним ма те ри ја ма и усло ви ма 
њи хо вог пре во за же ле зни цом, При то ме тре ба ука за ти на из во ре 
опа сно сти и ме ре лич не за шти те, као и на мо гу ће по сле ди це не
пра вил не ма ни пу ла ци је по шиљ ка ма опа сних ма те ри ја и пред ме та.

У де лу про гра ма ко ји се од но си на пре то вар на сред ства, по
ред упо зна ва ња уче ни ка са про стим пре то вар нотран спорт ним 
уре ђа ји ма и сред стви ма ме ха ни за ци је ука зи ва ти на њи хо ву при
ме ну на же ле зни ци као и мо гућ но сти уво ђе ња но вих са вре ме них 
сред ста ва и зна чај њи хо ве при ме не у ра ци о на ли за ци ји тран спор та.

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

ОСНОВИ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве је да до при не се фор ми ра њу зре ле, од го вор не 
и со ци ја ли зо ва не осо бе, да пру жи по др шку раз во ју ком пе тен ци ја 

зна чај них за рад и да љи про фе си о нал ни раз вој кроз сти ца ње функ
ци о нал них зна ња о основ ним ка рак те ри сти ка ма пси хич ког жи во та 
и по на ша ња чо ве ка у са о бра ћа ју, фор ми ра ње ста во ва ко ји од ра жа
ва ју по зи ти ван од нос пре ма без бед но сти са о бра ћа ја и овла да ју ве
шти на ма ко је до при но се успе шни јем сна ла же њу у са о бра ћај ном 
си сте му и дру штве ном окру же њу.

Задаци на ста ве су да уче ни ци:
– стек ну основ на зна њи ма о пси хич ким про це си ма, осо би на

ма, ста њи ма и њи хо вом ма ни фе сто ва њу у по на ша њу;
– раз у ме ју пси хич ки жи вот осо бе као це ли ну ме ђу соб но по

ве за них про це са, ста ња и осо би на;
– раз у ме ју ве зу ко ја по сто ји из ме ђу по на ша ња осо бе, ње не 

лич но сти и дру штве ног окру же ња; 
– раз у ме ју пси хо ло шке осно ве ме ђу људ ских од но са и уна пре

де ко му ни ка циј ске ве шти не;
– схва те уло гу људ ског фак то ра у без бед но сти са о бра ћа ја и 

зна чај са о бра ћај не пси хо ло ги је у пре вен ци ји са о бра ћај них не зго да;
– фор ми ра ју по зи тив не ста во ве пре ма без бед но сти са о бра ћа ја;
– стек ну зна ња о ути ца ју фи зич ке и кли мат ске сре ди не, као и 

рад ног оп те ре ће ња и ре жи ма ра да на по на ша ње чо ве ка у са о бра ћа ју;
– схва те зна чај ер го ном ских ка рак те ри сти ка во зи ла и пу та за 

пси хо фи зи о ло шко функ ци о ни са ње чо ве ка у са о бра ћа ју;
– раз ви ју став о нео п ход но сти стал ног струч ног уса вр ша ва ња 

и отво ре но сти за про ме не;
– уна пре де са рад њу са дру ги ма, као и спoсобност за тим ски 

рад; 
– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не кри тич ког ми шље ња 

при до но ше њу од лу ка и ре ша ва њу про бле ма у про фе си о нал ном 
ра ду и сва ко днев ном жи во ту.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД  
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

СА О БРА ЋАЈ НА ПСИ ХО ЛО ГИ ЈА КАО ГРА НА  
ПСИ ХО ЛО ГИ ЈЕ (2)

Од нос чо ве ка и сре ди не. Раз вој са о бра ћа ја и ка рак те ри сти ке 
чо ве ка. Зна чај про у ча ва ња по на ша ња чо ве ка у ра зним са о бра ћај
ним си сте ми ма.

ЧУЛ НИ ПРО ЦЕ СИ (9)

По јам осе та. Вр сте осе та. Осе ти ви да – оп тич ки и при јем ни 
си стем ока. Днев ни и ноћ ни вид. Цен трал ни и пе ри фе риј ски вид. 
По кре ти очи ју. Адап та ци ја на све тло и мрак и ефек ти за сле пљи ва
ња. Рас по зна ва ње бо ја. Тра ја ње дра жи вид ног ути ска. Осе ти слу
ха – ор ган слу ха и ка рак те ри сти ке слу ха. Слу шни умор, гу би так 
слу ха, ма ски ра ње зву ка. Осе ти рав но те же и по кре ти – чу ло рав
но те же и осе тљи вост за рав но те жу. Зглоб ни и ми шић ноте тив ни 
при јем ни ци.

ПЕР ЦЕП ЦИ ЈА (4)

Пер цеп ци ја пред ме та. Вид на и слу шна пер цеп ци ја про сто ра. 
Пер цеп ци ја кре та ња.

Пер цеп ци ја и пам ће ње осо ба.

ПА ЖЊА (4)

При ро да па жње (обим и по ље па жње). По де ла и бр зи на скре
та ња па жње. Оме та ње се лек тив не па жње. При ро да кон ти ну и ра не 
па жње. Опа да ње буд но сти и чи ни о ци ко ји ути чу на ње но сла бље ње.

МО ТОР НО ПО НА ША ЊЕ (4)

Ка рак те ри сти ка и при ро да мо тор ног по на ша ња. Вре ме про
сте и из бор не ре ак ци је (Хи ков за кон). Вре ме ре ак ци је у са о бра
ћај ним си ту а ци ја ма. Фак то ри ко ји ути чу на про ду жа ва ње вре ме на 
ре ак ци је. Ци ља ни по кре ти. Бр зи на и тач ност по кре та (Фит сов за
кон). По кре ти пра ће ња. На чин кон тро ле ци ља них по кре та и по кре
та пра ће ња.



УЧЕ ЊЕ И ПАМ ЋЕ ЊЕ (4)

По јам и об ли ци уче ња. Об ли ци уче ња по са др жа ју – мо тор но 
и вер бал но уче ње.

Ка рак те ри стич не фа зе сти ца ња ве шти не и обу ке у во жњи. 
Тран сфер уче ња – по зи тив ни и не га тив ни. Пам ће ње и за бо ра вља ње.

ЕМО ЦИ ЈЕ И МО ТИ ВА ЦИ ЈА (7)

По јам и вр сте емо ци ја. Из ра жа ва ње емо ци ја. Ор ган ске про
ме не код емо ци ја. Раз вој емо ци ја (емо ци о нал ност адо ле сце на та). 
По јам и по де ла мо ти ва. Су ко би мо ти ва (фру стра ци је и кон флик ти). 
По на ша ње при кон флик ти ма и осу је ће њи ма. Од брам бе ни ме ха ни
зми. Стрес. Пси хич ке тра у ме. Пси хо со мат ска обо ље ња. 

ПСИ ХО ЛО ГИ ЈА ЛИЧ НО СТИ (6)

По јам и струк ту ра лич но сти. Ти по ви тем пе ра мен та и од ли ке. 
Ка рак тер. Спо соб но сти као осо би не лич но сти. При ро да и струк
ту ра спо соб но сти – ин те лек ту ал не, пси хо мо тор не и сен зор не спо
соб но сти. Променe спо соб но сти то ком уз ра ста и са о бра ћај не не
зго де. Осо би не лич но сти и по на ша ње у са о бра ћа ју. По ре ме ћа ји 
лич но сти – вр сте, узро ци и пре вен ци ја.

КО МУ НИ КА ЦИ ЈА (6)

Ко му ни ка ци ја као со ци јал на ин тер ак ци ја. Основ ни еле мен
ти ко му ни ка ци о ног про це са. Вер бал на и не вер бал на ко му ни ка ци
ја. Ба ри је ре у ко му ни ка ци ји. Из во ри не спо ра зу ма у ко му ни ка ци ји. 
Во ђе ње по слов ног раз го во ра. Бонтон по слов не ре чи. Ве шти на ко
му ни ка ци је и пре го ва ра ња (ме ди ја ци је). Ка рак те ри сти ке не на сил
не ко му ни ка ци је.

РАД НО ОП ТЕ РЕ ЋЕ ЊЕ И РЕ ЖИМ РА ДА (3)

Умор, вр сте и при ро да умо ра. Об ли ци ис по ља ва ња умо ра во за
ча. Од мор – при ро да спа ва ња, спа ва ње и рад ни учи нак. Ус кра ћи ва ње 
спа ва ња и спо со бо ност за уче шће у са о бра ћа ју. Днев ни би о ри там и 
ре жим ра да. По ре ме ћај днев ног би о рит ма и мо гућ ност при ви ка ва
ња. Пра вил ни ре жим ра да као здрав стве ни и со ци јал ни про блем.

ЕФЕК ТИ ФИ ЗИЧ КЕ И КЛИ МАТ СКЕ СРЕ ДИ НЕ (3)

Ефек ти бу ке на чо ве ка. Ка рак те ри стич не пси хо фи зи о ло шке 
ре ак ци је на са о бра ћај ну бу ку. Спе ци фич ни ефек ти бу ке мо тор них 
и шин ских во зи ла. Ви бра ци је. Ефек ти ви бра ци ја на пер цеп тив но
мо тор не функ ци је. Бо ле сти пу то ва ња. Кли мат ски усло ви и рад но 
по на ша ње. Фи зич ка и хе миј ска тер мо ре гу ла ци ја. Ефек ти то пло те и 
хлад но ће на по на ша ње во за ча.

ЕР ГО НОМ СКИ АСПЕК ТИ ВО ЗИ ЛА И ПУ ТЕ ВА (3)

При ла го ђе ност ко манд них и кон трол них уре ђа ја во зи ла пси
хо фи зи о ло шким спо соб но сти ма чо ве ка, по ло жај и рас по ред кон
трол них и ко мад них уре ђа ја, се ди ште во за ча.

Све тло сно сиг нал ни уре ђа ји во зи ла. Осве тља ва ње пу та и све
тло сна сиг на ли за ци ја. Пер цеп ци ја са о бра ћај них зна ко ва, ви дљи
вост и чи тљи вост, ре ги стро ва ње зна ко ва, фак то ри ко ји ути чу на 
пер цеп ци ју зна ко ва.

ПО НА ША ЊЕ ВО ЗА ЧА У СПЕ ЦИ ФИЧ НИМ СА О БРА ЋАЈ НИМ 
СИ ТУ А ЦИ ЈА МА (3)

Пер цеп ци ја бр зи не во зи ла. По на ша ње при пре ти ца њу: фа зе и 
еле мен ти пре ти ца ња. 

По на ша ње у ко ло ни; про це на без бед не дис тан це при сле ђе њу 
во зи ла. Во жња у ноћ ним усло ви ма; ефек ти за сле пљи ва ња. По на
ша ње во за ча на кри ви ни и на рас кр сни ци.

ЉУД СКИ ФАК ТОР СА О БРА ЋАЈ НИХ НЕ ЗГО ДА (2)

По јам са о бра ћај не не зго де. Узро ци не зго да и људ ски фак тор. 
Ути цај пси хо ак тив них суп стан ци на по на ша ње во за ча. Пре вен ци ја 
не зго да у са о бра ћа ју. 

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји пред ме та Осно ви са о бра ћај не пси хо ло
ги је су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та
ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју.

При из ра ди про гра ма има ло се у ви ду да пси хо ло ги ја при
па да гру пи струч них пред ме та, да се уче ни ци пр ви пут сре ћу са 
си сте мат ским из у ча ва њем пси хо ло шких пој мо ва и са зна ња и да 
про грам из у ча ва ју уче ни ци дру гог, од но сно тре ћег раз ре да ко ји се 
при пре ма ју за тро го ди шње и че тво ро го ди шње обра зов не про фи ле 
у под руч ју ра да са о бра ћај.

Са др жај про гра ма и на чин ње го вог оства ри ва ња тре ба да 
обез бе де по ста вље ни циљ пред ме та ко ји се не од но си са мо на сти
ца ње зна ња већ и на фор ми ра ње по зи тив них ста во ва и овла да ва
ње ве шти на ма зна чај ним за сна ла же ње у са о бра ћај ном си сте му и 
дру штве ној сре ди ни. Фор ми ра ње ста во ва и вред но сти, као и овла
да ва ње ве шти на ма пред ста вља кон ти ну и ра ни про цес и ре зул тат је 
ку му ла тив ног деј ства це ло куп них ак тив но сти на свим ча со ви ма 
пси хо ло ги је што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче ни ка, раз ли чи та 
ме тод ска ре ше ња, ве ли ки број при ме ра и ко ри шће ње ин фор ма ци ја 
из раз ли чи тих из во ра.

Про грам чи не 13 те мат ских це ли на са пре по ру че ним бро јем 
ча со ва. Услов но, про грам се мо же по де ли ти на два де ла. Пр ви део 
се од но си на ког ни тив не пси хич ке про це се и дру га под руч ја оп
ште пси хо ло ги је ко ја су у те сној ве зи са чо ве ком и ње го вим по на
ша њем у са о бра ћа ју (чул ни про це си; пер цеп ци ја; па жња; мо тор но 
по на ша ње; уче ње и пам ће ње; мо ти ва ци ја и емо ци је; пси хо ло ги ја 
лич но сти). У скла ду са са вре ме ним ког ни тив ним при сту пом у пси
хо ло ги ји ко ји се од но си на пси хо ло ги ју ин фор ма ци о ног про це си
ра ња, што да нас чи ни основ ни те о риј ски мо дел за са о бра ћај ну и 
ин же њер ску пси хо ло ги ју, нај ви ше је раз ма тра но под руч је пер цеп
ци је, па жње и мо тор ног по на ша ња. Та зна ња омо гу ћа ва ју бо ље 
раз у ме ва ње са др жа ја ко ји сле де у про гра му. 

Те мат ска це ли на по све ће на ко му ни ка ци ји је део про гра ма 
ко ји омо гу ћа ва на став ни ку да уче ни ци ма по ред зна ња пру жи мо
гућ ност овла да ва ња ве шти на ма ко је до при но се успе шни јем сна
ла же њу у рад ној и дру штве ној сре ди ни, као и бо љем оба вља њу 
про фе си о нал них ак тив но сти. Овла да ва ње ве шти на ма зах те ва дру
га чи ји при ступ, ве ћу ак тив ност са мих уче ни ка и ве ћи број ча со ва. 

У дру гом де лу про гра ма се раз ма тра ју про бле ми са о бра ћај не 
пси хо ло ги је са ка рак те ри стич ним ер го ном ским при сту пом ко ји у 
осно ви има исти кон цеп ту ал ни при ступ раз ма тра ња чо ве ка и као 
об ра ђи ва ча ин фор ма ци ја у си сте му (рад но оп те ре ће ње и ре жим 
ра да; ефек ти фи зич ке и кли мат ске сре ди не; ер го ном ски аспек ти 
во зи ла и пу те ва; по на ша ње во за ча у спе ци фич ним си ту а ци ја ма; 
људ ски фак тор са о бра ћај них не зго да). Те те ме про гра ма су по ве
за не са са о бра ћај ним сред стви ма и уре ђа ји ма, усло ви ма и ка рак
те ри сти ка ма са о бра ћа ја чи ме се обез бе ђу је пот пу ни је раз у ме ва ње 
уло ге људ ског фак то ра у са о бра ћа ју. Тај део про гра ма об ра ђу је но
ви ја на уч на са зна ња до би је на у ис тра жи ва њи ма по на ша ња чо ве
ка у са о бра ћа ју. Са зна ња ко ја су про гра мом да та нео п ход на су за 
струч но оспо со бља ва ње уче ни ка са о бра ћај них шко ла, ка ко за про
фе си о нал ни рад, та ко и за да ље шко ло ва ње у са о бра ћај ној стру ци.

Оства ри ва ње про грам ских за да та ка на ста ве пси хо ло ги је за
ви си од ди дак тич коме то дич ке ар ти ку ла ци је го ди шњег пла на и 
про гра ма ра да по по је ди ним те мат ским це ли на ма. Зна чај но је, при 
то ме, да на став ник у рас по де ли на став не те ме на на став не је ди ни
це по ла зи од да тих за да та ка пред ме та уз до бро са гле да ва ње са др
жа ја це ле те ме. Та ко ће ја сни је уви де ти оне са др жа је код ко јих ће 
по ста ви ти ве ће зах те ве у од но су на соп стве ну при пре му за њи хо ву 
ре а ли за ци ју и на ни во усва ја ња гра ди ва од стра не уче ни ка. Ујед но 
ће ра ци о нал ни је рас по ре ди ти са др жа је те ме на на став не је ди ни це. 
Од укуп ног бро ја ча со ва пред ви ђе них за јед ну те му сам на став ник 
од ре ђу је ко ли ко ће ча со ва ис ко ри сти ти за об ра ду но вих са др жа ја, 
а ко ли ко за утвр ђи ва ње, си сте ма ти за ци ју и про ве ру зна ња (су ге ри
ше мо да тај од нос бу де 70:30).

Пред ви ђе ни те мат ски са др жа ји пру жа ју мо гућ ност ко ри шће
ња са зна ња ко ја су уче ни ци сте кли у дру гим пред ме ти ма, као што 
осве тља ва ње пси хо ло шког аспек та са о бра ћа ја до при но си бо љем 
раз у ме ва њу са др жа ја не ких дру гих пред ме та.



При ре а ли за ци ји про гра ма тре ба има ти у ви ду да се ис ко ри
сти по тен ци јал свих про пи са них са др жа ја да се код уче ни ка фор
ми ра ју по зи тив ни ста во ви пре ма без бед но сти са о бра ћа ја што је је
дан од ци ље ва овог пред ме та. 

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

ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње зна ња о зна ча ју, при ме ни и 
по зна ва њу про пи са ко ји ре гу ли шу од ви ја ње са о бра ћа ја у усло ви ма 
ње го вог ре дов ног функ ци о ни са ња и при по ре ме ћа ји ма, овла да ва
ње ве шти на ма ко је омо гу ћа ва ју оба вља ње по сло ва у окви ру тех но
ло шког про це са ра да на же ле зни ци, фор ми ра ње ста во ва о зна ча ју 
оси гу ра ња без бед но сти и уред но сти са о бра ћа ја, раз ви ја ње мо ти
ва ци је за кон ти ну и ра но обра зо ва ње и струч но уса вр ша ва ње као и 
при ме ну си гур но сних, здрав стве них и ме ра за шти те жи вот не сре
ди не у про це су ра да.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– сти чу основ на зна ња о уло зи же ле зни це у са о бра ћај ном си

сте му и ње ним тех нич котех но ло шким ка рак те ри сти ка ма;
– упо зна ју сред ста ва и осо бље за из вр ше ње же ле знич ког са

о бра ћа ја;
– бу ду оспо со бље ни за при ме ну си сте ма сиг на ли за ци је;
– бу ду оспо со бље ни за ко ри шће ња вуч них и ву че них во зи ла у 

то ку из вр ше ња са о бра ћа ја;
– упо зна ју по сто је ће са вре ме не тех нич ке уре ђа је и сред ства 

за ре гу ли са ње са о бра ћа ја во зо ва; 
– бу ду оспо со бље ни за пра ће ње из вр ше ња ре да во жње;
– раз ви ја ју све сти о по тре би пре ци зног, по у зда ног и без бед

ног из во ђе ња свих рад њи у из вр ше њу са о бра ћа ја; 
– стек ну зна ња из са о бра ћај них про пи са и ре гу ли са ња са о

бра ћа ја во зо ва у ре дов ним и по себ ним усло ви ма са по себ ним 
освр том на уло гу и за дат ке во зо во ђе у тим про це си ма;

– раз ви ја ју осе ћа ј од го вор но сти, тач но сти и уред но сти у оба
вља њу рад них за да та ка;

– раз ви ја ју ин те ре со ва ња за же ле знич ки са о бра ћај и сво је 
рад но ме сто.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД (4)

Же ле знич ки са о бра ћај као еле ме нат са о бра ћај ног си сте ма. 
Же ле знич ки са о бра ћај као сло же ни си стем – је ди ни ца за из вр ше ње 
же ле знич ког са о бра ћа ја. По јам са о бра ћај не слу жбе.

ПО СТРО ЈЕ ЊА ЗА ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КИ СА О БРА ЋАЈ (15)

Пру ге и пру жна по стро је ња. Вр сте пру га пре ма бро ју ко ло
се ка и опре мље но сти. Ор га ни за ци ја са о бра ћа ја на дво ко ло сеч ним 
пру га ма. Скрет ни це. По стро је ња за ву чу во зо ва. По стро је ња за ко
мер ци јал не по сло ве. Сиг на лоси гур но сна по стро је ња. Те ле ко му
ни ка ци о на по стро је ња. По стро је ња за елек трич ну ву чу. 

СЛУ ЖБЕ НА И РАД НА МЕ СТА (6)

Слу жбе на ме ста на пру зи. Ре дов но по у ча ва ње и пе ри о дич но 
ис пи ти ва ње. Здрав стве на и струч на спо соб ност.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПО СЛО ВА И РАД НИХ ЗА ДА ТА КА (6)

По слов ни ред ста ни це. Тех но ло шки про цес ра да ста ни це. 
Рас по ред слу жбе, при мо пре да ја слу жбе.

СИГ НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА (43)

Основ ни пој мо ви из сиг на ли за ци је. Вр сте сиг на ла и сиг нал
них зна ко ва. Скрет нич ки сиг на ли. Ма не вар ски сиг на ли. Сиг нал ни 
зна ци ма не вар ског осо бља. Сиг нал ни зна ци на во зо ви ма, ма не
вар ка ма и по ти ски ва ли ца ма. Сиг на ли за про бу коч ни ца. Зво нов ни 
сиг нал ни зна ци. Сиг на ли за огра ни че ње бр зи не. Глав ни сиг на ли. 
Сиг нал ни зна ци глав них сиг на ла. Сиг нал ни зна ци пред сиг на ла. 
Сиг нал ни зна ци по на вља ча пред сиг на ла. До пун ски сиг на ли. Сиг
нал ни зна ци ста нич ног и во зног осо бља. Гра нич ни ко ло сеч ни сиг
на ли. Сиг нал ни зна ци ло ко мо тив ског осо бља. Сиг на ли за елек
тро ву чу. Сиг нал ни зна ци пру жног осо бља. Кон трол ни сиг на ли за 
уре ђа је на пут ним пре ла зи ма. Сиг нал не озна ке. Пра ска ли це, при
ме на и чу ва ње. Сиг на ли ко ји се ви ше не угра ђу ју. Ка лен дар осве
тља ва ња.

II РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

МА НЕ ВАР СКИ ПО СЛО ВИ У СЛУ ЖБЕ НИМ  
МЕ СТИ МА (20)

Основ ни пој мо ви о ма не ври са њу. По стро је ња за ма не ври
са ње. Осо бље за ма не ври са ње и њи хо ва опре ма за оба вља ње ма
не вар ских рад њи. Над зор и ру ко во ђе ње ма не вар ским по сло ви ма. 
Ду жно сти ру ко ва о ца ма не вре. Спо ра зу ме ва ње при ма не ври са њу. 
Рас по ред ма не вре. Вр сте ма не вар ских кре та ња. Ма не вар ски пут 
во жње. Ко че ње при ма не ври са њу. Сред ства за ква че ње и по сту пак 
за ква чи ва ња и от ква чи ва ња. Ма не ври са ње на глав ним ко ло се ци
ма и отво ре ној пру зи. Ме ре опре зно сти при оче ки ва њу во за. Ме ре 
опре зно сти по сле ма не вар ских кре та ња. Ме ре опре зно сти при ма
не ври са њу по је ди ним ко ли ма. Чу ва ње лич не без бед но сти при ма
не ври са њу. По де ла ма не вар ског ра да на мре жи ЖС.

ВО ЗО ВИ (20)

Основ ни пој мо ви о во зо ви ма. Обе ле жа ва ње слу жбе них и по
моћ них во зо ва. По де ла во зо ва. По де ла пре ма вр сти пре во за. По
де ла пре ма по тре би са о бра ћа ја (основ ни и по де ље ни, ре дов ни 
и ван ред ни). По де ла пре ма ва жно сти (ран гу). Озна ча ва ње во зо
ва. Основ на пра ви ла озна ча ва ња. Озна ча ва ње пут нич ких во зо ва. 
Озна ча ва ње те рет них во зо ва.

СА СТА ВЉА ЊЕ ВО ЗО ВА (25)

Основ ни прин ци пи са ста вља ња во зо ва. Увр шћи ва ње слу жбе
них и пр тља жних ко ла. Увр шћи ва ње ко ла у во зо ве са пре во зом 
пут ни ка. Увр шћи ва ње ко ла у те рет не во зо ве. Увр шћи ва ње ко ла на
то ва ре них по себ ним вр ста ма ства ри и из у зет них ди мен зи ја. По јам 
на ро чи те по шиљ ке. Рас по ред ко ла са коч ни ца ма у во зу. Ква че ње 
ко ла у во зу с об зи ром на вр сте во зи ла, на чи не ко че ња од но сно вр
сту во за. Ду жи на во за у ме три ма и пре ма осо ви на ма. Нај ве ћи до
пу ште ни број осо ви на у во зу. Ма са во за.

ВО ЗНО ОСО БЉЕ (15)

Ду жност во зног осо бља при из ла ску из ста ни це. Ду жност 
во зног осо бља у то ку во жње и у ус пут ним ста ни ца ма. По сту пак 
во зног осо бља при за у ста вља њу на отво ре ној пру зи, пред пут
ним пре ла зом, про стор ним сиг на лом и дру го. За шти ћи ва ње во за. 
Упо тре ба и чу ва ње пра ска ли ца. Сиг нал ни зна ци осо бља вуч ног 
во зи ла. Сиг нал ни зна ци – свр ха и упо тре ба. По сту пак у слу ча
ју ква ра пи штаљ ке или си ре не вуч ног во зи ла. Ду жно сти во зног 
осо бља по до ла ску у крај њу ста ни цу или у ста ни цу пре да је во за 
дру гом осо бљу.

ПРУ ЖНО ОСО БЉЕ (10)

Ду жно сти пру жног осо бља. По сло ви од јав ни ча ра, чу ва ра пре
ла за и чу ва ра пру ге. Сиг нал ни зна ци пру жног осо бља. За у став ни 
сиг нал. По ступ ци во зног осо бља кад се при ме ти за у став ни сиг нал.



СА О БРА ЋАЈ ПРУ ЖНИХ ВО ЗИ ЛА(15)

По јам и оп ште од ред бе ко је се од но се на са о бра ћај пру жних 
во зи ла. Кре та ње пру жних во зи ла на пру зи. Чу ва ње и оси гу ра ње 
пру жних во зи ла. Про пу сни це за во жњу пру жних во зи ла. Уво ђе ње 
у са о бра ћај мо тор них пру жних во зи ла са трет ма ном во за. Сиг на ли 
на пру жним во зи ли ма.

III РАЗРЕД 
(4 ча са не дељ но, 120 ча со ва го ди шње)

ПО СЛО ВИ КОД ВО ЗА (20)

Про прат не ис пра ве во за. От пре ма во за. Ду жно сти во зног осо
бља у по ла зној ста ни ци. Ду жно сти во зног осо бља за вре ме во жње 
во за. Ду жно сти во зног осо бља за вре ме ба вље ња во за у ста ни ци. 
Ду жно сти во зног осо бља у крај њој ста ни ци во за. Пут во жње во за.

РЕД ВО ЖЊЕ ВО ЗО ВА (30)

По јам, вр сте и об лик ре да во жње. Гра фи кон ре да во жње. 
Књи жи ца ре да во жње. Из вод из ре да во жње. Зва нич ни ред во жње. 
Са о бра ћај нотран спорт но упут ство уз ред во жње. Пре лаз на но ви 
ред во жње. Бр зи не во зо ва на пру зи и пре ко скрет нич ког под руч
ја. Бр зи не во зо ва за ви сно од са ста ва и по ло жа ја ло ко мо ти ве. Об
ја вљи ва ње про ме на у са о бра ћа ју во зо ва. Вр сте пи сме них на ло га. 
Са ста ја ње во зо ва.

КО ЧЕ ЊЕ ВО ЗО ВА И ОСИ ГУ РА ЊЕ ОД СА МО ПО КРЕ ТА ЊА (20)

Основ ни пој мо ви о ко че њу во зо ва и ма не вар ских са ста ва. 
Рас по ред ко ла са коч ни ца ма у во зу. Про ба коч ни ца. Обез бе ђе ње 
во зи ла и во зо ва од са мо по кре та ња. По треб на ма са ко че ња во за, 
ствар на ма са ко че ња и про це нат ко че ња во за. Из ра чу на ва ње по
треб не ма се ко че ња. Утвр ђи ва ње ствар не ма се ко че ња код во зо ва. 
Из ве штај о са ста ву и ко че њу во за.

МА СА ВО ЗА И РЕ ДОВ НО ОП ТЕ РЕ ЋЕ ЊЕ ЛО КО МО ТИ ВЕ (10)

Утвр ђи ва ње ма се и ду жи не во за. Ре дов но оп те ре ће ње вуч ног 
во зи ла. Утвр ђи ва ње ре дов ног оп те ре ће ња ло ко мо ти ва. Утвр ђи ва
ње нај ве ће до пу ште не ду жи не во за.

РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ СА О БРА ЋА ЈА И КРЕ ТА ЊА ВО ЗО ВА (22)

Вр сте про стор них од се ка. Ре гу ли са ње са о бра ћа ја во зо
ва у ста нич ном раз ма ку. Ре гу ли са ње са о бра ћа ја во зо ва у од јав
ном раз ма ку. Из у зет но за у ста вља ње во зо ва на отво ре ној пру зи и 
оси гу ра ње во за од са мо по кре та ња. Из у зет но за у ста вља ње во за у 
слу жбе ном ме сту, као и из у зе тан про ла зак кроз слу жбе но ме сто. 
Са о бра ћај во за на пру га ма са огра ни че ним рад ним вре ме ном. Са
о бра ћај во за или ма не вар ског са ста ва до не ке тач ке на отво ре ној 
пру зи. За шти ћи ва ње во за ко ји је стао на отво ре ној пру зи. По сту
пак кад се воз рас ки не за вре ме во жње. На ста вак во жње во за у де
ло ви ма и по вра так во за у по зад њу ста ни цу. Во жња по моћ них ло ко
мо ти ва и по моћ них во зо ва. За твор пру ге и ко ло се ка.

ПО СЕБ НЕ ВР СТЕ ВО ЖЊЕ (10)

Са о бра ћај во зо ва на дво ко ло сеч ној пру зи. Во жња не пра вил
ним ко ло се ком дво ко ло сеч не пру ге. Са о бра ћај во зо ва на елек три
фи ци ра ним пру га ма. Ме ре без бед но сти при са о бра ћа ју во зо ва на 
елек три фи ци ра ним пру га ма. Са о бра ћај во зо ва на пру га ма опре
мље ним те ле ко ман дом. Во жња пру жних во зи ла.

ВАН РЕД НИ ДО ГА ЂА ЈИ (4)

Вр сте ван ред них до га ђа ја. По сту пак кад на ста не ван ред ни 
до га ђај код во за.

ГРЕ ЈА ЊЕ ВО ЗО ВА (4)

Вр сте гре ја ња во зо ва. Се зо на гре ја ња во зо ва. Кон тро ла гре
ја ња во зо ва.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји пред ме та Же ле знич ки са о бра ћај су ор
га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни 
број ча со ва за ре а ли за ци ју. 

Са др жај овог пред ме та има ве зу са са др жа ји ма дру гих пред
ме ти ма као што су: осно ви са о бра ћа ја и тран спор та, же ле знич ка 
по стро је ња, сред ства оси гу ра ња и ве зе, ин фор ма ци о ни си сте ми 
же ле зни це, упо тре ба ко ла и прак тич на на ста ва, уче ни ци ма тре
ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу. На ста ву тре ба из во ди ти уз стал но 
ак тив но уче шће уче ни ка јер ће се на тај на чин нај бо ље и нај бр
же оспо со би ти за са мо стал но оба вља ње по сло ва свог за ни ма ња 
у же ле знич ком са о бра ћа ју. То ком из во ђе ња на ста ве по треб но је 
код уче ни ка стал но раз ви ја ти свест ка ко се при из вр ша ва њу ових 
по сло ва, у сва ком тре нут ку мо ра во ди ти ра чу на о без бед но сти и 
уред но сти са о бра ћа ја.

У пр вом раз ре ду на кон упо зна ва ња основ них еле ме на та си
сте ма же ле знич ког са о бра ћа ја и ње го вим тех нич котех но ло шким 
ка рак те ри сти ка ма, по треб но је де таљ но упо зна ти уче ни ке са по
стро је њи ма за из вр ше ње же ле знич ког са о бра ћа ја, њи хо вом на ме
ном и зна ча јем у про це су од ви ја ња са о бра ћа ја, тех но ло ги јом ра
да у ста ни ци, слу жбе ним ме сти ма на пру зи и по сло ви ма и рад ним 
за да ци ма на рад ним ме сти ма осо бља из вр шних слу жби. По себ
ну па жњу тре ба обра ти ти на упо зна ва ње са осно ва ма же ле знич
ке сиг на ли за ци је, уче ни ке тре ба оспо со би ти да са мо стал но да ју 
по је ди не вр сте сиг нал них зна ко ва и ру ку ју по је ди ним сиг нал ним 
сред стви ма. На ста ву тре ба из во ди ти у ка би не ту за ор га ни за ци ју 
же ле знич ког са о бра ћа ја уз при ме ну са вре ме них на став них сред
ста ва (мо де ла, ма ке та, ди ја по зи ти ва и фил мо ва). Оба ве зно пред ви
де ти оби ла ске ран жир них ста ни ца и дру гих ста ни ца с ве ћим оби
мом ма не вар ског ра да. 

У дру гом раз ре ду уче ни ци тре ба да се упо зна ју са оба вља
њем ма не вар ских по сло ва. Нео п ход но је да уче ни ци схва те уло гу 
и зна чај ма не вар ских по сло ва у оба вља њу же ле знич ког са о бра ћа
ја, да упо зна ју ор га ни за ци ју ма не вар ског ра да и ме ре опре зно сти 
и чу ва ња лич не без бед но сти при ма не ври са њу. Уче ни ке де таљ но 
тре ба упо зна ти са вр ста ма во зо ва, њи хо вом по де лом пре ма на ме ни 
и по тре ба ма са о бра ћа ја и на чи ном озна ча ва ња во зо ва. 

С об зи ром на по сло ве ко је ће оба вља ти на свом рад ном ме сту 
по себ ну па жњу тре ба по све ти ти упо зна ва њу уче ни ка са про пи си
ма ко ји се од но се на са ста вља ње во зо ва и то ва ре ње ко ла и уре ђа је 
и по ступ ке ква че ња во зи ла.

У тре ћем раз ре ду уче ни ци тре ба да стек ну она зна ња ко ја ће 
им омо гу ћи ти бр зо не по сред но укљу чи ва ње у по сло ве из вр шног 
осо бља у же ле знич ком са о бра ћа ју. С об зи ром на то де таљ но тре ба 
упо зна ти уче ни ке са про прат ним ис пра ва ма во за и ду жно сти ма во
зног осо бља у слу жбе ном ме сту и на отво ре ној пру зи. 

По ред основ них пој мо ва ве за них за ор га ни за ци ју са о бра ћа ја 
во зо ва и уче ни ци тре ба да схва те схва те основ не прин ци пе на ко ји
ма се за сни ва без бед ност и уред ност же ле знич ког са о бра ћа ја. На
ро чи ту па жњу тре ба по кло ни ти оним по сло ви ма и за да ци ма ко је 
ће уче ни ци оба вља ти у свом бу ду ћем прак тич ном ра ду.

У на ста ви тре ба да те о риј ски са др жа ји стал но бу ду илу стро
ва ни прак тич ним при ме ри ма, за шта тре ба ко ри сти ти на став на 
сред ства ко ја се ко ри сте у прак си. Та ко ђе тре ба ор га ни зо ва ти по се
те из вр шним је ди ни ца ма у же ле знич ком са о бра ћа ју.

То ком оства ри ва ња про гра ма тре ба стал но ука зи ва ти на ва
жност до след ног по што ва ња са о бра ћај них про пи са и ме ра без бед
но сти, као и на уред но и од го вор но, оба вља ње по сло ва не по сред но 
ве за них за без бед ност же ле знич ког са о бра ћа ја.

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



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

ВОЗНА СРЕДСТВА И ВУЧА ВОЗОВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње основ них зна ња о во зним 
сред стви ма и ву чи во зо ва, фор ми ра ње ста во ва и овла да ва ње ве
шти на ма ко ји ће им омо гу ћи ти при ме ну те о риј ских зна ња у прак
тич ном ра ду као и ра ди пра ће ња дру гих струч них пред ме та.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– сти чу нај о снов ни ја зна ња о са ста ву и кон струк ци ји же ле

знич ких во зи ла;
– упо зна ју вр сте и ти по ве же ле знич ких во зи ла ЖС и њи хо вих 

тех нич ких и екс пло а та ци о них ка рак те ри сти ка;
– сти чу основ на зна ња о уре ђа ји ма на же ле знич ким во зи ли ма 

ко ји ути чу на без бед ност же ле знич ког са о бра ћа ја, ње го ву еко но
мич ност и ком фор пут ни ка;

– упо зна ју ор га ни за ци ју и на чи не одр жа ва ња же ле знич ких 
во зи ла на ЖС;

– сти чу нај о снов ни ја зна ња из обла сти те о ри је ву че во зо ва;
– ре ша ва ју нај про сти је за дат ке из те обла сти;
– по ве зу ју сте че на зна ња и ве шти не са са др жа ји ма дру гих 

струч них пред ме та;
– бу ду оспо со бље ни за при ме ну сте че них зна ња, ве шти на и 

ста во ва у прак тич ном ра ду.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

ПО ЈА ВА И РАЗ ВОЈ ВО ЗНИХ СРЕД СТА ВА  
(ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КА ВО ЗИ ЛА) (4)

ПО ДЕ ЛА И НА МЕ НА ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КИХ ВО ЗИ ЛА (10)

Вуч на во зи ла (ди зел и елек тро ло ко мо ти ве, ди зел и елек
тро мо тор ни во зо ви и ши но бу си). Ву че на во зи ла (те рет на ко ла, 
пут нич ка ко ла) и ко ла за по себ не на ме не. Оста ла пру жна во зи ла 
(рад нич ка ко ли ца, руч не и мо тор не дре зи не, ра зна во зи ла са ин
стру мен ти ма, уре ђа ји ма и опре мом за над зор и одр жа ва ње же ле
знич ких обје ка та и по стро је ња).

ГЛАВ НИ СА СТАВ НИ ДЕ ЛО ВИ ЗА ЈЕД НИЧ КИ  
ЗА СВА ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КА ВО ЗИ ЛА (14)

По сто ље, сан дук, тр че ћи строј, обрт но по сто ље, те гље нич ки 
уре ђај, од бој нич ки уре ђај и уре ђај за ко че ње, њи хов за да так, уло га, 
са став, кон струк ци ја, ма те ри јал и на чин њи хо ве из град ње – про
из вод ње.

УРЕ ЂА ЈИ ЗА КО ЧЕ ЊЕ (26)

Руч на, ва зду шна, елек тро ди на мич ка, елек тро маг нет на и хи
дро ди на мич ка коч ни ца, њи хов за да так, уло га, са став ни де ло ви. 
Про ве ра ис прав но сти ва зду шне коч ни це. Усло ви ко је мо ра ју ис пу
ња ва ти ко ла ко ја се увр шта ва ју у во зо ве на ЖС у по гле ду ко че ња. 
Пој мо ви ко че ња: ко че ност, те жи на ко че ња, про це нат ко че ња, за у
став ни пут и вре ме, про бој на бр зи на и вре ме. Ме њач ке ру чи це ва
зду шне коч ни це; ме њач вр сте коч ни це, ме њач си ле ко че ња.

Опре ма вуч них во зи ла с об зи ром на ко че ње. Ко че ње ко ла с 
на ро чи тим по шиљ ка ма.

ОСТА ЛИ ДЕ ЛО ВИ КА РАК ТЕ РИ СТИЧ НИ ЗА ПО ЈЕ ДИ НЕ  
ВР СТЕ ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КИХ ВО ЗИ ЛА (20)

Ди зел и елек тро ло ко мо ти ве, елек тро и ди зел мо тор ни во зо ви 
и ши но бу си, пру жна во зи ла, те рет на пут нич ка и ко ла за по себ не 
на ме не, њи хо ве тех нич ке и екс пло а та ци о не ка рак те ри сти ке.

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

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ВУЧ НИХ ВО ЗИ ЛА ЖС (6)

Грб, соп стве ност, се ри ја и ин вен тар ски број, осо вин ска фор
му ла – кон струк тив на ка рак те ри сти ка.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈЕ ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КИХ  
ВО ЗИ ЛА ЖС (20)

Тур ну си ло ко мо ти ва, пут нич ких гар ни ту ра и ко ла, по ка за те
љи екс пло а та ци је ло ко мо ти ва и ко ла (обрт, про сеч но днев но тр ча
ње, ста тич ко оп те ре ће ње ко ла).

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОДР ЖА ВА ЊА ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КИХ  
ВО ЗИ ЛА ЖС (14)

Стал ни над зор, кон трол ни пре глед и оправ ке – ре дов не и ван
ред не.

По стро је ња за снаб де ва ње и не гу пут нич ких ко ла.
По стро је ња за де зин вфек ци ју те рет них ко ла.
При пре ме за се зо ну гре ја ња пут нич ких во зо ва, пред гре ва ње 

пут нич ких гар ни ту ра, кон тро ла гре ја ња у екс пло а та ци ји.

ВУ ЧА ВО ЗО ВА (30)

Вр сте си ла ко је де лу ју на воз (вуч на си ла ло ко мо ти ве, си ле 
от по ра кре та ња во за и си ла ко че ња во за). Усло ви за ста ње кре та ња 
во за (убр за ње, рав но мер но кре та ње и успо ра ва ње).

Јед на чи на кре та ња во за и ње но ко ри шће ње за од ре ђи ва ње ма
се во зо ва, од но сно оп те ре ће ња ло ко мо ти ва: на пра вој хо ри зон та ли, 
успо ни ма, при кре та њу во за с ме ста, с об зи ром на ме ро дав ни от
пор пру ге и на успо ни ма и па до ви ма с об зи ром на до зво ље но на
пре за ње уре ђа ја за те гље ње.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји пред ме та Во зна сред ства и ву ча во зо ва 
су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци
о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. Са др жај овог пред ме та има ве зу 
са са др жа ји ма дру гих пред ме та као што су Же ле знич ки са о бра ћај, 
Же ле знич ка по сто је ња, прак тич на на ста ва. Уче ни ци ма тре ба стал
но ука зи ва ти на ту ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма 
ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. Осим то га, уче ни ци ма тре ба ука зи
ва ти и на ве зу са пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као што су Пре
воз ства ри, Упо тре ба ко ла.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним на
став ним ме то да ма и сред стви ма. Са др жа је те о риј ског де ла про гра
ма тре ба из ла га ти у нај кра ћим мо гу ћим цр та ма, уз пи са ње и цр та
ње на та бли и ко ри шће ње мо де ла, сли ка и цр те жа ве ћег фор ма та.

У ка би не ту уче ни ци ма тре ба омо гу ћи ти да упо зна ју по је ди не 
скло по ве и уре ђа је у рас кло пље ном ста њу.

На те ре ну, у же ле знич кој ста ни ци, уче ни ци тре ба да ви зу ел
но са гле да ју глав не са став не де ло ве и да уве жба ју укљу чи ва ње и 
ис кљу чи ва ње гре ја ња и осве тље ња пут нич ких ко ла, ак ти ви ра ње и 
де ак ти ви ра ње коч ни це за слу чај опа сно сти и дру го.

По ред вуч них во зи ла, те рет них и пут нич ких ко ла, елек тро и 
ди зел мо тор них во зо ва, уче ни ци тре ба да упо зна ју и пру жна во зи
ла као во зи ла по себ не на ме не и кон струк ци је са по себ ним на гла
ском на њи хо вим нај ва жни јим тех нич коекс пло а та ци о ним ка рак
те ри сти ка ма и при ме ном за по себ не же ле знич ке свр хе.

Кроз прак тич не при ме ре уче ни ке тре ба упо зна ти са на чи ном 
од ре ђи ва ња и из ра чу на ва ња вре ме на во жње во зо ва, што тре ба да 
по слу жи као основ за бо ље раз у ме ва ње по је ди них на став них са др
жа ја бит них за овај обра зов ни про фил.



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

ПРЕВОЗ СТВАРИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње зна ња ко ја омо гу ћа ва ју 
уче ни ци ма да схва те нео п ход ност на чи на ру ко ва ња и по сту па ња 
са пред ме ти ма у тран спор ту, фор ми ра ње ста во ва и овла да ва ње ве
шти на ма ко ји ће им омо гу ћи ти при ме ну те о риј ских зна ња у прак
тич ном ра ду.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– бу ду оспо со бље ни за са мо стал ни рад и тач ну при ме ну про

пи са;
– бу ду оспо со бље ни за са мо стал но, бр зо, пра вил но и тач но 

при ме њи ва ње про пи са о увр шта ва њу те рет них ко ла у во зо ве;
– раз ви ја ју на ви ке да оба вља ју по сло ве бр зо и тач но и да аде

кват но уче ству ју у из вр ше њу и кре и ра њу про це са ра да ра ди бр жег 
пре во за и уред но сти у са о бра ћа ју;

– раз ви ја ју свест о нео п ход но сти раз у ме ва ња по сту па ка у 
спро во ђе њу уго во ре них оба ве за же ле зни це и ко ри сни ка пре во за;

– са мо стал но ко ри сте струч ну ли те ра ту ру ра ди да љег уса вр
ша ва ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

ТРАН СПОРТ НО МА НИ ПУ ЛА ТИВ НИ ПРО ПИ СИ  
О ПРЕ ВО ЗУ СТВА РИ

ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ О ПРЕ ВО ЗУ ПО ШИ ЉА КА (10)

Раз вој ор га ни за ци је пре во за. Основ ни про пи си при пре во зу 
ства ри. Слу жбе на ме ста, по стро је ња, уре ђа ји и сред ства за рад. 
Обра сци ко ји се упо тре бља ва ју за рад тран спорт не слу жбе и рок 
чу ва ња. Пре во зне ис пра ве. Рад но вре ме. Слу жбе на по шта и пре пи
ска. Пред ме ти ис кљу че ни из пре во за и пред ме ти ко ји се услов но 
при ма ју на пре воз. За бра не пре во за и об у ста ве са о бра ћа ја.

ПРИ ЈЕМ ПО ШИ ЉА КА ЗА ПРЕ ВОЗ (25)

На руџ ба, из бор и до ста ва ко ла за уто вар. Па ко ва ње ства ри, 
ам ба ла жа и за во ји. Обе ле жа ва ње ко ма да ства ри код ден ча них по
ши ља ка. До но ше ње ро бе. По пу ња ва ње то вар ног ли ста. За во ђе ње 
то вар них ли сто ва у ма га цин ску књи гу от пра вља ња. Па ко ва ње ро
бе. Од ре ђи ва ње пре во зног пу та. При јем по ши ља ка. Про ве ра ва ње 
са др жи не по ши ља ка. Гра ни ца то ва ре ња ко ла. Уто вар по ши ља ка. 
Утвр ђи ва ње ма се по ши ља ка. Ста вља ње ли сти ца на ко ла. За тва ра
ње и плом би ра ње ко ла.

ПРЕ ВОЗ ПО ШИ ЉА КА (10)

Ста ра ње о ства ри ма за вре ме пре во за. От пре ма ње по ши ља ка 
во зо ви ма. Пре во же ње ден ча них по ши ља ка. Пре да ја по ши ља ка во
зо ви ма. Пре воз, ус пут на ма ни пу ла ци ја и пре да ја по ши ља ка ста ни
ца ма. Оста вља ње ко ла по ус пут ним ста ни ца ма. Пре то вар по ши ља
ка. Пре да ја и при јем по ши ља ка у про ла зним ста ни ца ма. Пра ће ње 
по ши ља ка. Ро ко ви ис по ру ке.

ИЗ ДА ВА ЊЕ СТВА РИ (10)

При пре ма за из да ва ње при спе лих по ши ља ка. Из ве шта ва ње 
при ма о ца о при спе ћу по ши ља ка. Ис ку пље ње пре во зне ис пра ве. 
Из да ва ње и од но ше ње ства ри. Ро ко ви уто ва ра и од но ше ње ства ри. 
При мо пре да ја ко ла стран ка ма за уто вар или ис то вар.

ПРО ПИ СИ ЗА ПО ЈЕ ДИ НЕ СЛУ ЧА ЈЕ ВЕ (15)

Пре ко ра че ње гра ни це то ва ре ња ко ла – пре тег. Из ме на уго во
ра о пре во зу. Смет ње при пре во зу и из да ва њу по ши ља ка. Про да ја 
ро бе. Кон фи ска ци ја – пле нид ба по ши ља ка. Уни ште ње по ши ља ка. 
За лу та ле по шиљ ке.

ПО СЕБ НЕ ВР СТЕ ПО ШИ ЉА КА (15)

Пре воз по смрт них оста та ка. Пре воз жи во ти ња. Дез ин фек ци ја 
ко ла. Пре воз опа сних пред ме та и ма те ри ја по RIDу. Пре воз на ро
чи тих по ши ља ка. Пре воз вој них по ши ља ка. Пре воз по ши ља ка за 
ЖС. Пре воз по ши ља ка оро че ног пре во за. Пре воз по ши ља ка до го
во ре ног пре во за. Пре воз ства ри на па ле та ма и у кон теј не ри ма.

ПРО ПИ СИ О ТО ВА РЕ ЊУ КО ЛА (20)

Уто вар те шких пред ме та и кон струк ци ја. Уто вар друм ских 
и оста лих во зи ла. Уто вар гра ђе, бал ва на, огрев ног и це лу ло зног 
др ве та. Уто вар рин фу зне ро бе, теч но сти и про из во да у ра су том 
ста њу. Рас по ред то ва ра у ко ли ма. Сред ства и на чин оси гу ра ња и 
обез бе ђе ње то ва ра ве зи ва њем. То вар ни при бор и сред ства за обез
бе ђе ње то ва ра. То вар ни про фил и до пу ште не ди мен зи је то ва ра.

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

ЗА КОН СКИ ПРО ПИ СИ (10)

Ва же ње за ко на о уго во ри ма о пре во зу у же ле знич ком са о бра
ћа ју. Од го вор ност пре во зи о ца у из вр ше њу пре во за. Оба ве за же ле
зни це да оба вља пре воз. Огра ни че ња пре во за. Ре кла ма ци је и за ста
ре лост по тра жи ва ња. Же ле зни ца и ње на уло га у дру штву.

ТА РИФ НИ ПРО ПИ СИ (30)

Оп шти усло ви пре во за. По јам и вр ста по ши ља ка, вр сте пре
во за и на чин пре во за. То вар ни лист – са др жај, об лик и на чин по
пу ња ва ња. Пре во зне ис пра ве ин тер ног ка рак те ра. По јам ка ба стих 
ства ри, пред ме та ван ред ног оби ма, друм ских, плов них и ва зду хо
плов них во зи ла. Та ри фа део II – кла си фи ка ци ја ства ри. Та ри фа део 
III – име ник же ле знич ких ста ни ца. Та ри фа део IV – да љи нар, са др
жај и ру ко ва ње. Та ри фа део V – пу то каз. Та ри фа део VI – та бли це 
це на пре во за и на кна да за спо ред не услу ге. По јам пре во зни не и 
ње но утвр ђи ва ње. Утвр ђи ва ње те жи не ме ро дав не за ра чу на ње пре
во зни не. Ра чу на ње пре во зни не пре ма на чи ну от пра вља ња. Оп ште 
од ред бе о ра чу на њу пре во зни не за кол ске по шиљ ке ко је се то ва
ре у за тво ре на и отво ре на ко ла обич не и спе ци јал не кон струк ци је. 
Ме шо ви ти (ком би но ва ни) пре воз. Пре воз по ши ља ка за ста ни це на 
ин ду стриј ским пру га ма. Пре воз ме шо ви тог вој ног тран спор та, по
ши ља о че вог ме шо ви тог во за, по себ ног те рет ног во за и гру пе ко ла. 
Пре воз пра зних ко ла ко ри сни ка пре во за и ко ла у за ку пу.

ПО ТРА ЖНИ ПО СТУ ПАК (10)

Ор га ни за ци ја по тра жне слу жбе. Основ ни пој мо ви из по тра
жног по ступ ка. Утвр ђи ва ње не до ста та ка. Тра га ње за не до ста ју ћим 
по шиљ ка ма. По сту пак са пре во зном ис пра вом ства ри ко је не до
ста ју. Утвр ђи ва ње ви шка по ши ља ка. Сме штај и отва ра ње ви шка. 
Тра га ње за ви шком. От пре ма ње ви шка. По сту пак у слу ча ју кра ђе.

ЦА РИН СКИ ПО СТУ ПАК (10)

Основ ни пој мо ви. Ца рин ски по сту пак и ца рин ски над зор. Сме
штај ца рин ских по ши ља ка. Ца рин ске ис пра ве, обе леж ја и за да ци.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји пред ме та Пре воз ства ри су ор га ни зо ва
ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со
ва за ре а ли за ци ју. Са др жај овог пред ме та има ве зу са са др жа ји ма 
дру гих пред ме та као што су Прак тич на на ста ва, Же ле знич ки са о
бра ћај, Во зна сред ства и ву ча во зо ва и Упо тре ба ко ла. Уче ни ци ма 
тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу. 



Са др жај про гра ма овог пред ме та омо гу ћа ва ју уче ни ци ма да 
стек ну по треб на зна ња и да се оспо со бе да оба вља ју по сло ве и 
рад не за дат ке у ве зи са пре во зом ства ри. 

При оства ри ва њу про гра ма нео п ход но је по ве зи ва ти те о риј
ске са др жа је са прак сом од но сно при ме ном из про це са ра да. Уче
ни ци тре ба, нај пре, да упо зна ју уло гу же ле зни це у дру штву и ње ну 
оба ве зу да пре во зи пут ни ке и ства ри, а за тим, об ја сни оба ве зе ко
ри сни ка пре во за пре ма же ле зни ци за учи ње ну услу гу. У овом де лу 
про гра ма по себ но тре ба ука за ти на нео п ход но ко рект но и пред у
сре тљи во по на ша ње же ле знич ких рад ни ка пре ма ко ри сни ци ма 
пре во за.

При об ја шња ва њу са др жа ја тре ба ко ри сти ти кон крет не при
ме ре из ра зних си ту а ци ја при пре во зу по ши ља ка из уну тра шњег и 
ме ђу на род ног са о бра ћа ја. У окви ру пи сме них ве жби (две), уче ни
ци тре ба да ис пу ња ва ју то вар ни лист, при јав не ли сти це о ви шку и 
не до стат ку, као и да ис по ста вља ју за пи сник о из ви ђа ју.

Ве о ма је ва жно код уче ни ка раз ви ја ти на ви ку да на по сао до
ла зе на вре ме, уред но и да по шту ју и пра те про пи се ка ко би успе
шни је оба ви ли рад не за дат ке.

На став ни про грам је са чи њен по ре до сле ду тех но ло шког про
це са ра да, по чев од до во же ња ства ри на ста ни цу, пре ко при је ма, 
сме шта ја и от пре ма ња, до пре во же ња и из да ва ња у упут ној ста ни
ци. Тим ре до сле дом и тре ба оства ри ти про грам.

Сва те о риј ска из ла га ња тре ба по ве за ти са прак тич ном при ме
ном. То ком по се та же ле знич ким ста ни ца ма по ка за ти уче ни ци ма на 
ли цу ме ста ка ко се при ма ју на пре воз по шиљ ке по чев од ва га ња, 
обе ле жа ва ња ко ма да ства ри, сме шта ја на од ре ђе не про сто ре, уто
ва ра у ко ла, па до њи хо ве от пре ме из ста ни це. При при је му кол
ских по ши ља ка уче ни ци ма по ка за ти ка ко се пра зна ко ла за уто вар 
или то ва ре на ко ла за ис то вар пре да ју ко ри сни ци ма пре во за пу тем 
књи ге пре да је ко ла и то вар ног при бо ра.

У ве зи са по сло ви ма ко ји се од но се на из да ва ње ства ри, по
ка за ти уче ни ци ма ка ко се вр ши ис то вар де нач не ро бе из ко ла и 
сме штај у ма га цин, за во ђе ње при спе лих ис пра ва, об ра чу на ва ње 
пре во зних тро шко ва, из ве шта ва ног при ма о ца о при спе ћу на раз не 
на чи не, до ла зак ко ри сни ка пре во за по ства ри, ис ку пље ње пре во зне 
ис пра ве и из да ва ње ства ри. При ли ком при ме на та ри фа за пре воз 
ства ри, ве жба ти са уче ни ци ма ра чу на ње пре во зни не, при че му им 
стал но тре ба ука зи ва ти на ва жност пра вил не при ме не про пи са и 
не га тив не ефек те ко ји се ја вља ју кад се од ре ђе ни про пи си не при
ме њу ју.

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

СРЕДСТВА ОСИГУРАЊА И ВЕЗЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је упо зна ва ње са функ ци о нал ним си
сте мом ве за у ци љу по ве ћа ња ре до ви то сти са о бра ћа ја, ква ли те та 
пре во за и ни воа без бед но сти, фор ми ра ње ста во ва и сти ца ње ве
шти на ко је ће омо гу ћи ти раз у ме ва ње и прак тич ну при ме ну зна ња.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју тех нич ка сред ста ва ве за;
– бу ду оспо со бље ни за ру ко ва ње те ле ко му ни ка ци о ним по

стро је њи ма;
– бу ду оспо со бље ни за от кла ња ња лак ших ква ро ва на те ле ко

му ни ка ци о ним уре ђа ји ма;
– по ве зу ју сте че на зна ња са са др жа ји ма дру гих струч них 

пред ме та;
– раз ви ја ју од го вор ност пре ма ра ду, мо ти ви са ност за уче ње и 

по тре бу стал ног уса вр ша ва ња струч них зна ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД (2)

Спе ци фич но сти же ле знич ког са о бра ћа ја. Прав ци да љег раз
во ја же ле знич ког са о бра ћа ја.

ОСНОВ НИ СА О БРА ЋАЈ НОТЕХ НИЧ КИ ПОЈ МО ВИ (4)

Вр сте во жњи у же ле знич ком са о бра ћа ју. Вр сте угро жа ва ња 
без бед но сти же ле знич ког са о бра ћа ја. Основ не по став ке на ко ји
ма се за сни ва ју тех нич ка сред ства за по ве ћа ње без бед но сти же ле
знич ког са о бра ћа ја.

СА СТАВ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ СС УРЕ ЂА ЈА (11)

Основ ни еле мен ти гор њег стро ја пру ге: ко ло сек, скрет ни ца, 
пру га, сло бо дан про фил пру ге и ко ло се ка, обе ле жа ва ње еле ме на та 
гор њег стро ја у си сте му оси гу ра ња. Тех нич ка сред ства за оси гу ра
ње скрет ни ца: скрет нич ке бра ве (вр сте, основ не ка рак те ри сти ке), 
ис кли зни це, ме ха нич ке по став не спра ве, за сун ске спра ве, елек трич
не скрет нич ке по став не спра ве, хи дра у лич не скрет нич ке по став не 
спра ве, спе ци фич но сти скрет нич ких по став них спра ва за ве ли ке бр
зи не. Уре ђа ји за кон тро лу за у зе ћа ко ло се ка и скрет ни ца. Вр сте уре
ђа ја за кон тро лу за у зе ћа од се ка. Елек трич но шин ско струј но ко ло са 
изо ло ва ним са ста ви ма (са став ни де ло ви и прин цип ра да). Нор мал
но отво ре но и за тво ре но шин ско струј но ко ло. Шин ско струј но ко ло 
са дво шин ском изо ла ци јом. Шин ско струј но ко ло са јед но шин ском 
изо ла ци јом. Спе ци фич но сти шин ских струј них ко ла на елек ти фи ци
ра ним и не е лек ти фи ци ра ним пру га ма. Шин ска струј на ко ла без изо
ло ва них са ста ва. Уре ђа ји за пунк ту ал ну кон тро лу од се ка.

СИГ НА ЛИ (3)

Кла си фи ка ци ја сиг на ла. Си сте ми сиг на ли за ци је на Же ле зни
ца ма Ср би је. Кри те ри ју ми за из бор бо ја за сиг нал не зна ке. Оп тич
ки си сте ми све тло сних сиг на ла. Ди ја грам рас по де ле све тло сти 
сиг нал не све тиљ ке. Усме ра ва ње све тиљ ки све тло сних сиг на ла.

РЕ ЛЕ ЈИ (2)

Кон такт ни ре леј. Без кон такт ни ре леј. Елек трич не ре леј не ше
ме. Кри те ри ју ми си гур но сти и по у зда но сти.

ИЗ РА ДА ТА БЕ ЛЕ ЗА ВИ СНО СТИ ПУ ТЕ ВА ВО ЖЊИ,  
СКРЕТ НИ ЦА, ИЗО ЛО ВА НИХ ОД СЕ КА СИГ НА ЛА  
И ОСТА ЛИХ ЕЛЕ МЕ НА ТА СС УРЕ ЂА ЈА ЗА БЕЗ БЕД НО  
ОД ВИ ЈА ЊЕ ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КОГ СА О БРА ЋА ЈА (10)

СТА НИЧ НИ СИГ НАЛ НОСИ ГУР НО СНИ УРЕ ЂА ЈИ (4)

Ме ха нич ки и елек тро ме ха нич ки СС уре ђа ји. Про ста сиг нал на 
по став ни ца ли ков них сиг на ла. Елек тро ме ха нич ки за брав ни блок 
апа рат. Ру ко ва ње ме ха нич ким и елек тро ме ха нич ким СС уре ђа ји ма.

ЕЛЕК ТРО РЕ ЛЕЈ НИ СИГ НАЛ НОСИ ГУР НО СНИ УРЕ ЂА ЈИ (5)

Про ста сиг нал на по став ни ца све тло сних сиг на ла. Елек тро ре
леј ни уре ђа ји кљу чев не за ви сно сти све тло сних сиг на ла и скрет ни
ца. Елек тро ре леј ни уре ђа ји ком плет не цен тра ли за ци је сло бод ног 
ше ми ра ња. Елек тро ре леј ни уре ђа ји ком плет не цен тра ли за ци је са 
функ ци о нал ним гру па ма. Елек тро ре леј ни СС уре ђа ји ком плет не 
цен тра ли за ци је у мо за ик тех ни ци. Ми кро про це сор ски ста нич ни 
СС уре ђа ји. Ру ко ва ње ко манд ним по став ни ца ма при ме ње ним на 
мре жи ЖС.

УРЕ ЂА ЈИ ЗА РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ И ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊЕ СА О БРА ЋА ЈА 
НА МЕ ЂУ СТА НИЧ НОМ РА СТО ЈА ЊУ (7)

Основ ни пој мо ви. Вр сте и на чин оси гу ра ња ме ђу ста нич ног 
ра сто ја ња. Уре ђа ји ме ђу ста нич не за ви сно сти. Уре ђа ји пру жног 



бло ка. Ре гу ли са ње са о бра ћа ја по мо ћу од јав ни ца. По лу а у то мат ски 
пру жни блок. Ауто мат ски пру жни блок. Уре ђа ји ка бин ске сиг на
ли за ци је.

УРЕ ЂА ЈИ ЗА ОБЕЗ БЕ ЂИ ВА ЊЕ ПУТ НИХ ПРЕ ЛА ЗА  
У НИ ВОУ ПРУ ГЕ (5)

Основ ни пој мо ви. Кри те ри ју ми за од ре ђи ва ње на чи на оси гу
ра ња пут ног пре ла за. Вр сте оси гу ра ња пут них пре ла за и основ не 
ка рак те ри сти ке при ме ње них тех нич ких ре ше ња.

УРЕ ЂА ЈИ ЗА АУТО МАТ СКО ЗА У СТА ВЉА ЊЕ ВО ЗА (2)

Основ ни еле мен ти и прин цип ра да ин дук тив них аутостоп уре
ђа ја. Прав ци да љег раз во ја си сте ма за ауто мат ско за у ста вља ње во за.

УРЕ ЂА ЈИ ЗА АУТО МА ТИ ЗА ЦИ ЈУ РА ДА У РАН ЖИР НИМ  
СТА НИ ЦА МА (10)

Оп шти пој мо ви. Кла си фи ка ци ја ран жир них ста ни ца са аспек
та пре рад не мо ћи и гра ђе вин ске кон фи гу ра ци је. Вр сте уре ђа ја за 
ауто ма ти за ци ју ра да на спу шта ли ци. Уре ђа ји за ауто мат ско по ста
вља ње скрет ни ца (основ ни при каз ра да уре ђа ја са де таљ ним опи сом 
ко манд них по став ни ца на мре жи ЖС). Уре ђа ји за ре гу ли са ње бр зи
не ко ла низ спу шта ли цу (основ ни при каз са став них де ло ва уре ђа ја 
са де таљ ним опи сом ко манд них по став ни ца при ме ње них на мре жи 
ЖС). Уре ђа ји за да љин ско упра вља ње ло ко мо ти ва по ти ски ва ли ца. 
Уре ђа ји за от кри ва ње пре гре ја но сти ле жи шта осо ви на. Прав ци да
љег раз во ја уре ђа ја за ауто ма ти за ци ју ран жир них ста ни ца.

УРЕ ЂА ЈИ ТЕ ЛЕ КО МАН ДЕ СА О БРА ЋА ЈА (5)

Оп шти пој мо ви. По де ла си сте ма да љин ског упра вља ња. Опис 
при ме ње них тех нич ких ре ше ња уре ђа ја те ле ко ман де са о бра ћа ја на 
мре жи ЖС, са по себ ним освр том на ру ко ва ње у про це су од ви ја ња 
же ле знич ког са о бра ћа ја.

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

ТЕ ЛЕ КО МУ НИ КА ЦИ О НИ СИ СТЕМ ЖС (4)

Основ ни об ли ци пре но са сиг на ла елек трич ним пу тем, пре нос 
те ле граф ских и те ле фон ских са оп ште ња, пре нос по да та ка. Си стем 
ве за по фи зич ким во до ви ма: ни ско фре квент ни дво и че тво ро жич
ни пре нос и ви со ко фре квент ни пре нос.

ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КА ТЕ ЛЕ ГРАФ СКА ПО СТРО ЈЕ ЊА (6)

Фор ми ра ње и пре нос те ле граф ских са оп ште ња, азбу ка. Те ле
прин те ри. Же ле знич ке те ле граф ске цен тра ле и мре жа.

ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КА ТЕ ЛЕ ФОН СКА ПО СТРО ЈЕ ЊА (7)

Основ ни зах те ви за пру жне те ле фон ске ве зе, дис пе чер ску те
ле фо ни ју и ЖАТ си стем. Прин цип те ле фо ни је и оства ре ња те ле
фон ских ве за. Те ле ко му ни ка ци о ни во до ви, сиг на ли и те ле ко му ни
ка ци о ни ка бло ви, жи ла, па ри ца, че твор ка, је згро, за шти та, омо тач 
ка бла. Те ле ко му ни ка ци о на ли ни ја. Те ле фон ски апа ра ти и цен тра ле.

ПРУ ЖНЕ ТЕ ЛЕ ФОН СКЕ ВЕ ЗЕ (9)

Те ле фон ске ве зе ста ни це и отво ре не пру ге. Те ле ко му ни ка ци
о ни пулт. Ме ђу ста нич ни, по слов ни, зво нов ни, те ле фон ски во до ви 
за одр жа ва ње же ле знич ких по стро је ња, вод за уде се. Пру жни те ле
фон ски при кључ ци код АПБ, ПП, пру жни те ле фо ни, те ле фо ни код 
сиг нал не под ста ни це на сиг на ли ма. Те ле ко му на ци о ни ста нич ни 
пулт. Дис пе чер ски те ле фон ски си сте ми са се лек тив ним по зи вом и 
иден ти фи ка ци јом.

ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КЕ РА ДИО ВЕ ЗЕ И ПО СТРО ЈЕ ЊА (6)

Прин цип ра дио ве за, крат ко та ла сне и УКТ ве зе на ЖС. Ло ко
мо тив ске ра дио дис пе чер ске ве зе.

РЕ ГИ СТРО ФОН СКА ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КА ПО СТРО ЈЕ ЊА (2)

РАЗ ГЛА СНИ И ИН ТРЕР ФОН СКИ УРЕ ЂА ЈИ (2)

САТ НИ ИН ФОР МА ЦИ О НИ СИ СТЕ МИ (2)

КО РИ ШЋЕ ЊЕ ТЕ ЛЕ КО МУ НИ КА ЦИ О НИХ УРЕ ЂА ЈА (22)

Основ ни пој мо ви. Уче сни ци у ТТ са о бра ћа ју, вр ше ње ТТ по
сло ва у ста ни ца ма, же ле знич ким пред у зе ћи ма и са пред у зе ћи ма 
из ван же ле зни це. Те ле грам (вр сте, пи смо). Те ле граф скоте ле фон
ски днев ник, упи си ва ње те ле гра ма у днев ник. Пр вен ство от пре ме 
те ле гра ма. Пре ки да ње да ва ња те ле гра ма. От пре ма ње и при ма ње 
те ле гра ма пре ко те ле фо на. Крај те ле гра ма и по твр да при је ма. По
зи ва ње слу жбе ног ме ста на отво ре ној пру зи и са пру ге. По зи ва ње 
пре ко по слов ног во да. По зи ва ње пре ко руч не и ауто мат ске цен тра
ле. Упо тре ба дис пе чер ске ра дио ве зе. Упо тре ба ин тер фо на и раз
гла сног уре ђа ја. Упо тре ба те ле фак са. Упо тре ба ра дио те ле фо на. 
Ме ре за шти те од кон такт не мре же и ње них ути ца ја.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји пред ме та Сред ства оси гу ра ња и ве зе су 
ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни 
број ча со ва за ре а ли за ци ју. На ста ва овог пред ме та тре ба да пру жи 
це ло вит по глед на си сте ме за упра вља ње же ле знич ким са о бра ћа
јем, са по себ ним ак цен том на сиг нал носи гур но сне уре ђа је при ме
ње не на мре жи ЖС.

Гру пи са ње са др жа ја на ста ве је из вр ше но та ко да се у из ла га
њу ма те ри је уче ни ци пот пу но упо зна ју са сиг нал носи гур но сним 
уре ђа ји ма, а за тим да се де таљ но упо зна ју са прак тич ним ко ри
шће њем.

Кон цеп ци ја из во ђе ња на ста ве је у те сној ве зи са прак тич ном 
на ста вом, па је у ту свр ху по треб но опре ми ти ка би нет за сиг нал
носи гур но сна по стро је ња са нео п ход ном опре мом: си му ла то ри ма, 
тре на же ри ма, ви де о си сте мом и оста лим учи ли ма. Осим са Прак
тич ном на ста вом, са др жај овог пред ме та има ве зу и са са др жа јем 
пред ме та Же ле знич ки са о бра ћај. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи
ва ти на ту ве зу. 

У то ку го ди не пред ви де ти од ла зак на те рен, где ће се уче ни ци 
прак тич но об у чи ти у ко ри шће њу уре ђа ја у ре ал ним екс пло а та ци о
ним усло ви ма.

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

ПРЕВОЗ ПУТНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред мет је да уче ни ке упо зна с ма ни пу ла тив ним 
и та риф ским про пи си ма, ко ји ма се уре ђу је ор га ни за ци ја пре во за 
пут ни ка, пр тља га и по ши ља ка екс пре сног пре во за у уну тра шњем 
и ме ђу на род ном са о бра ћа ју и оспо со би их за са мо стал но оба вља
ње по сло ва из тог до ме на.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– при ме њу ју про пи се код при хва та пут ни ка, пр тља га и по ши

ља ка у во зо ви ма и ста ни ца ма у уну тра шњем и ме ђу на род ном са о
бра ћа ју;

– бу ду оспо со бље ни да пра вил но ор га ни зу ју при хват пут ни
ка, пр тља га и по ши ља ка у во зо ви ма и ста ни ца ма у уну тра шњем и 
ме ђу на род ном са о бра ћа ју;

– раз ви ја ју и уна пре де ко му ни ка циј ске ве шти не пре ма пут ни
ци ма уну тра шњег са о бра ћа ја и у тран зи ту пре ко пру га СЖ;

– по ве зу ју сте че на зна ња са са др жа ји ма дру гих струч них 
пред ме та;



– раз ви ја ју од го вор ност пре ма ра ду, мо ти ви са ност за уче ње и 
по тре бу стал ног уса вр ша ва ња струч них зна ња као и пер ма нент ног 
пра ће ња про ме не про пи са.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД  
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

УВОД (2)

Раз вој же ле знич ког са о бра ћа ја. Задаци же ле знич ког са о бра
ћа ја.

ПРЕ ВОЗ ПУТ НИ КА (16)

Вр сте же ле знич ких про пи са. Вр сте во зо ва и вр сте ко ла за 
пре воз пут ни ка. Вр сте обра за ца за упо тре бу. Да ва ње оба ве ште ња 
пут ни ци ма и ре ша ва ње спо ро ва у во зо ви ма. Ред во жње и ње го во 
ко ри шће ње. Улаз пут ни ка у во зо ве и њи хов сме штај. Уго вор о пре
во зу, по јам. По јам, вр сте и на чин из да ва ња во зних ис пра ва. Рад но 
вре ме пут нич ких бла гај ни. По да ци на во зним ис пра ва ма. Ко ри
шће ње и кон тро ла во зних ка ра та. Пре глед во зних ка ра та у во зо ви
ма. До пла те у во зо ви ма и по сту пак у слу ча ју ка да пут ник не ма или 
од би ја да пла ти до пла ту. За пи сник о не из вр ше ној до пла ти у во зу 
(К92), на ме на и на пла та. Вр сте, упо тре ба и из да ва ње кар тон ских 
ка ра та. Вр сте бе ли ца, на ме на и упо тре ба. Ли сне во зне кар те, на ме
на и упо тре ба. Тер ми нал ске во зне кар те. Из ве штај о не пра вил но
сти ма у во зу (К91). Од у зи ма ње во зних ис пра ва. Де кла си ра ње ко ла 
и оде ља ка. Ре зер ва ци ја ко ла и оде ља ка. Нео др жа ва ње ре да во жње, 
и смет ње у са о бра ћа ју. Пре воз пра ти о ца по ши ља ка. Пре воз те рет
ним во зо ви ма. Ре зер ва ци ја се ди шта и сме штај пут ни ка. Ко ри шће
ње ко ла за спа ва ње и ко ла са ле жа је ви ма. Пре воз пра ће них ауто мо
би ла. По сту пак при озле ди или усмр ће њу пут ни ка.

ТА РИФ СКИ ПРО ПИ СИ (19)

Та ри фа за пре воз пут ни ка, пр тља га и по ши ља ка екс пре сног 
пре во за. Усло ви пре во за.

Упо тре ба и при ме на та риф ских та бли ца, во зне це не. Да љи
нар за пре воз пут ни ка и пр тља га. Та риф ско од сто ја ње. Це не на 
бла гај ни. Це не у во зу. По вла сти це у во жњи. За кон ске по вла сти це. 
Ко мер ци јал не по вла сти це. На чин из ра чу на ва ња во зних це на. Гло
бал не це не. Град ска же ле зни ца. 

ПРЕ ВОЗ ПР ТЉА ГА И ПО ШИ ЉА КА ЕК ПРЕ СНОГ ПРЕ ВО ЗА  
У УНУ ТРА ШЊЕМ СА О БРА ЋА ЈУ (15)

По јам пр тља га. Руч ни пр тљаг, по јам, пред ме ти ко ји се сма
тра ју руч ним пр тља гом. Уно ше ње при пи то мље них жи во ти ња у 
во зо ве. Пред ме ти ко ји се при ма ју на пре воз као пр тљаг. Пред ме
ти ко ји су ис кљу че ни из пре во за пр тља га. Па ко ва ње и обе ле жа ва
ње пр тља га. При мо пре да ја пр тља га из ме ђу же ле знич ких рад ни ка. 
При јем, сме штај у ко ли ма за пре воз пр тља га. Пр тља жни ца (К71), 
на ме на и по да ци. Кар те за би ци кле (К51). Пре воз пи јач них ства ри 
и на пла та пре во зни не. Кар та (К52 а). Пре ко мер ни руч ни пр тљаг и 
из ра чу на ва ње пре во зни не за пре ко мер ни руч ни пр тљаг. При јем и 
из да ва ње пр тља га у ста ни ца ма и во зу. При јем пр тља га у слу жбе
ним ме сти ма ко ја ни су отво ре на за от пра вља ње пр тља га. На кнад
но от пра вља ње пр тља га. До плат ни ца К75, на ме на и са став. Смет
ње при пре во зу пр тља га и не при др жа ва ње ре да во жње. За лу та ли 
и не тач но от пра вље ни пр тљаг. Кон фи ска ци ја (за пле на) пр тља га. 
Бес пла тан пре воз пр тља га. Пре воз пр тља га без от пра вља ња. По јам 
и вр сте по ши ља ка екс пре сног пре во за. Пред ме ти ко ји се при ма ју 
на пре воз као по шиљ ке екс пре сног пре во за и пред ме ти ис кљу че ни 
из пре во за. Из ра чу на ва ње пре во зни не и на кна да за спо ред не услу
ге за по шиљ ке екс пре сног пре во за. При мо пре да ја по ши ља ка екс
пре сног пре во за из ме ђу же ле знич ких рад ни ка. Сме штај и пре воз 
по ши ља ка екс пре сног пре во за. Из да ва ње по ши ља ка екс пре сног 
пре во за у упут ној ста ни ци. Рок ис по ру ке. Смет ње при пре во зу 
по ши ља ка екс пре сног пре во за. Утвр ђи ва ње ви шка и ис по ста вља
ње при јав не ли сти це ви шку. От пре ма ви шко ва у уну тра шњем и 

ме ђу на род ном са о бра ћа ју. Утвр ђи ва ње не до ста та ка по ши ља ка екс
пре сног пре во за. За лу та ле по шиљ ке екс пре сног пре во за, по јам и 
по сту пак.

ПРЕ ВОЗ ПР ТЉА ГА И ПО ШИ ЉА КА У МЕ ЂУ НА РОД НОМ  
СА О БРА ЋА ЈУ (8)

Пре воз пр тља га и по ши ља ка екс пре сног пре во за по про пи си
ма CO TIF, CIV. По себ ни ме ђу на род ни усло ви пре во за: SCIC SET 
(Спт20) же ле зни це ју го и сточ не Евро пе. SCIC NRT – оп ште од
ред бе. Спт21 (BAL KAN FLEK SI PASS) – оп ште од ред бе. При јем 
и сме штај пр тља га и по ши ља ка екс пре сног пре во за у во зо ви ма ме
ђу на род ног пре во за. Пред ме ти ис кљу че ни из пре во за или пред ме ти 
ко ји се пре во зе под од ре ђе ним усло ви ма. При мо пре да ја у гра нич
ним ста ни ца ма и по сту пак с пр тља гом и по шиљ ка ма екс пре сног 
пре во за као ца рин ским ства ри ма. По сту пак са за лу та лим пр тља гом 
и по шиљ ка ма екс пре сног пре во за. Ца рин ски по сту пак и ду жно сти. 
Пре во зне ис пра ве за пре воз пр тља га у ме ђу на род ном са о бра ћа ју. 
Пре воз пра ће них ауто мо би ла по ме ђу на род ним про пи си ма. Во зне 
ис пра ве и из да ва ње во зних ис пра ва у ме ђу на род ном са о бра ћа ју. 

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји пред ме та Пре воз пут ни ка су ор га ни зо
ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча
со ва за ре а ли за ци ју. Про грам овог пред ме та је кон ци пи ран та ко 
да омо гу ћа ва уче ни ци ма да стек ну по треб на зна ња за оба вља ње 
рад них за да та ка и по сло ва у же ле знич ком са о бра ћа ју. Са др жа ји 
про гра ма си сте ма ти зо ва ни су у пет те мат ских це ли на. Оства ри ва
ње за да та ка на ста ве за ви си од ди дак тич коме то дич ке ар ти ку ла ци
је го ди шњег про гра ма ра да на по је ди ним те мат ским це ли на ма. Да 
би на став ник ра ци о нал но рас по ре дио са др жа је те ме на на став не 
је ди ни це, тре ба да по ђе од основ них за да та ка пред ме та и да са гле
да са др жа је це ле те ме. Та ко ће, ја сни је уви де ти оне са др жа је код 
ко јих би тре ба ло по ста ви ти ве ће зах те ве у од но су на при пре му за 
њи хо ву ре а ли за ци ју и ни во усва ја ња гра ди ва.

Са др жај (пред ме та) има при род ну ве зу са са др жа ји ма дру гих 
пред ме та као што су Же ле знич ки са о бра ћај, Прак тич на на ста ва, 
Тран спорт но ра чу но вод ство, Упо тре ба ко ла, Тран спорт но пра во, 
мар ке тинг и шпе ди ци ја. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту 
ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те
мат ске ча со ве. 

У ве зи са по је ди ним са др жа ји ма ука зи ва ти на по тре бу ко
рект ног и пред у сре тљи вог по на ша ња же ле знич ких рад ни ка пре ма 
пут ни ци ма у во зу и на шал те ри ма пут нич ке бла гај не. Уче ни ке тре
ба об у чи ти у ра чу на њу пре во зних тро шко ва, ру ко ва њу ма ши на ма 
за из да ва ње во зних ис пра ва, пра вил ном из да ва њу ис прав них и тач
них во зних ис пра ва.

При из ла га њу те мат ских це ли на по треб но је ко ри сти ти кон
крет не при ме ре из прак се пре во за пут ни ка, а на ро чи то раз не си ту
а ци је у по гле ду пре во за пр тља га и по ши ља ка екс пре сног пре во за 
из уну тра шњег и ме ђу на род ног са о бра ћа ја. 

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

УПОТРЕБА КОЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње основ них зна ња о на чи ну 
упо тре бе, ко ри шће ња, одр жа ва ња и то ва ре њу же ле знич ких ко ла, 
фор ми ра ње ста во ва и овла да ва ње ве шти на ма ко ји ће омо гу ћи ти 
при ме ну те о риј ских зна ња у прак тич ном кон тек сту.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– бу ду оспо со бље ни да еко но мич но и ра ци о нал но ко ри сте 

же ле знич ка ко ла и то вар ни при бор;



– бу ду оспо со бље ни да ор га ни зу ју рад и упу ћу ју ко ри сни ке 
же ле знич ких ко ла на њи хо ву пра вил ну и еко но мич ну упо тре бу;

– раз ви ја ју спо соб ност за при ме ну сте че них зна ња, ве шти на 
и ста во ва;

– по ве зу ју сте че на зна ња са са др жа ји ма дру гих струч них 
пред ме та;

– раз ви ја ју од го вор ност, си сте ма тич ност, пре ци зност и по зи
тив ни став пре ма уче њу.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД  
(3 ча са не дељ но, 90 ча со ва го ди шње)

ЗА ДА ТАК И ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА КОЛ СКЕ СЛУ ЖБЕ (4)

За да так кол ске слу жбе. Ор га ни за ци ја кол ске слу жбе. Вр сте 
ста ни ца за кол ску слу жбу. Рад на ме ста за оба вља ње по сло ва кол
ске слу жбе.

ПУТ НИЧ КА КО ЛА (10)

Вр сте и ти по ви пут нич ких ко ла. Обе ле жа ва ње пут нич ких ко
ла. Ка рак те ри сти ке пут нич ких ко ла. Под се ри је пут нич ких ко ла. 
Уну тра шња опре ма ко ла.

ТЕ РЕТ НА КО ЛА (16)

Обе ле жа ва ње те рет них ко ла. Вр сте и ти по ви те рет них ко ла.

ПРЕ ГЛЕД И ОДР ЖА ВА ЊЕ КО ЛА (8)

Тех нич ки пре глед ко ла. Чи шће ње и пра ње ко ла то вар ног при
бо ра. Дез ин фек ци ја ко ла и то вар ног при бо ра. Дез ин фек ци ја пут
нич ких ко ла.

НА ЧИН УПО ТРЕ БЕ ПУТ НИЧ КИХ КО ЛА (8)

Са ста вља ње гар ни ту ра во зо ва ко ји пре во зе пут ни ке. Курс на 
ко ла. Ди рект на пут нич ка ко ла. Из ме на са ста ва гар ни ту ра. Обез бе
ђе ње ко ла при по ја ча ној фре квен ци ји пут ни ка.

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА ПУТ НИЧ КИХ КО ЛА (8)

По јам и на ме на еви ден ци је. Ин ди ви ду ал ни кар тон, КОЛ57. 
Утвр ђи ва ње ста ња пут нич ких ко ла.

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА ТЕ РЕТ НИХ КО ЛА (16) 

По јам еви ден ци је. Вр сте еви ден ци је.

ВРЕ МЕ КО РИ ШЋЕ ЊА КО ЛА (8)

Вре ме за др жа ва ња ко ла у ста ни ца ма. Из ра чу на ва ње про сеч
ног за др жа ва ња ко ла у ста ни ца ма.

ТО ВАР НИ ПРИ БОР (12)

По јам, вр сте и обе ле жа ва ње то вар ног при бо ра. Кон теј не ри. 
Па ле те. Оста ли то вар ни при бор. Упо тре ба, сме штај и чу ва ње то
вар ног при бо ра. От пре ма соп стве ног то вар ног при бо ра. От пре
ма ње стра ног то вар ног при бо ра. Обра сци за еви ден ци ју то вар ног 
при бо ра. Оште ће ња и гу бље ње то вар ног при бо ра. По пис и пре бро
ја ва ње то вар ног при бо ра.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји пред ме та Упо тре ба ко ла су ор га ни зо
ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча
со ва за ре а ли за ци ју. Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти 
са вре ме ним на став ним ме то да ма и сред стви ма. На ста ва овог пред
ме та тре ба да се ускла ди са на ста вом из пред ме та пре воз ства ри, 
же ле знич ки са о бра ћај, пре воз пут ни ка, во зна сред ства и ву ча во зо
ва, прак тич на на ста ва. 

У увод ном де лу овог про гра ма тре ба на гла си ти зна чај кол
ског пар ка у удо во ље њу по тре бе за пре во зом пут ни ка и ства ри, ко
ји пре ма дру штве ним ме ри ли ма при па да ју же ле зни ци. Сли ко ви то 
при ка за ти све о бу хват ност ова квог си сте ма.

На ве сти по сто ја ње ова квих про пи са и код оста лих чла ни ца 
UICа, као и ме ђу на род них про пи са о ко ри шће њу ко ла. Ра чун ску 
об ра ду по да та ка о ко ри шће њу ко ла тре ба из ла га ти уз на во ђе ње 
при ме ра о по сле ди ца ма ко је мо гу на ста ти у ра чу нар ској об ра ди по
да та ка због не ја сног или по вр шног ис пу ња ва ња обра за ца кол ске 
слу жбе.

У де лу про гра ма ко ји се од но си на во ђе ње еви ден ци је о ко ли
ма за пре воз пут ни ка уче ни ци ма тре ба ука за ти на зна чај тач но сти 
у во ђе њу школ ских обра за ца и о њи хо вом бла го вре ме ном са ста
вља њу. Ука за ти и на мо гућ но сти и зна чај са вре ме не тех ни ке у во
ђе њу ових еви ден ци ја (уре ђа ји во кито ки, ло кал не ра диоста ни це, 
те ле ви зи ја). По себ но на гла си ти зна чај еви ден ци ја стра них ко ла за 
пре воз пут ни ка и то илу стро ва ти на кна да ма ко је се пла ћа ју за не
пра вил но ко ри шће ње стра них пут нич ких ко ла. Еви ден ци ја о ко
ри шће њу те рет них ко ла за пре воз ства ри соп стве них ЖС тре ба да 
за у зме цен трал но ме сто у на ста ви за ово за ни ма ње.

Об ја шња ва њу са др жа ја кол ских еви ден ци ја о ко ри шће њу 
соп стве них те рет них ко ла у ме ђу на род ном са о бра ћа ју тре ба си сте
мат ски при ћи, а по себ но тре ба ис та ћи ште те и на кна де ЖС у слу
ча ју не тач но во ђе них еви ден ци ја.

Уче ни ци тре ба да схва те да је то вар ни при бор са став ни део 
ко ла, без ко га је не мо гу ће ко ла ко ри сти ти ефи ка сно, те се сто га о 
то вар ном при бо ру мо ра во ди ти ра чу на ка ко би се спре чи ло гу бље
ње, оту ђе ње или оште ће ње.

Та ко ђе, у из ла га њу тре ба об у хва ти ти зна чај по зна ва ња ру ко
ва ња од ре ђе ним уре ђа ји ма на пут нич ким и те рет ним ко ли ма, ути
цај до брог ру ко ва ња на еко но мич ност у ра ду и, евен ту ал но, на си
гур ност и без бед ност у са о бра ћа ју.

При из ла га њу за штит них ме ра при ра ду де фи ни са ти нор ма
ти ве и нор ме за шти те ко је су оба ве зне, уз на зна че ње пра ва и оба
ве за ма га ци о не ра. На чи ном из ла га ња раз ви ја ти код уче ни ка осе ћај 
за тач но спро во ђе ње за штит них ме ра ко ри шће ња за штит них сред
ста ва.

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

ТРАНСПОРТНО ПРАВО, МАРКЕТИНГ ИШПЕДИЦИЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње зна ња о нор ма тив ном ре
гу ли са њу са о бра ћај них услу га раз ли чи тих вр ста та ран спор та, као 
и овла да ва ње ве шти на ма и фор ми ра ње ста во ва ко ји ће омо гу ћи ти 
од го ва ра ју ћу при ме ну зна ња.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– сти чу зна ња из обла сти тран спорт ног пра ва, шпе ди ци је и 

мар ке тин га;
– бу ду оспо со бље ни да са мо стал но и од го вор но оба вља ју по

сло ве и рад не за дат ке и на тај на чин пред ста вља ју же ле зни цу као 
пре во зи о ца;

– бу ду оспо со бље ни да ко ри сте за кон ске и под за кон ске про
пи се ра ди по ве зи ва ња основ них од ре да ба са кон крет ном при ме
ном;

– упо зна ју тех ни ку за кљу чи ва ња уго во ра, пра ви ма и оба ве
за ма уго вор них стра на при ли ком пре во за пут ни ка и ства ри же ле
зни цом;

– бу ду оспо со бље ни да из ра чу на ва ју и при хва та ју све ко мер
ци јал не зах те ве ко ри сни ка, ра ди оства ри ва ња ве ћег оби ма пре во за;

– упо зна ју кон цеп ци је мар ке тин га као осно ве фор ми ра ња по
слов не по ли ти ке на же ле зни ци, основ них еле ме на та и раз во ја мар
ке тин га;



– бу ду оспо со бље ни да ко ри сте струч ну ли те ра ту ру, од го ва
ра ју ће же ле знич ке про пи се, њи хо ву ак ту е ли за ци ју у ци љу пер ма
нент ног уса вр ша ва ња и при ла го ђа ва ња са о бра ћај них услу га зах те
ви ма тр жи шта. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

ПРА ВО (2)

По јам пра ва. Ти по ви пра ва. Си стем пра ва и ње го ви де ло ви.

ПРИ ВРЕД НО И ТРАН СПОРТ НО ПРА ВО (3)

По јам при вред ног и тран спорт ног пра ва. До дир не тач ке при
вред ног пра ва с дру гим гра на ма пра ва. Из во ри при вред ног и тран
спорт ног пра ва. Су бјек ти при вред ног и тран спорт ног пра ва. Вр сте 
де лат но сти пред у зе ћа и дру гих об ли ка удру жи ва ња при вред них 
су бје ка та. Об ли ци пред у зе ћа.

БАН КАР СКЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ (3)

Раз вој бан кар ских по сло ва и ба на ка. Струк ту ра бан кар ског 
си сте ма зе мље. Усло ви за на ста нак ба на ка. Фи нан сиј ске и штед но
кре дит не ор га ни за ци је. На род на бан ка.

БАН КАР СКИ ПО СЛО ВИ (5)

По јам бан кар ских по сло ва. Ак тив ни бан кар ски по сло ви. Па
сив ни бан кар ски по сло ви. Не у трал ни бан кар ски по сло ви.

ХАР ТИ ЈЕ ОД ВРЕД НО СТИ (6)

Оп шти пој мо ви о хар ти ја ма од вред но сти. По је ди не хар ти
је од вред но сти (ме ни ца – по јам и зна чај). Основ ни ме нич ни еле
мен ти. Ме нич не рад ње. Пре ста нак ме нич них пра ва и оба ве за. Чек, 
по јам и зна чај. Основ ни че ков ни еле мен ти. Вр сте че ко ва. Че ков не 
рад ње. Оста ле хар ти је од вред но сти. Го то вин ски и без го то вин ски 
плат ни про мет. Жи рора чун. Акре ди тив. Ин стру мен ти плат ног 
про ме та.

ПО ЈАМ УГО ВО РА (2)

Усло ви за на ста нак уго во ра. Деј ство уго во ра. Еле мен ти уго
во ра. Пре ста нак уго во ра. Рас кид уго во ра. Вр сте уго во ра.

ТРАН СПОРТ НО ПРА ВО (12)

ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КИ СА О БРА ЋАЈ

Уго во ри о пре во зу ства ри же ле зни цом. Уго во ри о пре во зу пут
ни ка же ле зни цом. За кљу чи ва ње уго во ра. Пре во зне ис пра ве. Пра ва 
и оба ве зе пре во зи о ца. Од го вор ност же ле знич ких ор га ни за ци ја.

ДРУМ СКИ СА О БРА ЋАЈ 

Из во ри друм ског са о бра ћај ног пра ва. Уго во ри о пре во зу ства
ри и пут ни ка. Од го вор ност друм ског пре во зи о ца.

ВОД НИ СА О БРА ЋАЈ 

Уго во ри о пре во зу. Пре воз пут ни ка бро дом. Из во ри пра ва. 
Пре воз ства ри бро дом. Оба ве зе бро да ра и на ру чи о ца пре во за. Пре
во зне ис пра ве о пре во зу ства ри бро дом. Од го вор ност бро да ра. Ха
ва ри ја на бро ду. Уго вор о ре мор ки ра њу.

ВА ЗДУ ШНИ СА О БРА ЋАЈ 

Уго вор ни од но си у ва зду шном са о бра ћа ју. Из во ри пра ва. 
Пре воз пут ни ка ави о ном. За кљу чи ва ње уго во ра. Ва зду хо плов ни 
то вар ни лист. Пра ва и оба ве зе ва зду шних пре во зи о ца. Од го вор
ност пре во зи о ца. Пра ва и оба ве зе по ши ља о ца. Од го вор ност пре
во зи о ца.

СКЛА ДИ ШТА (3)

По јам и вр сте скла ди шта. Уго вор о ускла ди шта ва њу. Оба ве зе 
скла ди шта ра. Пра ва скла ди шта ра. Скла ди шни ца. Пра ва и оба ве зе 
ко ми тен та. Од го вор ност скла ди шта ра.

ТРАН СПОРТ НО ОСИ ГУ РА ЊЕ (3)

По јам и вр сте оси гу ра ња. Свр ха оси гу ра ња. Уго вор о оси гу ра
њу. Спе ци фич но сти оси гу ра ња у по је ди ним ви до ви ма са о бра ћа ја.

ШПЕ ДИ ЦИ ЈА (9)

По јам и вр сте шпе ди ци је. Ме сто и за да так шпе ди ци је. Из
во ри пра ва код уго во ра о шпе ди ци ји. Де лат ност шпе ди те ра пре 
за кљу чи ва ња уго во ра о шпе ди ци ји. По ну да за из вр ше ње шпе ди
тер ског по сла. На лог за из вр ше ње шпе ди тер ског по сла. Уго вор о 
шпе ди ци ји. Оба ве зе шпе ди те ра. Пра ва шпе ди те ра. Пра ва и оба ве
зе на ло го дав ца. Од го вор ност шпе ди те ра. Шпе ди тер ске по твр де. 
Же ле знич ка шпе ди ци ја.

МАР КЕ ТИНГ (12)

ПО ЈАМ И РАЗ ВОЈ МАР КЕ ТИН ГА 

Ди мен зи је мар ке тин га. Мар ке тинг као еко ном ски про цес. 
Мар ке тинг као по слов на функ ци ја. Мар ке тинг као по слов на кон
цеп ци ја. Мар ке тинг као на уч на ди сци пли на.

ИН ФОР МА ЦИ ЈЕ ЗА МАР КЕ ТИНГ – ЗНА ЧАЈ И УЛО ГА  
У ПРО ЦЕ СУ ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА

Мар ке тинг, ин фор ма ци о ни си стем и ана ли за тр жи шта. Ин
стру мен ти мар ке тинг МИК СА. Про из вод. Це на. Про мо ци ја. Ди
стри бу ци ја. Пла ни ра ње, ор га ни зо ва ње н кон тро ла мар ке тинг ак
тив но сти. Мар ке тинг у же ле знич ком са о бра ћа ју.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји пред ме та тран спорт но пра во, мар ке
тинг и шпе ди ци ја су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је 
на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. Овај про грам 
кон ци пи ран је та ко да омо гу ћи уче ни ци ма оспо со бља ва ње за са
мо стал но из вр ша ва ње по сло ва и рад них за да та ка на ве де них обра
зов них про фи ла, при ли ком пре во за пут ни ка и ства ри же ле зни цом. 
Са др жај овог пред ме та има ве зу са са др жа ји ма дру гих пред ме та 
као што су пре воз пут ни ка, пре воз ства ри и уче ни ци ма тре ба стал
но ука зи ва ти на ту ве зу. 

Уче ни ци ће упо зна ти све из во ре тран спорт ног пра ва, ње го ве 
са др жа је и оста ле еле мен те. Из ла га њем са др жа ја тре ба код уче ни
ка под сти ца ти ин те ре со ва ње за са гле да ва ње ком плет не про бле ма
ти ке у тран спорт ном пра ву, шпе ди ци ји и мар ке тин гу.

Уче ни ци тре ба да упо зна ју пра ве осно ве за за кљу чи ва ње уго
во ра о пре во зу, из вр ша ва њу рад њи у ве зи са ца ри ње њем, кон тро
лом, ре кла ма ци ја ма и оста лим уго вор ним оба ве за ма. 

Уче ни ке тре ба оспо со би ти да из да ју пре во зне ис пра ве у свим 
ви до ви ма са о бра ћа ја. Та ко ђе тре ба да упо зна ју све ви до ве и об ли ке 
хар ти ја од вред но сти, пра ва, оба ве зе и од го вор но сти стра на ка из 
уго во ра о пре во зу као и ро ко ве за ста ре ло сти по тра жи ва ња у ве зи 
са на кна дом ште те и дру гим прав ним пи та њи ма. О ше ди тер ској 
де лат но сти уче ни ци ма тре ба об ја сни ти прав не осно ве и рад ње ко је 
се од но се на ор га ни зо ва ње тран спор та.

При ли ком ре а ли за ци је пред ви ђе ног про гра ма, на став ник тре
ба да ко ри сти од го ва ра ју ћа са вре ме на на став на сред ства, по себ но 
од ре ђе не обра сце, пра вил ни ке и слич но и при ме њу је са вре ме не 
на став не ме то де. Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва
ком ча су, сва ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва
ња и да ва ње по врат не ин фор ма ци је. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти 
и охра бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за
да та ка пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу 
ар гу мен та ци ју.



ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци сте че на те о риј ска зна
ња, ве шти не и ста во ве при ме не на кон крет ним по сло ви ма обра зов
ног про фи ла.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– раз ви ја ју тех нич ку пи сме ност;
– раз ви ја ју спо соб ност за по ве зи ва ње сте че них зна ња из раз

ли чи тих струч них пред ме та;
– при ме њу ју сте че на те о риј ских зна ња, ве шти не и ста во ве;
– раз ви ја ју свест о без бед но сти и уред но сти од ви ја ња са о бра

ћа ја при ре а ли за ци ји рад них ак тив но сти;
– раз ви ја ју рад не на ви ке, од го вор ност и раз у ме ју нео п ход

ност стал ног уса вр ша ва ња струч них зна ња и ве шти на.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

I РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но ве жби, 74 ча са го ди шње)

ВО ДА (10)

Во да, по де ла, на ме на, оп шта свој ства. По ка за те љи ква ли те та 
во де. Ме то де пре чи ша ва ња во де. Ме то де омек ша ва ња во де. Спе
ци фич но сти при ме не во де на же ле зни ци. Ко ро зи о но деј ство во де.

ГО РИ ВА (15)

Го ри ва, са став ни еле мен ти, по де ла. Ка рак те ри сти ке го ри ва. 
При род на и ве штач ка чвр ста го ри ва. При род на теч на го ри ва При
мар на и се кун дар на пре ра да наф те. Oк тански и це тан ски број. Фи
зич ке ка рак те ри сти ке теч них го ри ва. Хе миј ске карк те ри сти ке теч
них го ри ва. Га со ви та го ри ва. При ме на на же ле зни ци.

МА ЗИ ВА (15)

Ма зи ва, уло га, вр сте. Фи зич ка свој ства ма зи ва. Хе миј ска 
свој ства ма зи ва. Основ ни прин цип под ма зи ва ња. При ме на теч них 
ма зив. Кон зи стент на ма зи ва. Чвр ста ма зи ва. Ади ти ви ма зи вих ма
те ри ја. Уре ђа ји за под ма зи ва ње.

МА ШИН СКИ ЕЛЕ МЕН ТИ (14)

Стан дар ди, то ле ран ци је и скло по ви. Кли но ви. Виј ци. За кив ци. 
Ле жи шта. Вра ти ла. Осо ви не. Спој ни це. Зуп ча ни ци. Опру ге. Це ви.

ФИ ЗИЧ КА И МЕ ХА НИЧ КА СВОЈ СТВА МА ТЕ РИ ЈА ЛА (10)

Фи зич ка свој ства ма те ри ја ла. Ме ха нич ка свој ства ма те ри ја ла. 
За те зна чвр сто ћа. Ис пи ти ва ње твр до ће ста тич ким деј ством си ле. 
Ис пи ти ва ње твр до ће ди на мич ким деј ством си ле. Ипи ти ва ње ди на
мич ке чвр сто ће, жи ла во сти. Ис пи ти ва ње ма те ри ја ла без ра за ра ња.

МЕ РЕ И МЕ РЕ ЊА (5) 

Ме ре, ме ре ња, мер не је ди ни це. Кон трол ни ци, ме ре ње угло ва, 
ме ре ње ко ну са, ме ре ње за вој ни це и ме ре ње зуп ча ни ка.

ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КИ СА О БРА ЋАЈ И СА О БРА ЋАЈ НА СРЕД СТВА (5)

Же ле знич ки са о бра ћај као део са о бра ћај ног си сте ма. Же ле
знич ка во зи ла, по де ла. Вуч на во зи ла. Ву че на во зи ла.

II РАЗРЕД 
(4 ча со ва не дељ но, 140 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва на ста ве  

у бло ку)

УПУТ СТВО О ЧУ ВА ЊУ ЛИЧ НЕ БЕЗ БЕД НО СТИ (2)

Уче ни ке упо зна ти са ме ра ма о чу ва њу лич не без бед но сти. 

ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КА ПО СТРО ЈЕ ЊА, УРЕ ЂА ЈИ И ОСО БЉЕ (26)

Про у ча ва ње по слов ног ре да ста ни це I и II део, тех но ло
шког про це са ра да ста ни це, као и рас по ред ра да ста нич ног и 

во зо прат ног осо бља. Упо зна ва ње ка па ци те та, по стро је ња и уре ђа ја 
ста ни це на ли цу ме ста.

ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КА СИГ НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА (32)

Упо зна ва ње сиг нал носи гур но сна уре ђа ја и скрет ни ца као и 
сиг нал них зна ко ва ко је ти уре ђа ји мо гу да по ка жу. 

МА НЕ ВАР СКИ ПО СЛО ВИ (32)

Упо зна ва ње по сло ва ма не вар ског осо бља. За ква чи ва ње и от
ква чи ва ње ко ла, да ва ње сиг нал них зна ко ва. Об у ста ва ма не вре и 
оси гу ра ва ње ко ла од са мо по кре та ња по за вр шет ку ма не вар ских 
по сло ва. Упо зна ва ње ра да скрет нич ког осо бља, те ле граф скоте ле
фон ских днев ни ка и еви ден ци ја ко је се во де на овим рад ним ме
сти ма.

ТРАН СПОРТ НО КО МЕР ЦИ ЈАЛ НИ ПО СЛО ВИ (20)

По стро је ња и уре ђа ји и сред ства за рад. Обра сци за рад тран
спорт не слу жбе. Пре во зне ис пра ве. При јем по шиљ ке на пре воз. 
По сту пак из да ва ња по ши ља ка. Смет ње при пре во зу и из да ва њу 
ства ри.

ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КА ВО ЗИ ЛА (20)

Упо зна ва ње са вр ста ма и ти по ви ма же ле знич ких во зи ла и 
њи хо вим тех нич ким и екс пло а та ци о ним ка рак те ри сти ка ма. Сти ца
ње нај о снов ни јих зна ња о са ста ву и кон струк ци ји же ле знич ких во
зи ла. Упо зна ва ње ор га ни за ци је и на чи на одр жа ва ња же ле знич ких 
во зи ла.

ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КЕ ТЕ ЛЕ КО МУ НИ КА ЦИ ЈЕ (8)

Сти ца ње основ них зна ња о те ле ко му ни ка ци о ним по стро је
њи ма на ЖС. Оспо со бља ва ње уче ни ка за ру ко ва ње те ле ко му ни ка
ци о ним по стро је њи ма у про це су ор га ни за ци је.

НА СТА ВА У БЛО КУ (60 ча со ва)

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА И АНА ЛИ ЗА РА ДА У СТА НИ ЦИ (6)

По слов ни ред ста ни це I и II део; тех но ло шки про цес ра да; при
мо пре да ја слу жбе; ме ре без бед но сти при кре та њу и ра ду на пру зи.

ПРУ ЖНА И СТА НИЧ НА ПО СТРО ЈЕ ЊА (6)

Вр сте пру жних и ста нич них по стро је ња. Скрет ни це: по ло жај 
и обе ле жа ва ње скрет ни ца. Оси гу ра ње скрет ни ца. Пре глед одр жа
ва ње и смет ње на скрет ни ца ма. Сред ства за спо ра зу ме ва ње при 
оба вља њу са о бра ћај не слу жбе.

ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КА ВО ЗИ ЛА (6)

Вуч на во зи ла. Ву че на во зи ла. Во зи ла за же ле знич ке свр хе. 
Упо тре ба вуч них во зи ла. Пра во пу то ва ња на вуч ном во зи лу.

ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КА СИГ НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА (6)

Сиг нал ни зна ци ма не вар ског осо бља. Сиг нал ни зна ци ста
нич ног и во зо прат ног осо бља. Сиг нал ни зна ци за про бу ауто мат
ских коч ни ца. Сиг нал не озна ке. Пра ска ли це, упо тре ба и чу ва ње.

МА НЕ ВАР СКИ ПО СЛО ВИ (12)

Да ва ње на ре ђе ња за ма не вар ска кре та ња. Ма не вар ски рад ни
ци и њи хо ва опре ма. Спо ра зу ме ва ње при ма не ври са њу. Сиг нал ни 
зна ци ма не вар ског осо бља. Вр сте ма не вар ских крет њи. Ква че ње 
во зи ла. Ко че ње при ма не ври са њу.

МА НЕ ВАР СКИ ПУ ТЕ ВИ ВО ЖЊЕ (12)

По слу жи ва ње скрет ни ца. По ста вља ње пу те ва во жње и да ва
ње са гла сно сти за ма не вар ска кре та ња. Про ве ра ва ње и осма тра ње 
пу те ва во жње. 



ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА РА ДА ТРАН СПОРТ НЕ СЛУ ЖБЕ И РАД  
СА КОЛ СКИМ ПО ШИЉ КА МА (12)

Слу жбе на ме ста, по стро је ња, уре ђа ји и сред ства ра да. По сло
ви ве за ни за при јем ства ри на пре воз. Пре воз по ши ља ка. По сту пак 
око из да ва ња ства ри у упут ној ста ни ци. Пре во зне ис пра ве.

ПО ЗНА ВА ЊЕ И КО РИ ШЋЕ ЊЕ ТЕ ЛЕ КО МУ НИ КА ЦИ О НИХ 
УРЕ ЂА ЈА (6)

Те ле фон ски апа ра ти. Ре ги стро фо ни. Те ле граф ски апа ра ти и 
те ле прин те ри. РДВуре ђа ји.

III РАЗРЕД 
(4 ча са не дељ но, 120 ча со ва го ди шње + 120 ча со ва на ста ве у бло ку)

УПУТ СТВО О ЧУ ВА ЊУ ЛИЧ НЕ БЕЗ БЕД НО СТИ (2)

Уче ни ке упо зна ти са ме ра ма о чу ва њу лич не без бед но сти. 

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА РА ДА СТА НИ ЦЕ (10)

Про у ча ва ње по слов ног ре да ста ни це, I и II део, тех но ло шког 
про це са ра да ста ни це и рас по ред ра да ста нич ног и во зо прат ног 
осо бља.

ПРИ ПРЕ МА ВО ЗА У ПО ЛА ЗНОЈ СТА НИ ЦИ (20)

Са ста вља ње во зо ва. Увр шта ва ње ко ла у во зо ве за пре воз пут
ни ка. Увр шта ва ње ко ла и дру гих во зи ла у те рет не во зо ве. Увр шта
ва ње ко ла то ва ре них опа сним ма те ри ја ма. По пис во за. Ис по ста
вља ње про прат них ис пра ва.

ДУ ЖНО СТИ ВО ЗНОГ ОСО БЉА (8)

Ду жно сти во зног осо бља у по ла зној ста ни ци. Ду жно сти во
зног осо бља у то ку во жње и ба вље ња у ста ни ци. Ду жно сти во зног 
осо бља при спо ра зу ме ва њу са су сед ним ста ни ца ма, од но сно ТК 
дис пе че ром.

РЕД ВО ЖЊЕ (8)

Ред во жње – гра фи кон ре да во жње и књи жи ца ре да во жње. 
Пут нич ки ред во жње. Са о бра ћај нотран спорт но упут ство уз ред 
во жње, део А и Б.

ОП ТЕ РЕ ЋЕ ЊЕ И КО ЧЕ ЊЕ ВО ЗО ВА (32)

Вр сте и ка рак те ри сти ке коч ни ца на во зо ви ма. Ме њач ки уре
ђа ји ва зду шних коч ни ца. Про бе коч ни ца. Да ва ње сиг нал них зна ко
ва за про бу ауто мат ских коч ни ца. Од ре ђи ва ње ствар не коч не ма се 
(СКМ) и по треб не коч не ма се (ПКМ) код во зо ва. По сту пак у слу
ча ју не до вољ не СКМ. Квар на ва зду шним коч ни ца ма и от кла ња ње 
истог. Са чи ња ва ње те рет ни це, из ве шта ја о са ста ву и ко че њу во за и 
пут ног ли ста. Же ле знич ки обра сци ин тер ног ка рак те ра.

КОЛ СКА СЛУ ЖБА (12)

По де ла ко ла и ко ри шће ње у за ви сно сти од вр сте ро бе. Во
ђе ње еви ден ци је те рет них ко ла. Осо бље и рад на ме ста у кол ској 
слу жби. Вр сте еви ден ци је ко ла и то вар ног при бо ра. Колли сти це 
кол ске слу жбе. Ли сти це тех нич ко кол ске слу жбе.

ТРАН СПОРТ НОКО МЕР ЦИ ЈАЛ НИ ПО СЛО ВИ (28)

Спро вод ни лист, ње го ва при ме на и упо тре ба. Гра ни ца то ва
ре ња ко ла и пре ко ра че ње исте. Пре то вар ко ла и са ста вља ње за пи
сни ка о не пра вил ном то ва ре њу ко ла, као и ре до ван и ван ре дан пре
то вар. Смет ње при пре во зу и из да ва њу по ши ља ка. Вр сте во зних 
ка ра та и на чин њи хо вог из да ва ња. Пре воз пр тља га и екс пре сних 
по ши ља ка у ме ђу на род ном са о бра ћа ју. При ме на ме ђу на род не та
ри фе за пре воз пут ни ка и пр тља га у скла ду са ме ђу на род ном кон
вен ци јом. Пр тља жна и екс пре сна бла гај на, на чин при је ма и от пре
ме пр тља га и екс пре сне ро бе као и обра за ца ко ји се во де у овим 
бла гај на ма. Основ ни пој мо ви из по тра жног и ре кла ма ци о ног по
ступ ка. Утвр ђи ва ње ви шка по ши ља ка и њи хов сме штај. По тра га 

за не ста лим по шиљ ка ма. Об ли ци и са др жај је дин стве ног и јед но о
бра зног во ђе ња тран спорт ног ра чу но вод ства на мре жи же ле зни це 
ра ди пра вил не рас по де ле тран спорт них при хо да. Основ ни пој мо ви 
плат ног про ме та и ва жни је хар ти је од вред но сти. Уго во ри о пре во
зу пут ни ка и ства ри у же ле знич ком, друм ском, вод ном, по мор ском 
и ва зду шном са о бра ћа ју. Основ ни пој мо ви о шпе ди ци ји са по себ
ним освр том на же ле знич ку шпе ди ци ју. По јам и зна чај мар ке тин га 
у же ле знич ком са о бра ћа ју.

НА СТА ВА У БЛО КУ (120 ча со ва)

На прак тич ној на ста ви уче ни ци нај пре упо зна ју по слов ни ред 
ста ни це I и II део.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА И АНА ЛИ ЗА РА ДА У СТА НИ ЦИ (12)

Тех но ло шки про цес ра да ста ни це. Рас по ред и ду жно сти во
зо прат ног осо бља. Пре да ја и при јем слу жбе во зо прат ног осо бља. 

ПРИ ПРЕ МА ВО ЗО ВА (18)

Са ста вља ње во зо ва. Увр шта ва ње ко ла у во зо ве за пре воз пут
ни ка. Увр шта ва ње ко ла и дру гих во зи ла у те рет не во зо ве. Увр шта
ва ње ко ла то ва ре них опа сним ма те ри ја ма. Ква че ње во зи ла. От пре
ма во зо ва.

ПРО ПРАТ НЕ ИС ПРА ВЕ ВО ЗА (12)

Основ ни обра сци. По моћ ни обра сци. При ло зи пут ног ли ста. 
По пу ња ва ње про прат них ис пра ва во за. 

РЕД ВО ЖЊЕ (12)

Ред во жње – гра фи кон ре да во жње и књи жи ца ре да во жње. 
Пут нич ки ред во жње – КУ РИР. Са о бра ћај нотран спорт но упут
ство уз ред во жње, део А и Б.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА СА О БРА ЋА ЈА У ПО СЕБ НИМ УСЛО ВИ МА (6)

Ван ред ни до га ђа ји. Об у ста ва са о бра ћа ја због ван ред них до
га ђа ја. За др жа ва ње во зо ва у ста ни ци, због еле мен тар не не по го де. 
По сту пак кад во зи ло од бег не – рас кид во за. При ја вљи ва ње и во ђе
ње еви ден ци је ван ред них до га ђа ја.

ОП ТЕ РЕ ЋЕ ЊЕ И КО ЧЕ ЊЕ ВО ЗО ВА (24)

Ка рак те ри сти ке и по де ла коч ни ца. Ме њач ки уре ђа ји ва зду
шних коч ни ца. Да ва ње сиг нал них зна ко ва за про бу ауто мат ских 
коч ни ца. Про ве ра ис прав но сти коч ни ца. Од ре ђи ва ње ствар не коч
не ма се (СКМ) и по треб не коч не ма се (ПКМ) код во зо ва. По сту пак 
у слу ча ју не до вољ не СКМ. Квар на ва зду шним коч ни ца ма и от кла
ња ње истог. По пис во за и са чи ња ва ње те рет ни це и пут ног ли ста. 

НЕ ПРА ВИЛ НО СТИ У ТО КУ ВО ЖЊЕ НА ОТВО РЕ НОЈ  
ПРУ ЗИ (6)

Из у зет но за у ста вља ње во за на отво ре ној пру зи. За шти та во за. 
На ста вља ње во жње и по вла че ње во за са отво ре не пру ге.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА КОЛ СКЕ СЛУ ЖБЕ (6)

Осо бље и рад на ме ста у кол ској слу жби. Вр сте еви ден ци је ко
ла и то вар ног при бо ра. Во ђе ње еви ден ци је те рет них ко ла. Колли
сти це кол ске слу жбе. Ли сти це тех нич ко кол ске слу жбе.

ТРАН СПОРТ НОКО МЕР ЦИ ЈАЛ НИ ПО СЛО ВИ (12)

Пре во зне ис пра ве. Спро вод ни лист, ње го ва при ме на и упо
тре ба. Гра ни ца то ва ре ња ко ла и пре ко ра че ње исте. При јем по шиљ
ке на пре воз. По сту пак из да ва ња по ши ља ка.

ПО ТРА ЖНОРЕ КЛА МА ЦИ О НИ ПО СЛО ВИ (12)

Основ ни пој мо ви из по тра жног по ступ ка и ре кла ма ци о ног 
по ступ ка. Утвр ђи ва ње не до ста та ка. Утвр ђи ва ње ви шко ва. По тра га 
за не ста лим по шиљ ка ма. Спро вод ни ца.



НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји пред ме та Прак тич на на став су ор га
ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број 
ча со ва за ре а ли за ци ју. На ста ва овог пред ме та има ве зу са са др жа
ји ма дру гих пред ме ти ма као што су осно ви са о бра ћа ја и тран спор
та, же ле знич ки са о бра ћај, же ле знич ка по стро је ња, пре воз пут ни ка, 
пре воз ства ри, сред ства оси гу ра ња и ве зе, тран спорт но пра во, мар
ке тинг и шпе ди ци ја, тран спорт но ра чу но вод ство, во зна сред ства и 
ву ча во зо ва, упо тре ба ко ла. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на 
ту ве зу. Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. При из во ђе њу на ста ве оде ље ње 
се де ли на две гру пе.

Из во ђе ње на ста ве за обра зов ни про фил во зо во ђе тре ба да се 
из во ди ка ко у учи о ни ци и ка би не ту та ко и на те ре ну у ста ни ца ма.

На ста ву тре ба из во ди ти уз стал но ак тив но уче шће уче ни ка 
јер ће се на тај на чин нај бо ље и нај бр же оспо со би ти за са мо стал но 
оба вља ње по сло ва и за да та ка овог обра зов ног про фи ла.

Оспо со би ти уче ни ке за опе ра тив но ор га ни зо ва ње пре во за 
пут ни ка и ства ри, по себ но при по ре ме ћа ји ма у са о бра ћа ју као што 
су смет ње при пре во зу и смет ње при из да ва њу во зних ка ра та.

То ком из во ђе ња на ста ве по треб но је код уче ни ка стал но раз
ви ја ти свест ка ко се при из вр ша ва њу ових по сло ва, у сва ком тре
нут ку мо ра во ди ти ра чу на о без бед но сти и уред но сти са о бра ћа ја. 
При то ме је по треб но скре ну ти па жњу уче ни ци ма на по шиљ ке чи
ји то вар до во ди у пи та ње без бед ност са о бра ћа ја да исте не при ма ју 
у воз за от пре му док се гре шка не от кло ни.

Ука за ти уче ни ци ма на пу ну од го вор ност за та чан уре дан и 
си гу ран са о бра ћај во зо ва а на ро чи то об ја сни ти над зор ко ји вр ши 
во зо прат но осо бље над по шиљ ка ма за вре ме во жње или ба вље ња 
во зо ва у ста ни ца ма.

ЗАВРШНИ ИСПИТ

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

На за вр шном ис пи ту уче ни ци по ла жу ис пит за про ве ру про
фе си о нал не оспо со бље но сти за рад ко ји је оба ве зан за све уче ни
ке. Са др жа ји овог ис пи та су утвр ђе ни про гра мом обра зов ног про
фи ла во зо во ђа.

Овим ис пи том про ве ра ва се оспо со бље ност кан ди да та за по
чет но укљу чи ва ње у рад и оба вља ње про фе си о нал них за да та ка. 
Ис пит се са сто ји из:

1. Прак тич ног ра да
2. Усме но про ве ра ва ње 

ПРАК ТИ ЧАН РАД

На за вр шном ис пи ту про ве ра ва се оспо со бље ност кан ди да та 
за прак тич но из во ђе ње по сло ва за ни ма ња об у хва ће них обра зов
ним про фи лом во зо во ђа.

СА ДР ЖА ЈИ ПРАК ТИЧ НОГ РА ДА

1. Же ле знич ки са о бра ћај
2. Упо тре ба ко ла
3. Пре воз пут ни ка 
4. Пре воз ства ри

УСМЕ НА ПРО ВЕ РА ЗНА ЊА

На за вр шном ис пи ту про ве ра ва се ни во сте че них зна ња и 
спо соб но сти кан ди да та да та зна ња при ме њу је у сва ко днев ном из
вр ша ва њу кон крет них рад них за да та ка.

Ис пит на пи та ња за усме ну про ве ру зна ња кон сти ту и шу се из 
сле де ћих обла сти:

1. Же ле знич ки са о бра ћај
2. Упо тре ба ко ла
3. Пре воз пут ни ка
4. Пре воз ства ри

Образовни профил: КОН ДУК ТЕР У ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КОМ 
СА О БРА ЋА ЈУ

ОСНОВИ САОБРАЋАЈА И ТРАНСПОРТА

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

При ме њу је се про грам обра зов ног про фи ла во зо во ђа

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – СТРУЧНИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве дру гог стра ног је зи ка је овла да ва ње ко му ни
ка тив ним ве шти на ма и раз ви ја ње спо соб но сти и ме то да уче ња 
стра ног је зи ка за по тре бе стру ке; раз ви ја ње са знај них и ин те лек
ту ал них спо соб но сти уче ни ка, ње го вих ху ма ни стич ких, мо рал них 
и естет ских ста во ва; раз ви ја ње оп штих и спе ци фич них стра те ги ја 
уче ња и кри тич ког ми шље ња; раз ви ја ње спо соб но сти за са мо стал
но, ауто ном но уче ње, тра же ње, се лек ци ју и син те зу ин фор ма ци ја; 
овла да ва ње је зи ком стру ке, и то у оно ли кој ме ри ко ја је нео п ход на 
да се стра ни је зик ко ри сти ра ди бо ље ин фор ми са но сти у обла сти 
стру ке и оспо со бље но сти за јед но став ну по слов ну ко му ни ка ци ју у 
усме ном и пи са ном об ли ку.

Задаци на ста ве стра ног је зи ка су да уче ни ци:
– бу ду оспо со бље ни да у школ ској и ван школ ској сва ко днев

ни ци мо гу пи сме но и усме но да оства ре сво је на ме ре, ди фе рен ци
ра но и сход но си ту а ци ји;

– про ду бљу ју и про ши ру ју ко му ни ка тив не спо соб но сти и 
по ста вља ју осно ве за то да стра ни је зик функ ци о нал но ко ри сте и 
по сле за вр шет ка свог обра зо ва ња (то ком сту ди ја, у бу ду ћем по слу 
или да љем обра зо ва њу);

– стек ну увид у је зич ку ствар ност и бу ду оспо со бље ни да 
уоче кон тра сте и вр ше по ре ђе ња у од но су на соп стве ну ствар ност;

– бу ду оспо со бље ни да се ком пе тент но и са мо све сно спо ра зу
ме ва ју са љу ди ма из дру гих зе ма ља, усва ја ју нор ме вер бал не и не
вер бал не ко му ни ка ци је у скла ду са спе ци фич но сти ма је зи ка ко ји 
уче, као и да на ста ве, у окви ру фор мал ног обра зо ва ња и са мо стал
но, уче ње и тре ћег стра ног је зи ка;

– до кра ја тре ћег од но сно че твр тог раз ре да сред ње струч не 
шко ле са вла да ју дру ги стра ни је зик до ни воа А2/А2+ ако је у пи
та њу по чет ни ни во, од но сно до ни воа Б1/Б1+ ако су уче ни ци тај 
је зик учи ли већ у основ ној шко ли или пак има ли не дељ ни фонд 
од 4 ча са.

На по ме на:
Ис ти че мо да ће сте пен по стиг ну ћа по је зич ким ве шти на ма 

ва ри ра ти, од но сно да ће ре цеп тив не ве шти не (раз у ме ва ње го во ра 
и чи та ње) би ти на пред ви ђе ном ни воу, док се за про дук тив не ве
шти не (го вор, ин тер ак ци ја, ме ди ја ци ја и пи са ње) мо же оче ки ва ти 
да бу ду за је дан ни во ни же.

Ко му ни ка тив не функ ци је: 
1. Пред ста вља ње се бе и дру гих
2. По здра вља ње (са ста ја ње, ра ста нак; фор мал но, не фор мал

но, спе ци фич но по ре ги о ни ма)
3. Иден ти фи ка ци ја и име но ва ње осо ба, обје ка та, бо ја, бро је ва итд.
4. Да ва ње јед но став них упут ста ва и ко ман ди
5. Из ра жа ва ње мол би и за хвал но сти
6. Из ра жа ва ње из ви ње ња
7. Из ра жа ва ње по твр де и не ги ра ње
8. Из ра жа ва ње до па да ња и не до па да ња
9. Из ра жа ва ње фи зич ких сен за ци ја и по тре ба
10. Ис ка зи ва ње про стор них и вре мен ских од но са



11. Да ва ње и тра же ње ин фор ма ци ја и оба ве ште ња
12. Опи си ва ње и упо ре ђи ва ње ли ца и пред ме та
13. Из ри ца ње за бра не и ре а го ва ње на за бра ну
14. Из ра жа ва ње при па да ња и по се до ва ња
15. Скре та ње па жње
16. Тра же ње ми шље ња и из ра жа ва ње сла га ња и не сла га ња
17. Тра же ње и да ва ње до зво ле
18. Ис ка зи ва ње че стит ки
19. Ис ка зи ва ње пре по ру ке
20. Из ра жа ва ње хит но сти и оба ве зно сти
21. Ис ка зи ва ње сум ње и не си гур но сти
Те ма ти ка:
Те ма ти ка об у хва та ка ко те ме ве за не не по сред но за стру ку та

ко и те ме из сва ко днев ног жи во та.
Струч на те ма ти ка: 
Раз ли чи ти ти по ви тек сто ва у на ста ви (ше мат ски при ка зи, 

упут ства о при ме ни апа ра та, ин стру ме на та или пак ма те ри ја ла, 
хе ми ка ли ја, ре цеп ти, де кла ра ци је, кра ћи струч ни тек сто ви чи ји је 
са др жај ре ле ван тан за те мат ске са др жа је струч них пред ме та, из
ве шта ји, ка та ло зи, про гра ми са јам ских ак тив но сти и сл.) тре ба да 
са др же сле де ћу те ма ти ку ве за ну за стру ку:

– ма те ри ја ли, сред ства, си ро ви не, пре па ра ти, на ми ри ни це; 
– ала ти, ма ши не и уре ђа ји, при бор за рад, ин стру мен ти, опре ма;
– при пре ма, про из вод ња, па ко ва ње, скла ди ште ње и кон тро ла 

про из во да;
– ор га ни за ци ја и про цес ра да, пру жа ње услу га, ор га ни за ци ја 

фир ме, пред у зе ћа, обла сти де ло ва ња, струк ту ра пред у зе ћа, фир ме; 
– људ ски ре сур си уну тар фир ме: зва ња, опис по сло ва, од го

вор но сти и оба ве зе;
– про пи са на до ку мен та ци ја ве за на за стру ку и па пи ри од 

вред но сти (ва у че ри, ме ни це, по твр де, фор му ла ри);
– ме ре за шти те и очу ва ња рад не и жи вот не сре ди не;
– пра ће ње но ви на у обла сти стру ке;
– по слов на ко му ни ка ци ја на стра ном је зи ку ре ле вант на за 

стру ку. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

1. Из го вор: од нос гла со ва и сло ва, по де ла гла со ва, ду жи на  
и ква ли тет во ка ла, диф тон зи. По ста вља ње пи та ња и да ва ње  
од го во ра: 

Wie heiβen Sie? – Ich heiβe Zo ran Ra dić.
Was sind Sie? _ Ich bin Schüler. Wie vi e le Schüler sind in di e ser 

Klas se?
In di e ser Klas se sind nur zwölf Schüler.

2. Ис ка зи ва ње за по ве сти у ре че ни ца ма:

Za hlen Sie, bit te! Le sen wir jetzt ein we nig!
Sprec hen Sie nur De utsch! 

3. Име ни це стра ног по ре кла на – TION:

Die Lek tion, die Sta tion, die Na tion, die Por tion.

4. Име на на ро да:

Der Ser be, der De utsche, der Schwe i zer, der Engländer.

5. Упо тре ба пред ло га уз да тив:

Ne ben der Ta fel steht ein Stuhl; In di e ser Stadt bin ich ge bo ren; 
Das Dorf li egt an der Strec ke.

6. Сло же ни це

Der De utschle hrer, der Spe i se saal, der Schnel lzug.

7. Упо тре ба пред ло га уз да тив и аку за тив:

Die Schüler es sen im Spe i se saal. Die Grup pe steht vor der Schu le. 
Die Grup pe kommt vor die Schu le.

8. Упо тре ба нео д ре ђе не за ме ни це man:

Man lernt. Man li est. Man ar be i tet.

9. По врат ни гла го ли:

Ich fre ue mich auf die Fe rien. Er in te res si ert sich für Mu sik.

10. Бро је ви од 1 до 100

2 – zwei; 10 – zehn; 21 – einundzwan zig.

11. Пре зент:

Ich bin Le hre rin. Er hat vi e le Fre un de. Wir ler nen De utsch. Er 
fährt mit dem Zug.

12. Не га ци ја:

Ich ha be ke i ne Ze it. Das ist kein Schnel lzug.

13. Гла го ли са на гла ше ним пре фик сом:

Er kommt auch mit. Wann stehst du auf? Der Zug fährt ab.

14. По и ме ни че ни при де ви по сле et was, nichts, viel

Es gibt we nig Gu tes. Gibt es et was Ne u es?

15. Мо дал ни гла го ли:

Er will Me di zin stu di e ren. Darf ich eine Fra ge stel len? Du kannst 
mein Auto neh men.

16. Упо тре ба чла на

Das ist ein Bahnhof. Der Bahnhof ist neu. De utschland ist ein 
schönes Land. Er ist Le hrer. 

17. Фу тур 1

Es wird bald reg nen. Mor gen wird er sein Zim mer aufräumen.

18. Ка зи ва ње вре ме на

Es ist zehn Uhr. Es ist halb vi er.

19. Пре те рит 

Er war pünktlich. Wir hat ten ke i ne Ze it. Sie war te te zi e mlich lan
ge. Der Fa hr gast ging in den Spe i se wa gen.

20. Ред ни бро је ви

Er ste Lek tion; drit te Re i he

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

1. Пре те рит мо дал них гла го ла

He rr Wolf mus ste in Ham burg um ste i gen. Er dur fte nicht mit kom
men.

2. Кон ди ци о нал не ре че ни це

Wenn es reg net, ge hen wir nicht in den Park. Wir ge hen spa zi e
ren, wenn du Lust hast.

3. По ре ђе ње при де ва

Er ist noch jung. Sein Bru der ist jünger als Mar ko. Mi lan ist am 
jüngsten.



4. Ред ре чи у за ви сној ре че ни ци

Mich in te res si ert, was er stu di ert? Ich hof fe, dass wir uns bald 
wi e der se hen. Ich bin zu Ha u se, we il ich müde bin. Während sie kocht, 
spi e len die Kin der im Gar ten.

5. Упо тре ба пред ло га en tlang

Sie spa zi er ten den Fluss en tlang. Er ging das Gle is en tlang. 

6. Гла го ли са не на гла ше ним пре фик сом

Er erzählte uns al les. Wir be ka men nur eine Plat zkar te. Ich ver
brac hte me i ne Fe rien am Me er.

7. Упо тре ба гла го ла sol len

Der Zug soll eine Stun de Verspätung ha ben. Dort soll be son ders 
schön sein.

8. Упо тре ба ве зни ка als и wenn

Als ich ge stern zur Schu le ging, pas si er te et was Lu sti ges. Wenn 
ich wi e der nach Köln fa hre, be suc he ich sie. (Im mer) wenn ich koc he, 
höre ich da bei Mu sik.

9. Сло же ни гла го ли

Er ler nte vi e le Le u te ken nen. Ble i ben Sie sit zen!

10. Упо тре ба пред ло га bis

Von acht bis drei Uhr; von Bel grad bis Wi en

11. Ин фи ни тив са zu

Er hat te ke i ne Ze it, einen Platz in der zwe i ten Klas se zu suc hen. 
Ich ver suc he, möglichst viel zu schla fen.

12. Гла гол sche i nen

Du sche inst dich zu ir ren. Es sche int müde zu sein.

13. Не пра вил ни гла го ли

Sie ver brac hten ihre Fe rien zu sam men. Das hat man Tec hnik ge
nannt. Er bringt uns noch he u te das Geld.

14. Им пе ра тив

Komm! Ler ne! Ste ig ein! Kommt! Lernt! Ste igt ein!

III РАЗРЕД  
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

Уз об на вља ње гра ди ва ко је је об ра ђе но у прет ход ним раз ре
ди ма, у овом раз ре ду тре ба об ра ди ти:

1. Пер фект

Er hat im mer viel ge ar be i tet. Was hast du ge ka uft? Er ist nach Wi
en ge fa hren. Wir sind dort lan ge ge bli e ben.

2. Па сив 

Al le Alt ba u woh nun gen sol len re no vi ert wer den. Die Bank muss 
Tag und Nach be o bac htet wer den.

3. Пер фект мо дал них гла го ла

Ich ha be ihn an ru fen sol len. Wir ha ben viel le sen müssen. Er hat 
im Ab teil er ster Klas se ble i ben wol len.

4. Па сив

Der Schüler wird vom Le hrer ge lobt. Der Schüler wur de vom Le
hrer ge lobt. Der Schüler wird vom Le hrer ge lobt wer den.

Es wird ge tanzt und ge sun gen. 

5. Упо тре ба гла го ла las sen

So lässt es sich bes ser le sen. Man hat die Ar be i ter kom men las sen.

6. Ре ла тив не ре че ни це

Das ist die Frau, der ich ge stern ge hol fen ha be. Mor gen fa hre ich 
zu me i nem Bru der, den ich schon lan ge nicht ge se hen ha be.

7. Мо дал не ре че ни це

Vor Kälte kann man sich schützen, in dem man sich warm an zi eht. 

8. Фи нал не ре че ни це

Er schläft täglich acht Stun den, da mit er aus ge ruht ist. Sie tut al
les, da mit sie Kar ri e re macht. 

9. Твор ба ре чи

Wör ter buch, Fa hrt, be ant wor ten, Schac hspiel, Ar be it splatz, Aus
bil dung, Le hre rin.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам дру гог стра ног је зи ка на ме њен је тро го ди шњем и 
че тво ро го ди шњем обра зо ва њу и вас пи та њу у сред њим струч ним 
шко ла ма ко је по пла ну има ју и дру ги стра ни је зик као струч ни 
пред мет. Он мо же би ти по чет ни курс од но сно на ста вак уче ња дру
гог стра ног је зи ка из основ не шко ле. 

Струк ту ру про гра ма чи не:
а) зах те ви и са др жа ји ко ји су за јед нич ки за тро го ди шње и че

тво ро го ди шње шко ло ва ње;
б) зах те ви и са др жа ји ко ји су ди фе рен ци ра ни пре ма раз ли ка

ма у фон ду ча со ва и укуп ној ори јен та ци ји да тог ти па шко ле;
– школ ски пи сме ни за да ци;
– је зич ки са др жа ји (за сва ки је зик и сва ки раз ред по себ но). 
Об ли ци на ста ве:
Ко му ни ка тив на на ста ва стра них је зи ка се ре а ли зу је та ко 

што се при ме њу ју раз ли чи ти об ли ци ра да као нпр. рад у гру па ма 
и па ро ви ма, рад у пле ну му или по је ди нач ни уз при ме ну до дат них 
сред ста ва у на ста ви (аудиови зу ел них ма те ри ја ла, ин фор ма ци о но
тех но ло шких из во ра, ига ра, аутен тич ног ма те ри ја ла, итд.), као и уз 
при ме ну прин ци па на ста ве по за да ци ма (taskba sed lan gu a ge te ac
hing; enseñanza por ta re as, han dlung so ri en ti er ter FSU...)

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју на ста ве:
У на став ном про це су нео п ход но је ускла ди ти уло ге на став ни

ка, уче ни ка и на став них сред ста ва. На став ник мо ра да до бро од ре
ди ко ли ко вре ме на на ча су мо же да бу де по тро ше но на фрон тал на 
из ла га ња и об ја шње ња, фрон тал не ак тив но сти као што су пи та ња 
и од го во ри (раз ли ку ју ћи при том ре фе рен ци јал на, де мон стра тив на 
и тест пи та ња) као и на оста ле об ли ке ра да.

На став ни ци тре ба да схва те да су њи хо ви по ступ ци ко ји ма 
од ра жа ва ју сво је ста во ве и спо соб но сти нај ва жни ји део окру же ња 
за уче ње и усва ја ње је зи ка. Сто га је нео п ход но да на став ник при да 
зна чај:

– ве шти на ма под у ча ва ња је зи ка стру ке; 
– ускла ђи ва њу са др жа ја струч них пред ме та са са др жа ји ма и 

те ма ти ком стра ног је зи ка;
– ве шти на ма ор га ни зо ва ња ра да у учи о ни ци;
– си му ла ци ја ма си ту а ци ја из сва ко днев не по слов не прак се на 

стра ном је зи ку;
– струч ном ода би ру аде кват них тек сто ва и ма те ри ја ла ве за

них за стру ку ко ји су ускла ђе ни са зна њем уче ни ка као и ни во ом 
зна ња је зи ка;

– спо соб но сти ма да спор во ди ис тра жи ва ња прак се и да раз
ми шља о свом ис ку ству;

– сти ло ви ма под у ча ва ња;
– раз у ме ва њу те сти ра ња, оце њи ва ња и ева лу а ци је и спо соб

но сти ма за њи хо во спро во ђе ње;



– зна њи ма и спо соб но сти ма да пре да је со ци о кул тур не са др
жа је;

– ин те кул тур ним ста во ви ма и ве шти на ма;
– спо соб но сти ма за ин ди ви ду а ли за ци ју ра да у оде ље њу у ко

јем на ста ву по ха ђа ју ти по ви уче ни ка с раз ли чи тим спо соб но сти ма 
за уче ње.

Ови ре ле вант ни ква ли те ти и спо соб но сти се нај бо ље раз ви ја
ју ка да на став ник:

– над гле да, пра ти рад и одр жа ва ред у учи о ни ци,
– сто ји на рас по ла га њу уче ни ци ма и пру жа им ин ди ви ду ал не 

са ве те,
– пре у зме уло гу су пер ви зо ра и фа ци ли та то ра ува жа ва ју ћи 

при мед бе у ве зи са њи хо вим уче њем, ре а гу ју ћи на њих и ко ор ди
ни ра ју ћи њи хо ве ак тив но сти.

Сто га се у на ста ви стра них је зи ка пре по ру чу ју сле де ће ак
тив но сти ко ји ма се га ран ту је нај е фи ка сни ја ре а ли за ци ја на став ног 
про гра ма, и то су:

– слу ша ње и ре а го ва ње на на ло ге и/или за дат ке у ве зи са тек
стом ко ји чи та на став ник или ко ји уче ни ци чу ју са звуч них за пи са; 

– рад у па ро ви ма, ма лим и ве ли ким гру па ма (ми ниди ја ло зи, 
игра по уло га ма, си му ла ци је, итд.);

– ма ну ал не ак тив но сти (из ра да па ноа, пре зен та ци ја, зид них 
но ви на, по сте ра за учи о ни цу или ро ди те ље и сл.);

– де ба те и ди ску си је при ме ре не уз ра сту (де ба те пред ста вља
ју уна пред при пре мље не ар гу мен то ва не мо но ло ге са огра ни че ним 
тра ја њем, док су ди ску си је спон та ни је и не при пре мље не ин тер ак
ци је на од ре ђе ну те му);

– обим ни ји про јек ти ко ји се ра де у учи о ни ци и ван ње у тра
ја њу од не ко ли ко не де ља до чи та вог по лу го ди шта уз кон крет но ви
дљи ве и мер љи ве про из во де и ре зул та те;

– ускла ђи ва ње Про гра мом пред ви ђе не гра ма тич ке гра ђе са 
да тим ко му ни ка тив ним функ ци ја ма и те ма ма, и то у скло пу је зич
ких ак тив но сти раз у ме ва ња (усме ног) го во ра и пи са ног тек ста, 
усме ног и пи сме ног из ра жа ва ња и ме ди ја ци је;

– ева лу а ци ја (фор ма тив на ко ја се спро во ди то ком го ди не и 
слу жи усме ра ва њу да љег то ка на ста ве и су ма тив на на кра ју го ди не 
ко ја ука зу је на оства ре ње ци ље ва и за да та ка) и са мо е ва у а ци ја (је
зич ки порт фо ли јо) уче нич ких по стиг ну ћа.

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

ЖEЛЕЗНИЧКА ПОСТРОЈЕЊА

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

При ме њу је се про грам пр вог раз ре да обра зов ног про фи ла во
зо во ђа.

ОСНОВИ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

При ме њу је се про грам обра зов ног про фи ла во зо во ђа.

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИЖЕЛЕЗНИЦЕ

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

При ме њу је се про грам обра зов ног про фи ла во зо во ђа.

ПРЕВОЗ ПУТНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да оспо со би уче ни ка да са мо стал
но оба вља от пре ма ње пут ни ка, пр тља га и пра ће них ауто мо би ла у 
уну тра шњем и ме ђу на род ном са о бра ћа ју.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– бу ду оспо со бље ни да при хва те све ко мер ци јал не зах те ве ко

ри сни ка пре во за и пред у зи ма ју ме ре ра ди при до би ја ња пут ни ка и 
обез бе ђе ња ве ћег кон фо ра и ве ће бр зи не пу то ва ња;

– бу ду оспо со бље ни да са мо и ни ци ја тив но и од го вор но из вр
ша ва ју рад не оба ве зе же ле зни це као пре во зни ка; 

– от кла ња ју све не спо ра зу ме и не пра вил но сти ко је на ста ју у 
из вр ша ва њу уго вор них оба ве за пут ни ка и дру гих ко ри сни ка же ле
знич ких услу га;

– упо зна ју ути цај и до при нос свих уче сни ка у про це су ра да 
и услу га у оства ри ва њу по слов них ре зул та та и успе шно сти при
вре ђи ва ња;

– бу ду оспо со бље ни да се укљу че у ре ша ва ње про бле ма у ве
зи са ор га ни за ци јом пре во за у же ле знич ком са о бра ћа ју;

– упо ре ђу ју и утвр ђу ју слич но сти, раз ли ке и пред но сти при
ме не по себ них по ну да же ле зни це ка ко за ко ри сни ка пре во за та ко и 
за пре во зи о ца;

– по ве зу ју сте че на зна ња са са др жа ји ма дру гих струч них 
пред ме та;

– раз ви ја ју од го вор ност пре ма ра ду, мо ти ви са ност за уче ње и 
по тре бу стал ног уса вр ша ва ња струч них зна ња као и пер ма нент ног 
пра ће ња про ме не про пи са.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД (2)

Раз вој же ле знич ког тран спор та. Задаци же ле знич ког са о бра
ћа ја.

ОСНОВ НИ ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НИ УСЛО ВИ ЗА ПРЕ ВОЗ  
ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦОМ (6)

Ста ни це, ста нич не згра де. По стро је ња и уре ђа ји. По моћ на 
сред ства и обра сци. Же ле знич ки рад ни ци ко ји уче ству ју у пре во
зу пут ни ка. Ор га ни за ци ја ра да у ста ни ца ма и за да ци. Одр жа ва
ње ре да и чи сто ће у ста ни ца ма и во зо ви ма. Рад но вре ме бла гај не. 
Пут нич ки ред во жње у ме ђу на род ном и уну тра шњем са о бра ћа ју, 
зна чај са став и ко ри шће ње. Из вод из књи жи це пут нич ког ре да во
жње. При мо пре да ја слу жбе. Ста вља ње та ри фа на увид и да ва ње 
оба ве ште ња и слу жбе них по да та ка. Огла ша ва ње во зних ис пра ва и 
обра за ца за не ва же ће. Ре ша ва ње спо ро ва са пут ни ци ма у ста ни ци 
и у во зо ви ма. Жал бе пут ни ка и њи хо во ре ша ва ње. Чу ва ње упо тре
бље них обра за ца и књи га.

ПРИ ХВА ТА ЊЕ ПУТ НИ КА И ПО СЕБ НЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ  
У СТА НИ ЦА МА И ВО ЗУ (8)

Уло га и ко ри шће ње ве сти би ла, че ка о ни ца и пе ро на. Ор га
ни за ци ја при хва та ња и от пре ма ња пут ни ка у ста ни ца ма и у во зу 



– ду жно сти кон дук те ра. Пре глед во зних ис пра ва у во зу. По јам пут
ни ка и по јам пу то ва ња. Вр сте пре во за и ка те го ри је пут ни ка. Вр
сте во зо ва за пре воз пут ни ка у са о бра ћај ном и та риф ском по гле ду. 
Вр сте пут нич ких ко ла и раз ре ди. Уно ше ње руч ног пр тља га у ста
нич не про сто ри је, у во зо ве и на пе ро не. Пред ме ти ко ји су за бра
ње ни да се уно се у ста ни це и пут нич ка ко ла. Уно ше ње жи во ти ња 
у пут нич ка ко ла. При ма ње пред ме та на чу ва ње у гар де ро ба ма. Рад 
но са ча пр тља га у ста ни ци. На ђе ни пред ме ти и по сту пак са њи ма. 
Усту па ње пра ва про да је во зних ис пра ва пут нич ким аген ци ја ма 
и дру гим ли ци ма. Пра ви ла и огра ни че ње ди рект ног от пра вља ња 
пут ни ка. Оси гу ра ње пут ни ка.

ЗА КОН СКЕ ОСНО ВЕ ПРЕ ВО ЖЕ ЊА ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦОМ (10)

По јам за кон ских осно ва. Про пи си ко ји ма се уре ђу је пре воз 
пут ни ка, пр тља га и екс пре сних по ши ља ка за сно ва ни на за ко ну. Ва
жност и при ме на за кон ских осно ва. Оба ве за одр жа ва ња и вр ше ња 
са о бра ћа ја. Оба ве за же ле зни це да вр ши пре воз. Та риф не оба ве зе. 
Огра ни че ње пре во за и об у ста ва са о бра ћа ја. Не по сто ја ње оба ве зе и 
пре воз уз по себ не усло ве. По на ша ње и оба ве зе пут ни ка при пре
во зу. Пра ва и од го вор но сти же ле зни це. Од го вор ност пут ни ка пре
ма же ле зни ци. Оства ри ва ње пра ва из осно ва пре во за же ле зни цом. 
Пре ста нак по тра жи ва ња пре ма же ле зни ци из уго во ра о пре во зу. 
Основ на пра ва пут ни ка у слу ча ју нео др жа ва ња ре да во жње и смет
њи у са о бра ћа ју.

ВО ЗНЕ ИС ПРА ВЕ ЗА ПРЕ ВОЗ ПУТ НИ КА (44) 

По јам и са др жи на во зне ис пра ве. Во зна ис пра ва као до каз 
о за кљу че ном уго во ру о пре во зу. Вр сте и по де ла во зних ис пра ва. 
По да ци на во зним ис пра ва ма. Вр сте, упо тре ба и из да ва ње кар тон
ских ка ра та. Рок ва же ња во зних ка ра та. Про ду же ње ро ка ва же ња, 
пре кид пу то ва ња. Жи го са ње во зних ка ра та, по гре шно жи го са не 
во зне кар те. На пла ћи ва ње во зних це на (пре во зни на). Ви до ви из да
ва ња во зних ка ра та: руч но, са вре ме ни на чи ни (ORI ENT TS 40, PC, 
OR KA). Из да ва ње во зних ка ра та пу тем мо бил них тер ми на ла и ин
тер не та. Из да ва ње кар тон ских во зних ка ра та. Бе ли ца К2, са став и 
при ме на. Ку пон ска бе ли ца К4а, са став и при ме на. До плат на бе ли
ца К6, са став и при ме на. Кон трол на бе ли ца К6а, са став и при ме
на. До пун ска бе ли ца К6б, са став и при ме на. Ли сне во зне (Бе о воз 
итд.). Тер ми нал ска во зна кар та К2а. Са став и при ме на. Елек трон
ска во зна кар та K7el – са став и при ме на.

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

ТА РИФ СКИ ПРО ПИ СИ ЗА ПРЕ ВОЗ ПУТ НИ КА (8)

По јам же ле знич ке та ри фе и њен раз вој. Вр сте та риф ских си
сте ма. На че ла же ле знич ке та ри фе и та риф ска на че ла. Ва жност и 
при ме на та ри фа. Вр сте та ри фа и по де ла та риф ске ма те ри је. Об ја
вљи ва ње та ри фа и под руч је ва же ња. Еле мен ти за од ре ђи ва ње во
зне це не. Пут нич ка та ри фа Деo I – Усло ви пре во за, (Спт 04), Деo II 
– По вла сти це (Спт 08), Деo III – Це не на бла гај ни (Спт 05), Деo IV 
– Це не у во зу (Спт 05 а), Деo V – Гло бал не це не (Спт 07), Деo VI 
– Град ска же ле зни ца (Спт 05Б), Деo VII – Да љи нар (Спт 06), Деo 
VI II – Име ник ста ни ца ЖС (Спт 06а), Pосебне до да ци Пут нич ке 
та ри фе ко ји се штам па ју као по себ на из да ња: Део I – По се бан до
да так „РО МАН ТИ КА”. Део II – По се бан до да так „ШАР ГАН СКА 
ОСМИ ЦА”. 

ИЗ РА ЧУ НА ВА ЊЕ ВО ЗНЕ И ДО ДАТ НЕ ЦЕ НЕ (8)

Име ник же ле знич ких ста ни ца ЖС (Спт 06а). Да љи нар (Спт 06). 
Из ра чу на ва ње од сто ја ња. Из ра чу на ва ње во зних це на. Из ра чу на ва ње 
до дат них во зних це на и до пла та у ста ни ца ма и у во зу.

ПО ВЛА СТИ ЦЕ У ВО ЖЊИ (2)

Основ не ка рак те ри сти ке по вла сти ца у во жњи и на чин ко ри
шће ња.

ЗА КОН СКЕ ПО ВЛА СТИ ЦЕ НА ЖС (5)

На род ни хе ро ји. Но си о ци ,,Пар ти зан ске спо ме ни це 1941.”. 
Рат ни и мир но доп ски ин ва ли ди. Сле па ли ца. Пре воз по сла ни ка 
На род не Скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је.

КО МЕР ЦИ ЈАЛ НЕ ПО ВЛА СТИ ЦЕ НА ЖС (8)

По вра та на пу то ва ња. Де ца. Но ви на ри. Ста ри ја ли ца и пен
зи о не ри. Ре гру ти. Груп на пу то ва ња (Ко лек тив на пу то ва ња К16. 
Школ ске екс кур зи је). Прет плат не кар те: Оп ште прет плат не кар те, 
прет плат не кар те за ђа ке. Пу то ва ње по по ну ди Ср би ја флек си пас, 
Пу то ва ње са кар ти цом за по вла шће ну во жњу; кар ти ца СРБ ПЛУС, 
Кар ти ца РА ИЛ ПЛУС ЖС.

ВАН ТА РИФ СКИ ПРЕ ВО ЗИ (4) 

Пре воз ор га на МУПа. Пре воз у слу ча ју пру жа ња по мо ћи. 
Пре воз по штан ских рад ни ка и по штан ских по ши ља ка. Пре воз же
ле знич ких рад ни ка.

ПРИ ГРАД СКИ СА О БРА ЋАЈ(6)

Ка рак те ри сти ке при град ског са о бра ћа ја. Во зне кар те у Бе о
во зу.

ОТ ПРА ВЉА ЊЕ ПУТ НИ КА У УНУ ТРА ШЊЕМ  
СА О БРА ЋА ЈУ (12)

Про сто ри је и пе рон за при хват пут ни ка. Ре зер ви са ње се ди
шта у во зо ви ма. Упо тре ба ко ла за спа ва ње, ко ла с ле жа је ви ма и 
ко ларе сто ра на – от пра вља ње пут ни ка. Кре ди ти ра ни пре воз ли ца. 
На ру чи ва ње и от пра вља ње пут ни ка у по себ ним ко ли ма и во зо ви
ма. Де кла ри са ње ко ла и оде ља ка. Упо тре ба мо тор них ко ла. Са лон
ска ко ла. Пре воз и сме штај пра ти о ца по ши ља ка. Ула же ње пут ни ка 
у воз, за у зи ма ње и од ре ђи ва ње се ди шта. Пу то ва ње у слу жбе ним 
ко ли ма, те рет ним во зо ви ма и на ло ко мо ти ви. Пре глед пут них ис
пра ва у во зу и ре ви зо ри во зо ва. Пре ки да ње пу то ва ња. Ове ра ва ње 
ва жно сти или не ис ко ри шће ња во зних ка ра та. Нео др жа ва ње ре да 
во жње – смет ње у са о бра ћа ју. На пла ћи ва ње до пла те ко је ни су мо
гле да се из вр ше у во зу. (К92). По сту пак ако пут ник не мо же или 
не при ста је да пла ти до пла ту у во зу. Из у зет ни по сту пак за гра нич
не ста ни це ЖС. Од у зи ма ње во зних ис пра ва. Пре воз руч ног пр тља
га. Пре ко мер ни руч ни пр тљаг и из ра чу на ва ње пре во зни не. Пре воз 
и от пра вља ње па са. Опре ма пра ће них ауто мо би ла. Вра ћа ње нов ца 
за не про пу то ва ни пут.

ПРЕ ВОЗ ПО ШИ ЉА КА ЕКС ПРЕ СНОГ ПРЕ ВО ЗА (4)

Усло ви при је ма на пре воз. Уго вор о пре во зу. Ро ко ви ис по
ру ке. Из да ва ње и од но ше ње по ши ља ка. По себ ни слу ча је ви при 
пре во зу.

ПРЕ ВОЗ ПР ТЉА ГА (8)

По тре ба и зна чај пре во за пр тља га. Пред ме ти ко ји се при ма
ју на пре воз. При јем пр тља га на пре воз (па ко ва ње, до па ки ва ње, 
обе ле жа ва ње). Про ве ра ва ње са др жи не пр тља га. Утвр ђи ва ње ма се 
пр тља га. Из ра чу на ва ње пре во зни не и во зар ски до да ци. От пра вља
ње пр тља га (пр тља жни ци К71, кар та за би ци кле К51). По твр да 
о пла ће ној пре во зни ни (К24). Пр тљаг ко ји се пре во зи бес плат но. 
На кнад но от пра вља ње пр тља га. При јем пр тља га у ста ја ли шти
ма или за ста ја ли шта ко ја ни су отво ре на за от пра вља ње пр тља га. 
Пре да ја пр тља га во зо во ђи (ма ни пу лан ту). Пре да ја пр тља га у при
кључ ним (од во зним) ста ни ца ма и у ста ни ца ма где се осо бље во за 
ме ња. Пре да ја пр тља га у гра нич ним ста ни ца ма. Пре да ја пр тља га 
у упут ној ста ни ци. Сме шта ње при спе лог пр тља га. За во ђе ње, ну
ме ри са ње и жи го са ње пр тља жни ца при при спе ћу у упут ној ста
ни ци. Из да ва ње пр тља га. Из ме на уго во ра о пре во зу. Прет по став ка 
о гу бит ку пр тља га и по сту пак ако се пр тљаг про на ђе. Смет ње при 
из да ва њу. Нео др жа ва ње ре да во жње. Смет ње у са о бра ћа ју. Кон фи
ска ци ја (за пле на) пр тља га. Пре воз пи јач них ства ри.



III РАЗРЕД  
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

ЗА КОН СКЕ ОСНО ВЕ ПРЕ ВО ЗА У МЕ ЂУ НА РОД НОМ 
СА О БРА ЋА ЈУ(10)

За кон ска осно ва пре во за. Уво ђе ње и об ја вљи ва ње. По себ них 
ме ђу на род них усло ва пре во за. Са став По себ них ме ђу на род них усло
ва пре во за. Пре во зни ци уче сни ци. Др жа ве уго вор ни це и при сту па ње 
кон вен ци ји (СОТIF). Ме ђу на род не та ри фе за пре воз пут ни ка и пр
тља га SCIC Та ри фа. CIV – Опис и упо тре ба. SCICRPT, SCICIRT, 
SCISNRT (spt 13), SGTCIV/PRR. SET (spt 20). Оба ве зе же ле зни це 
да вр ше пре воз. Од го вор ност и пра во на по тра жи ва ња ко ја про из и ла
зе из уго во ра о пре во зу. Нов ча на је ди ни ца, ва лу та и курс.

ПРЕ ВОЗ И ОТ ПРА ВЉА ЊЕ ПР ТЉА ГА ПРА ЋЕ НИХ  
АУТО МО БИ ЛА И ПО ШИ ЉА КА ЕКС ПРЕ СНОГ ПРЕ ВО ЗА  
У МЕ ЂУ НА РОД НОМ СА О БРА ЋА ЈУ (6)

Пред ме ти ко ји се при ма ју на пре воз као пр тљаг. Ис кљу че ње 
из пре во за и услов ни пре воз. При јем на пре воз пр тља га. Из ра чу на
ва ње пре во зни не. За јед нич ка од го вор ност же ле зни ца. Пр тља жни
ца (К74). Ре кла ма ци је и ту жбе. Пре воз и от пра вља ње пра ће них 
ауто мо би ла.

ПРЕ ВОЗ ПУТ НИ КА У МЕ ЂУ НА РОД НОМ СА О БРА ЋА ЈУ (44)

Во зне кар те. Ку по ви на во зних ка ра та. Рок ва же ња во зних ка
ра та. Ре зер ви са ње и до де љи ва ње ме ста. Упо тре ба во зних ка ра та. 
Пре кид пу то ва ња. Из ме на уго во ра о пре во зу. Ку пон ске во зне кар
те. Ку пон ске бе ли це К7 и К9. Ко лек тив на кар та К10. Ли сна кон
трол на кар та за по је ди нач ни по вра так К10а и за пут ни ке у гру пи 
К10б. До плат на бе ли ца К11. Елек трон ско из да ва ње во зних ка ра
та К7ел. До пла те у ме ђу на род ном са о бра ћа ју и на пла та дру гих до
да та ка. Из ме на пре во зног пу та. Из да ва ње во зних ис пра ва са на зна
че ном по ла зном ста ни цом у ино стран ству. По је ди нач на пу то ва ња 
пут ни ка. Ро ко ви ва же ња и пре кид пу то ва ња. SCISNRT (spt 13) По
ну де. Оп шти пој мо ви. Ра чу на ње во зних це на. По вла сти це за де цу. 
По вла сти це за гру пе пут ни ка. По себ ни во зо ви – по себ на ко ла. RA
IL PLUS. Key Ac co unt Tic kets. Пре воз вој них ли ца. Вра ћа ње, за ме
на и по вра ћај во зне це не. По себ ни усло ви пре во за руч ног пр тља га. 
Пре воз би ци ка ла. Пси и ма ле до ма ће жи во ти ње. По себ ни усло ви 
пре во за за осо бе огра ни че не по кре тљи во сти. Сле па ли ца и њи хо ви 
пра ти о ци. Пре воз пут ни ка у ин ва лид ским ко ли ци ма. Пр тљаг. Уки
да ње во зо ва или оче ки ва на ка шње ња. Гу би так ве зе и из о ста ја ње 
во зо ва. Ове ра ва ње во зних ис пра ва. Пра во по тра жи ва ња и за ста
ре лост по тра жи ва ња из уго во ра о пре во зу. SCICПО СЕБ НИ МЕ
ЂУ НА РОД НИ УСЛО ВИ ПРЕ ВО ЗА Та ри фа ис ток–за пад (EWT) 
Бал кан Флек си пас. Ра ил Плус. SCIC Glo bal pass. SET (ZCG, MZ); 
CITY STAR (CD, HZ, OeBB(HZ, SZ), OSE, RZD, SZ, UZ, ZCG, 
ZSSK,); SPE CIAL (BU CU REST, BU DA PEST, DO BOJ, MA KE DO
NI JA (Bgd) MA KE DO NI JA (Nis), MUN CHEN, SA RA JE VO, WI EN); 
IC (POD GO RI CA); JA DRAN (SPLIT, RI JE KA, KNIN). Би ла те рал
ни спо ра зу ми: SPAR PRE IS (ZSDB), ZSHZZS гру пе мла дих, ZS
MAV/GYSEV, ZSMAVZSSKCDPKP, ZSMAV ZSSKCDPKP 
(гру па, 26 MA), ZSUZRZDBC (MAV), ZSUZRZDBA (MAV) 
гру пе, ZSUZRZDBCCFM (CFR), ZSZFBH.

Упо тре ба ко ла за спа ва ње, ко ла са ле жа је ви ма и ко ла са ре сто
ра ном. Из ра чу на ва ње во зне це не за по стељ не кар те за Ру си ју.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји пред ме та Пре воз пут ни ка су ор га ни зо
ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со
ва за ре а ли за ци ју. 

У пи сме ним ве жба ма (че ти ри) из свих де ло ва про гра ма на 
кон крет ним при ме ри ма ура ди ти што ви ше ра зно вр сних за да та ка 
из прак се. У ка би не ту и ста ни ца ма прак тич но оба вља ти по сло
ве из да ва ње бе ли ца, тер ми нал ских во зних ка ра та као и елек торн
ске во зне кар те К7ел у уну тра шњем и ме ђу на род ном са о бра ћа
ју као и оста лих про прат них до ку ме на та. Вр ши ти из ра чу на ва ња 

пре во зни не за пре воз пут ни ка, пр тља га и пра ће них ауто мо би ла у 
уну тра шњем и ме ђу на род ном са о бра ћа ју уз по пу ња ва ње пре во
зних ис пра ва.

Сте че но те о риј ско зна ње про ве ри ти на прак тич ним при ме
ри ма из пре во за. При ре а ли за ци ји на став ног про гра ма, у сва ком 
сва ком сег мен ту уче ни ке тре ба упу ћи ва ти у по ступ ке при ме не, 
ана ли зе и син те зе зна ња из пред ме та бит них за овај про фил. Са др
жај пред ме та има ве зу са са др жа ји ма дру гих пред ме та као што су 
Осно ви са о бра ћа ја и тран спор та, Прак тич на на ства у пр вом раз ре
ду. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу, и по мо гућ но сти, 
са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. Осим то га, 
уче ни ци ма тре ба ука зи ва ти и на ве зу са пред ме ти ма ко је ће тек из
у ча ва ти као што су Тран спорт но ра чу но вод ство, Тран спорт но пра
во, мар ке тинг и шпе ди ци ја, Упо тре ба ко ла и Прак тич на на ста ва.

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

ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње зна ња о зна ча ју, при ме ни и 
по зна ва њу про пи са ко ји ре гу ли шу од ви ја ње са о бра ћа ја у усло ви ма 
ње го вог ре дов ног функ ци о ни са ња и при по ре ме ћа ји ма, овла да ва
ње ве шти на ма ко је омо гу ћа ва ју оба вља ње по сло ва у окви ру тех но
ло шког про це са ра да на же ле зни ци, фор ми ра ње ста во ва о зна ча ју 
оси гу ра ња без бед но сти и уред но сти са о бра ћа ја, раз ви ја ње мо ти
ва ци је за кон ти ну и ра но обра зо ва ње и струч но уса вр ша ва ње као и 
при ме ну си гур но сних, здрав стве них и ме ра за шти те жи вот не сре
ди не у про це су ра да.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– сти чу основ на зна ња о уло зи же ле зни це у са о бра ћај ном си

сте му и ње ним тех нич котех но ло шким ка рак те ри сти ка ма;
– упо зна ју сред ста ва и осо бље за из вр ше ње же ле знич ког са

о бра ћа ја;
– бу ду оспо со бље ни за при ме ну си сте ма сиг на ли за ци је;
– упо зна ју по сто је ће са вре ме не тех нич ке уре ђа је и сред ства 

за ре гу ли са ње са о бра ћа ја во зо ва; 
– бу ду оспо со бље ни за пра ће ње из вр ше ња ре да во жње;
– раз ви ја ју све сти о по тре би пре ци зног, по у зда ног и без бед

ног из во ђе ња свих рад њи у из вр ше њу са о бра ћа ја; 
– стек ну зна ња из са о бра ћај них про пи са и ре гу ли са ња са о

бра ћа ја во зо ва у ре дов ним и по себ ним усло ви ма са по себ ним 
освр том на уло гу и за дат ке кон дук те ра у тим про це си ма;

– раз ви ја ју осе ћа ја од го вор но сти, тач но сти и уред но сти у 
оба вља њу рад них за да та ка;

– раз ви ја ју ин те ре со ва ња за же ле знич ки са о бра ћај и сво је 
рад но ме сто.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

СА О БРА ЋАЈ КАО ДЕО ПРО ЦЕ СА ПРО ИЗ ВОД ЊЕ (5)

Ме сто и уло га са о бра ћа ја у раз во ју људ ског дру штва. Ви до ви 
са о бра ћа ја и ме ђу соб на по ве за ност тран спорт ног про це са из ме ђу 
ра зних ви до ва са о бра ћа ја. Уло га же ле зни це као са о бра ћај не гра не 
у раз во ју дру штва.

РАД НЕ ЈЕ ДИ НИ ЦЕ И РАД НИ ЦИ ЗА ИЗ ВР ШЕ ЊЕ  
СА О БРА ЋА ЈА (5)

Са о бра ћај нотран спорт не и тех нич ке је ди ни це за оба вља ње 
са о бра ћа ја. Рад ни ци ко ји уче ству ју у са о бра ћај нотран спорт ном 
про це су. Здрав стве на и струч на спо соб ност рад ни ка. По на ша ње 
же ле знич ких рад ни ка за вре ме ра да и одр жа ва ње ре да.



ПО СТРО ЈЕ ЊА ЗА ИЗ ВР ШЕ ЊЕ ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КОГ  
СА О БРА ЋА ЈА (10)

Пру ге и ко ло се ци. Пру жна по стро је ња. Ста нич на по стро је ња. 
По стро је ња ло ко мо тив ског де поа. По стро је ња за елек трич ну ву чу. 
Сиг нал носи гур но сна и те ле ко му ни ка ци о на по стро је ња у слу жбе
ном ме сту и на пру зи. Скрет ни це.

СЛУ ЖБЕ НА И РАД НА МЕ СТА (5)

Слу жбе на ме ста на пру зи. Рад на ме ста из вр шног осо бља. Ре
дов но про у ча ва ње и пе ри о дич но ис пи ти ва ње. Снаб де ва ње про пи
си ма осо бља из вр шне слу жбе.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПО СЛО ВА И РАД НИХ ЗА ДА ТА КА (8)

Рас по ред слу жбе. При мо пре да ја слу жбе. По слов ни ред ста
ни це. Тех но ло шки про цес ра да ста ни це.

ПО ДЕ ЛА И ОЗНА ЧА ВА ЊЕ ВО ЗО ВА (12)

По јам во за. По де ла во зо ва. Озна ча ва ње слу жбе них и по моћ них 
во зо ва. Озна ча ва ње пут нич ких во зо ва. Озна ча ва ње те рет них во зо ва. 
Уво ђе ње во зо ва у са о бра ћај. Об ја вљи ва ње са о бра ћа ја во зо ва.

СА СТА ВЉА ЊЕ ВО ЗО ВА (15)

Основ ни прин ци пи са ста вља ња во зо ва. По ло жај, ко ли чи на и 
упо тре ба ло ко мо ти ва код во за. Увр шта ва ње ко ла у во зо ве за пре воз 
пут ни ка. Увр шта ва ње ко ла у те рет не во зо ве. Опре ма во за и вуч ног 
во зи ла. Ква че ње ко ла у во зу. Увр шћи ва ње ко ла на то ва ре них по себ
ним вр ста ма ства ри, као и ко ла на то ва ре них опа сним ма те ри ја ма. 
Пра во пу то ва ња на те рет ном во зу.

СИГ НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА (45)

Основ ни пој мо ви из сиг на ли за ци је. Вр сте сиг на ла и сиг нал них 
зна ко ва. Скрет нич ки сиг на ли и њи хо ви сиг нал ни зна ци. Ма не вар
ски сиг на ли, по де ла, на ме на и сиг нал ни зна ци ма не вар ских сиг на ла. 
Сиг нал ни зна ци ма не вар ског осо бља. Сиг нал ни зна ци на во зо ви ма, 
ма не вар ка ма и по ти ски ва ли ца ма. Сиг на ли за про бу коч ни ца. Зво нов
ни сиг нал ни зна ци. Сиг на ли за огра ни че ње бр зи не. Глав ни сиг на ли. 
Сиг нал ни зна ци глав них сиг на ла. Сиг нал ни зна ци пред сиг на ла. Сиг
нал ни зна ци по на вља ча пред сиг на ла. До пун ски сиг на ли. Сиг нал
ни зна ци ста нич ног и во зног осо бља. Гра нич ни ко ло сеч ни сиг на ли. 
Сиг нал ни зна ци ло ко мо тив ског осо бља. Сиг на ли за елек тро ву чу. 
Сиг нал ни зна ци пру жног осо бља. Кон трол ни сиг на ли за уре ђа је на 
пут ним пре ла зи ма. Сиг нал не озна ке. Пра ска ли це, при ме на и чу ва ње. 
Сиг на ли ко ји се ви ше не угра ђу ју. Ка лен дар осве тља ва ња. 

III РАЗРЕД 
(4 ча са не дељ но, 120 ча со ва го ди шње)

МА НЕ ВАР СКИ ПО СЛО ВИ (20)

Основ ни пој мо ви о ма не ври са њу. По стро је ња за ма не ври
са ње. Осо бље за ма не ври са ње и њи хо ва опре ма за оба вља ње ма
не вар ских рад њи. Над зор и ру ко во ђе ње ма не вар ским по сло ви ма. 
Ду жно сти ру ко ва о ца ма не вре. Спо ра зу ме ва ње при ма не ври са њу. 
Рас по ред ма не вре. Вр сте ма не вар ских кре та ња. Ма не ври са ње од
ба ча јем. Ма не ври са ње на спу шта ли ци. Ко че ње при ма не ври са њу 
и сред ства за ко че ње. Вр сте и при ме на руч них па пу ча. Оси гу ра ње 
ко ла од са мо по кре та ња. Ме ре без бед но сти при ма не ври са њу.

ПО СЛО ВИ КОД ВО ЗА (15)

Про прат не ис пра ве во за. От пре ма во за. Ду жно сти во зног осо
бља у по ла зној ста ни ци. Ду жно сти во зног осо бља за вре ме во жње 
во за. Ду жно сти во зног осо бља за вре ме ба вље ња во за у ста ни ци. 
Ду жно сти во зног осо бља у крај њој ста ни ци во за. Пут во жње во за.

РЕД ВО ЖЊЕ ВО ЗО ВА (20)

По јам, вр сте и об лик ре да во жње. Гра фи кон ре да во жње. 
Књи жи ца ре да во жње. Из вод из ре да во жње. Зва нич ни ред во жње. 

Са о бра ћај нотран спорт но упут ство уз ред во жње део А и Б. Пре
лаз на но ви ред во жње. Бр зи не во зо ва на пру зи и пре ко скрет нич
ког под руч ја. Об ја вљи ва ње про ме на у са о бра ћа ју во зо ва. Вр сте пи
сме них на ло га. Са ста ја ње во зо ва.

КО ЧЕ ЊЕ ВО ЗО ВА И ОСИ ГУ РА ЊЕ ОД СА МО ПО КРЕ ТА ЊА (15)

Основ ни пој мо ви о ко че њу во зо ва и ма не вар ских са ста ва. 
Рас по ред ко ла са коч ни ца ма у во зу. Про ба коч ни ца. Обез бе ђе ње 
во зи ла и во зо ва од са мо по кре та ња. По треб на ма са ко че ња во за, 
ствар на ма са ко че ња и про це нат ко че ња во за. Из ра чу на ва ње по
треб не ма се ко че ња. Утвр ђи ва ње ствар не ма се ко че ња код во за. 
Из ве штај о са ста ву и ко че њу во за.

МА СА ВО ЗА И РЕ ДОВ НО ОП ТЕ РЕ ЋЕ ЊЕ ЛО КО МО ТИ ВЕ (10)

Утвр ђи ва ње ма се и ду жи не во за. Ре дов но оп те ре ће ње вуч ног 
во зи ла. Утвр ђи ва ње ре дов ног оп те ре ће ња ло ко мо ти ва. Утвр ђи ва
ње нај ве ће до пу ште не ду жи не во за.

РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ СА О БРА ЋА ЈА И КРЕ ТА ЊА ВО ЗО ВА (20)

Вр сте про стор них од се ка. Ре гу ли са ње са о бра ћа ја во зо ва у 
ста нич ном раз ма ку. Ре гу ли са ње са о бра ћа ја во зо ва у од јав ном раз
ма ку. Из у зет но за у ста вља ње во за на отво ре ној пру зи и оси гу ра ње 
во за од са мо по кре та ња. Из у зет но за у ста вља ње во за у слу жбе ном 
ме сту, као и из у зе тан про ла зак кроз слу жбе но ме сто. Са о бра ћај во
за на пру га ма са огра ни че ним рад ним вре ме ном. Са о бра ћај во за 
или ма не вар ског са ста ва до не ке тач ке на отво ре ној пру зи. За шти
ћи ва ње во за ко ји је стао на отво ре ној пру зи. По сту пак кад се воз 
рас ки не за вре ме во жње. На ста вак во жње во за у де ло ви ма и по
вра так во за у прет ход ну ста ни цу. Во жња по моћ них ло ко мо ти ва и 
по моћ них во зо ва. За твор пру ге и ко ло се ка.

ПО СЕБ НЕ ВР СТЕ ВО ЖЊЕ (10)

Са о бра ћај во зо ва на дво ко ло сеч ној пру зи. Во жња не пра вил
ним ко ло се ком дво ко ло сеч не пру ге. Са о бра ћај во зо ва на елек три
фи ко ва ним пру га ма. Ме ре без бед но сти при са о бра ћа ју во зо ва на 
елек три фи ко ва ним пру га ма. Са о бра ћај во зо ва на пру га ма опре
мље ним ауто мат ским пру жним бло ком. Са о бра ћај во зо ва на пру га
ма опре мље ним те ле ко ман дом. Во жња пру жних во зи ла.

ВАН РЕД НИ ДО ГА ЂА ЈИ (5)

Вр сте ван ред них до га ђа ја. По сту пак кад на ста не ван ред ни 
до га ђај код во за.

ГРЕ ЈА ЊЕ ВО ЗО ВА (5)

Вр сте гре ја ња во зо ва. Се зо на гре ја ња во зо ва. Кон тро ла гре
ја ња во зо ва.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји пред ме та Же ле знич ки са о бра ћај су ор
га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни 
број ча со ва за ре а ли за ци ју.

Са др жај овог пред ме та има ве зу са са др жа ји ма дру гих пред
ме ти ма као што су: осно ви са о бра ћа ја и тран спор та, же ле знич ка 
по стро је ња, ин фор ма ци о ни си сте ми же ле зни це, упо тре ба ко ла и 
прак тич на на ста ва, уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу. 
На ста ву тре ба из во ди ти уз стал но ак тив но уче шће уче ни ка јер ће 
се на тај на чин нај бо ље и нај бр же оспо со би ти за са мо стал но оба
вља ње по сло ва свог за ни ма ња у же ле знич ком са о бра ћа ју. То ком 
из во ђе ња на ста ве по треб но је код уче ни ка стал но раз ви ја ти свест 
ка ко се при из вр ша ва њу ових по сло ва, у сва ком тре нут ку мо ра во
ди ти ра чу на о без бед но сти и уред но сти са о бра ћа ја.

Про грам овог пред ме та је кон ци пи ран та ко да омо гу ћа ва уче
ни ци ма да пот пу но упо зна ју же ле знич ки са о бра ћај у оном оби му 
ко ји је по тре бан да са мо стал но оба вља ју по сло ве у окви ру бу ду ћег 
за ни ма ња. Исто вре ме но, овај про грам обез бе ђу је по треб на те о риј
ска зна ња за да ље обра зо ва ње у стру ци.



Из во ђе ње на ста ве пред ме та же ле знич ки са о бра ћај је до ста 
спе ци фич но. Због то га тре ба да се оства ру је у учи о ни ца ма, ка би
не ту. Пре ма то ме нео п ход но је да се са чи ни план ра да за сва ку те
мат ску це ли ну.

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

ПРЕВОЗ СTВАРИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње зна ња, ве шти на и ста во ва о 
на чи ну ру ко ва ња по шиљ ка ма у же ле знич ком са о бра ћа ју и зна ча ју 
аде кват не при ме не про пи са. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– бу ду оспо со бље ни да са мо стал но, бр зо и тач но из вр ша ва ју 

све по сло ве и за дат ке у ве зи с пре во зом ства ри;
– раз у ме ју нео п ход ност пра ће ња из ме на и до пу на ва же ћих 

про пи са;
– бу ду оспо со бље ни да от кла ња ју не спо ра зу ме и не пра вил но

сти у из вр ше њу уго во ре них оба ве за стран ке и же ле зни це;
– упо зна ју по сло ве и рад не за дат ке оста лих рад ни ка у тран

спорт ноко мер ци јал ној де лат но сти с ко ји ма ће са ра ђи ва ти на по слу;
– раз ви ја ју спо соб ност за ко ри шће ње струч не ли те ра ту ре ра

ди да љег уса вр ша ва ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 90 ча со ва го ди шње)

ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ (12)

Раз вој ор га ни за ци је пре во за ства ри. Основ ни про пи си о пре
во зу ства ри. Слу жбе на ме ста, по стро је ња, уре ђа ји и сред ства за 
рад. Обра сци ко ји се упо тре бља ва ју за рад тран спорт не слу жбе, 
да ва ње на увид дру ги ма и рок чу ва ња. Слу жбе на по шта и пре пи
ска. Пре во зне ис пра ве ко је се упо тре бља ва ју при пре во зу ства ри. 
По пу ња ва ње и при јем пре во зних ис пра ва. Пред ме ти ис кљу че ни 
из пре во за и пред ме ти ко ји се услов но при ма ју на пре воз. За бра не 
пре во за и об у ста ве са о бра ћа ја. На ру чи ва ње, из бор и до ста ва ко ла 
за уто вар. При ло зи пре во зним ис пра ва ма. Па ко ва ње ства ри, ам ба
ла жа и за во ји. При јем по ши ља ка у де ло ви ма. 

ПРИ ЈЕМ СТВА РИ (10)

Од ре ђи ва ње гра ни це то ва ре ња ко ла. При јем по ши ља ка на 
пре воз. То ва ре ње ства ри и про пи си о то ва ре њу ко ла. ,,Оли ста ва
ње” ко ла. За тва ра ње и плом би ра ње ко ла, на руџ бе и еви ден ци ја 
плом би. Про ве ра ва ње са др жи не по ши ља ка. Утвр ђи ва ње те жи не 
и бро ја ко ма да ден ча них и кол ских по ши ља ка. За во ђе ње то вар них 
ли сто ва у ма га цин ску књи гу от пра вља ња. Рок уто ва ра по ши ља ка. 
При мо пре да ја ко ла за уто вар или ис то вар.

ПРЕ ВО ЖЕ ЊЕ ПО ШИ ЉА КА (8)

Ор га ни за ци ја пре во за ден ча них по ши ља ка. Пре да ја и от пре
ма по ши ља ка во зо ви ма. Ус пут на ма ни пу ла ци ја и пре да ја по ши ља
ка ста ни ца ма. Оста вља ње ко ла по ус пут ним ста ни ца ма. Пра ће ње 
по ши ља ка. Пре то вар по ши ља ка. Ро ко ви ис по ру ке по ши ља ка. Ште
те ко је же ле зни ца пла ћа због пре ко ра че ног ро ка ис по ру ке.

ИЗ ДА ВА ЊЕ СТВА РИ (10)

При пре ма за из да ва ње ства ри. За во ђе ње то вар них ли сто ва у 
ма га цин ску књи гу при спе ћа. Из ве шта ва ње при ма о ца о при спе ћу 
ства ри. Ис ку пље ње то вар ног ли ста и из да ва ње ства ри. Рок ис то ва
ра и од но ше ње ства ри. 

ПО СЕБ НИ СЛУ ЧА ЈЕ ВИ У ПРЕ ВО ЗУ И ПО СЕБ НЕ ВР СТЕ  
ПО ШИ ЉА КА (10)

Про да ја ства ри. Из ме не уго во ра о пре во зу. Смет ње при пре
во зу и из да ва њу ства ри. Пре воз по смрт них оста та ка. Пре воз жи
вих жи во ти ња. Дез ин фек ци ја ко ла. Пре воз опа сних пред ме та и 
ма те ри ја по RIDу. Пре воз по ши ља ка оро че ног пре во за. Пре воз 
по ши ља ка до го во ре ног пре во за. Пре воз по ши ља ка у ме шо ви том
ком би но ва ном пре во зу.

ПО ТРА ЖНОРЕ КЛА МА ЦИ О НИ ПО СТУ ПАК (10)

Ор га ни за ци ја по тра жне слу жбе. Основ ни пој мо ви о по тра
жноре кла ма ци о ној слу жби. Утвр ђи ва ње не до ста ју ћих по ши ља ка 
Тра га ње за не до стат ком. По сту пак упут не ста ни це са пре во зном 
ис пра вом не до ста ју ће по шиљ ке. Утвр ђи ва ње ви шка по шиљ ка. 
Сме штај и отва ра ње ви шка. Тра га ње за ви шком. От пре ма ње ви
шка. При ја вљи ва ње не до стат ка и ви шка ОДИЗу.

ЦА РИН СКИ ПО СТУ ПАК (10)

Основ ни пој мо ви о ца рин ском по ступ ку. Ца рин ски по сту пак 
и ца рин ски над зор. Сме штај ца рин ске ро бе. Ца рин ске ис пра ве, 
обе леж ја и зна ци. При ја вљи ва ње по ши ља ка ца ри нар ни ци.

ЗА КОН СКИ ПРО ПИ СИ (5)

Ва же ње за ко на о уго во ри ма о пре во зу у же ле знич ком са о бра
ћа ју. Од го вор ност же ле зни це и оба ве за ко ри сни ка пре во за у из вр
ше њу пре во за. Же ле зни ца и ње на уло га у дру штву.

ТА РИФ СКИ ПРО ПИ СИ (15)

Оп шти усло ви пре во за. По јам и вр ста по шиљ ке, вр ста пре во
за и на чин пре во за. То вар ни лист – са др жај, об лик и на чин по пу
ња ва ња. Та ри фа за пре воз ства ри: Део 1 – Усло ви пре во за и ра чу
на ње пре во зни не, Део 2 – Кла си фи ка ци ја ства ри и ру ко ва ње овом 
та ри фом. Део 3 – Име ник же ле знич ких ста ни ца. Део 4 – Да љи нар 
и из на ла же ње та риф ског од сто ја ња. Део 5 – Пу то каз, са др жај и по
сту пак из на ла же ња пре во зног пу та , Део 6 – Це нов ник же ле знич
ких услу га. Основ ни еле мен ти за ра чу на ње пре во зни не.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји пред ме та Пре воз ства ри су ор га ни зо ва
ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва 
за ре а ли за ци ју. Са др жај пред ме та има ве зу са са др жа ји ма дру гих 
пред ме та као што су тран спорт но ра чу но вод ство, упо тре ба ко ла, 
прак тич на на ста ва и уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу.

Сва те о риј ска из ла га ња на став ни ка тре ба да бу ду те сно по
ве за на са прак тич ним при ме ри ма и упот пу ње на од го ва ра ју ћим ве
жба ма. Уче ни ци у то ку из у ча ва ња пред ме та тре ба да се упо зна ју са 
ва же ћим обра сци ма, њи хо вом упо тре бом и на чи ном по пу ња ва ња.

План и про грам на ста ве са чи њен је по ре до сле ду тех но ло
шког про це са ра да, по чев од до во же ња ства ри на ста ни цу, за тим, 
при је ма, сме шта ја, от пре ма ња, до пре во же ња и из да ва ња ства ри у 
упут ној ста ни ци. Тим ре до сле дом тре ба и оства ри ти про грам.

Уче ни ци тре ба да спо зна ју уло гу же ле зни це у дру штву и ње
ну оба ве зу да вр ши пре воз пут ни ка и ства ри. У овом де лу на ста ве, 
по себ но, ука за ти на ко рект но и пред у сре тљи во по на ша ње же ле
знич ких рад ни ка пре ма ко ри сни ци ма пре во за. Вас пи та ва ти уче
ни ке да за сни ва њем рад ног од но са тре ба на по сао да до ла зе и са 
по сла од ла зе у од ре ђе но вре ме, да су уред но оде ве ни и од мор ни за 
рад, и да на рад ном ме сту стал но пра те из ме не про пи са и при ме
њу ју их у ра ду.

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



ТРAНСПОРТНО РАЧУНОВОДСТВО

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ке оспо со би за са мо стал но 
оба вља ње бла гај нич кора чу но вод стве них по сло ва у же ле знич ком 
са о бра ћа ју.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– сти чу зна ња о ра чу но вод стве ним по сло ви ма у ве зи са от

пре мом пут ни ка;
– сти чу зна ња о по сло ви ма от пре ме пр тља га и во ђе њу од ре

ђе не до ку мен та ци је;
– сти чу зна ња о пре во зу ства ри и пут ни ка у уну тра шњем и 

ме ђу на род ном са о бра ћа ју;
– раз у ме ју зна ча ја при ме не ра чу но вод стве них по сту па ка у 

бла гај на ма као и по сле ди ца по гре шног ту ма че ња или не при ме њи
ва ња ва же ћих ра чу но вод стве них про пи са;

– бу ду оспо со бље ни за ин тер пре та ци ју и при ме ну зна ња ве
за них за оба вља ње од го вор них ра чу но вод стве но бла гај нич ких по
сло ва;

– по ве зу ју сте че на зна ња са са др жа ји ма дру гих струч них 
пред ме та;

– раз ви ја ју од го вор ност пре ма ра ду, мо ти ви са ност за уче ње и 
по тре бу стал ног уса вр ша ва ња струч них зна ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

ВР СТЕ СА О БРА ЋА ЈА, ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ И ОД РЕД БЕ  
УПУТ СТВА 182 (16)

По себ ни из ра зи у тран спорт ном ра чу но вод ству. Бла гај нич ко 
по сло ва ње. Обе ле жа ва ње обра за ца у пут нич ком са о бра ћа ју. На ру
чи ва ње во зних ка ра та. Тре бо ва ња К1а, К1б, К270. При јем и еви
ден ци ја во зних ка ра та. Го ди шњи бе ле жник К31, К31а – зна чај и 
упо тре ба. На чин пла ћа ња пре во зних тро шко ва. До та ци ја бла гај не 
и бла гај нич ки мак си мум. Утвр ђи ва ње ис прав но сти бла гај нич ког 
по сло ва ња. Пре да ја ре а ли зо ва них тран спорт них при хо да. Зна чај 
и вр сте кон трол них при ме да ба. На пла та кон трол них при ме да ба и 
њи хо ва ре а ли за ци ја.

РА ЧУ НО ВОД СТВО ПУТ НИЧ КЕ БЛА ГАЈ НЕ (10)

По сло ви у пут нич кој бла гај ни. Обра сци ко ји се упо тре бља
ва ју у пут нич кој бла гај ни. На ру чи ва ње во зних ка ра та. Еви ден ци ја 
но вих ре ла ци ја, при јем и чу ва ње во зних ка ра та.

УРА ЧУ НА ВА ЊЕ ВО ЗНИХ КА РА ТА У УНУ ТРА ШЊЕМ  
СА О БРА ЋА ЈУ (14)

По гре шно жи го са не во зне кар те. Ура чу на ва ње кар тон ских 
во зних ка ра та. Ура чу на ва ње но вих ре ла ци ја. Еви ден ци ја по ни ште
них во зних ка ра та. Еви ден ци ја код про ме не во зних це на. Ура чу на
ва ње ку пон ских бе ли ца. Ура чу на ва ње прет плат них во зних ка ра та. 
Ура чу на ва ње код вра ће них во зних ка ра та. Рад на тер ми на лу, утвр
ђи ва ње ста ња, узи ма ње ли сти це Т1, Т2 и Т3. Утвр ђи ва ње ме сеч
ног за кључ ка на тер ми на лу.

ПО СЛО ВИ У ДО ПЛАТ НОЈ БЛА ГАЈ НИ (10)

Еви ден ци ја упо тре бље них до плат них бе ли ца. Раз ду же ње 
кон дук те ра са упо тре бље ним до плат ним бе ли ца ма К6. Ура чу на
ва ње до плат не бе ли це К6. За ду же ње, раз ду же ње и ура чу на ва ње 
ли сних во зних ка ра та. Еви ден ци ја, раз ду же ње, ура чу на ва ње и на
пла та из но са за ра чу на тих на К92.

УРА ЧУ НА ВА ЊЕ У МЕ ЂУ НА РОД НОМ СА О БРА ЋА ЈУ (8)

На ру чи ва ње ме ђу на род них во зних ка ра та. Еви ден ци ја утро
шка ме ђу на род них во зних ка ра та. Ура чу на ва ње во зних ка ра та и 
ку пон ских бе ли ца у ме ђу на род ном са о бра ћа ју. Ура чу на ва ње оста
лих во зних ка ра та у ме ђу на род ном са о бра ћа ју.

УТВР ЂИ ВА ЊЕ ИС ПРАВ НО СТИ БЛА ГАЈ НИЧ КОГ  
ПО СЛО ВА ЊА (12)

За јед нич ке од ред бе за све вр сте пут нич ких бла гај ни. Днев ни 
за кљу чак пут нич ке бла гај не, по слов ни днев ник и пре да ја тран
спорт них при хо да – кла си чан на чин и елек трон ски. Днев ни за кљу
чак до плат не бла гај не. Ме сеч ни за кљу чак и до ста вља ње ра чу на 
над ле жној слу жби.

III РАЗРЕД  
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

РА ЧУ НО ВОД СТВО ПУТ НИЧ КЕ БЛА ГАЈ НЕ (8)

По сло ви у пут нич кој бла гај ни. Обра сци у пут нич кој бла гај ни. 
На ру чи ва ње во зних ис пра ва. Еви ден ци ја но вих ре ла ци ја, при јем и 
чу ва ње во зних ка ра та.

УРА ЧУ НА ВА ЊЕ ВО ЗНИХ КА РА ТА У УНУ ТРА ШЊЕМ  
СА О БРА ЋА ЈУ (8)

По гре шно жи го са не во зне кар те. Ура чу на ва ње кар тон ских 
во зних ка ра та. Ура чу на ва ње но вих ре ла ци ја. Еви ден ци ја по ни ште
них во зних ка ра та. Еви ден ци ја код про ме на во зних це на. Ура чу на
ва ње ку пон ских бе ли ца. Ура чу на ва ње прет плат них во зних ка ра та. 
Ура чу на ва ње вра ће них во зних ка ра та.

ПО СЛО ВИ У ДО ПЛАТ НОЈ БЛА ГАЈ НИ (10)

Еви ден ци ја до плат них бе ли ца у до плат ној бла гај ни. Бе ле
жник К32. Раз ду же ње кон дук те ра К52. Еви ден ци ја и ура чу на ва
ње ли сних во зних ка ра та. Ура чу на ва ње за пи сни ка о не из вр ше ној 
до пла ти у во зу. К92. На пла та из но са за ра чу на тих на К92.

УРА ЧУ НА ВА ЊЕ У МЕ ЂУ НА РОД НОМ СА О БРА ЋА ЈУ (6)

На ру чи ва ње ме ђу на род них во зних ка ра та. Еви ден ци ја ме ђу
на род них во зних ка ра та. Ура чу на ва ње во зних ка ра та и ку пон ских 
бе ли ца у ме ђу на род ном са о бра ћа ју. Ура чу на ва ње оста лих во зних 
ка ра та у ме ђу на род ном са о бра ћа ју.

УТВР ЂИ ВА ЊЕ ИС ПРАВ НО СТИ БЛА ГАЈ НИЧ КОГ  
ПО СЛО ВА ЊА (12)

За јед нич ке од ред бе за све вр сте пут нич ких бла гај ни. Днев ни 
за кљу чак пут нич ке бла гај не. Днев ни за кљу чак до плат не бла гај не. 
Ру ко ва ње бла гај ном тер ми на ла. Ме сеч ни за кљу чак пут нич ке бла
гај не. До ста вља ње ме сеч них ра чу на.

РА ЧУ НО ВОД СТВО ПР ТЉА ЖНЕ БЛА ГАЈ НЕ (16)

По сло ви у пр тља жној бла гај ни. На руџ би на и при јем во зних 
ис пра ва. Еви ден ци ја утро шка и за ли ха. Ура чу на ва ње К71, К67, 
К49, К75 Ура чу на ва ње К67м, К513, К514. Днев ни за кљу чак 
пр тља жне бла гај не. Ме сеч ни за кљу чак пр тља жне бла гај не и до
ста вља ње ра чу на.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји пред ме та Тран спорт но ра чу но вод ство 
су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци
о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. Са др жај пред ме та има ве зу са са
др жа ји ма дру гих пред ме ти ма као што су пре воз пут ни ка и пре воз 
ства ри и уче ни ци ма тре ба ука зи ва ти на ту ве зу.

Про грам је та ко кон ци пи ран да омо гу ћи уче ни ци ма да стек ну 
по треб на зна ња за оба вља ње по сло ва у окви ру овог про фи ла. Са
др жа ји су по де ље ни на те мат ске це ли не ко је тре ба тим ре до сле дом 
и из ла га ти.

На ста ва пред ме та Тран спорт но ра чу но вод ство тре ба да се из
во ди ка ко у учи о ни ци та ко и у же ле знич ким ста ни ца ма. При то
ме тре ба ста ви ти ак це нат на тех но ло шко је дин ство и јед но о бра зан 
по сту пак у во ђе њу тран спорт ног ра чу но вод ства на мре жи „Же ле
зни ца Ср би је” и ње го ву за ви сност оп штим за кон ским про пи си ма 
о ко ри шће њу дру штве них сред ста ва. У пре да ва њи ма оп штег де ла 



тре ба ин си сти ра ти на то ме да уче ни ци схва те оба ве зе рад ни ка ко ји 
оба вља ју по сло ве за ра чу на ва ња,ура чу на ва ња и на пла те тран спорт
них при хо да. Ра чу но вод ство пут нич ке бла гај не тре ба об ја шња ва ти 
тех но ло шки ка ко те ку од на ру чи ва ња во зних ка ра та и дру гих стро
го у ра чу на тих обра за ца па до ре а ли за ци је при из да ва њу у ста ни ца
ма и во зо ви ма.

О днев ним и ме сеч ним за кључ ци ма тре ба об ја сни ти пр во кла
си чан на чин и рад на тер ми на лу и из да ва ње пу тем си сте ма ОР КА.

По сло ве до плат не бла гај не тре ба об ја шња ва ти та ко да они 
при прем но ра де у во зу, да се сла же са еви ден ци јом упо тре бље них 
до плат них бе ли ца у до ми цил ним ста ни ца ма. Ура чу на ва ње ку пон
ских бе ли ца у ме ђу на род ном са о бра ћа ју еви ден ти ра ти по зе мља ма 
ре а ли за ци је тих бе ли ца.

При об ја шње њу ра чу но вод ства пут нич ке бла гај не (у III раз
ре ду) тре ба ко ри сти ти опре му ин ста ли ра ну у ка би не ту, као и од
го ва ра ју ће обра сце. У ве зи са на руџ бе ни цом во зних ис пра ва тре ба 
об ја шња ва ти по сту пак ка да је у пи та њу на руџ ба кла сич них кар
тон ских ка ра та и на руџ ба од но сно штам па ње во зних ка ра та. Исто 
та ко, тре ба раз гра ни чи ти по сту пак раз гра ни че ња во ђе ња еви ден
ци је за ви сно од ме то да на ру чи ва ња во зних ис пра ва.

У ве зи са ура чу на ва њем во зних ка ра та тре ба ин си сти ра ти 
на то ме да уче ни ци схва те оба ве зе рад ни ка ко ји оба вља ју по сло
ве ура чу на ва ња во зних ка ра та по себ но ка да су у пи та њу ку пон ске 
бе ли це и прет плат не во зне кар те. По што се ра ди о уче ни ци ма ко ји 
се спре ма ју за за ни ма ње кон дук те ра ну жно је об ја сни ти ура чу на
ва ње за пи сни ка о не из вр ше ној до пла ти у во зу. При то ме, по треб но 
је да уче ни ци схва те ура чу на ва ње и об ра чу на ва ње до плат ни ца са 
до плат ном бла гај ном у до ми цил ној ста ни ци во зо прат ног осо бља, 
као и при јем при хо да.

При утвр ђи ва њу ис прав но сти бла гај нич ког по сло ва ња тре ба 
об ја сни ти за јед нич ке од ред бе за све вр сте пут нич ких бла гај ни и 
од ред бе ко је ва же за же ле знич ке бла гај не и бла гај не у са ста ву дру
гих аген ци ја ко ји се ба ве овим по сло ви ма.

Код по сло ва ња пр тља жне бла гај не уче ни ци ма тре ба ука за ти 
на по сло ве, обра сце и по ступ ке на ру чи ва ња и ура чу на ва ња стро
го кон тро ли са них обра за ца пр тља жне бла гај не. При то ме по себ ну 
па жњу тре ба обра ти ти на за ду же ње, раз ду же ње и ура чу на ва ње до
плат ни це К75.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним на
став ним ме то да ма и сред стви ма, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за 
са мо ста лан рад и ко ри шће ње са вре ме них ин фор ма ци о них тех но
ло ги ја.

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

ТРАНСПОРТНО ПРАВО, МАРКЕТИНГ ИШПЕДИЦИЈА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

При ме њу је се про грам обра зов ног про фи ла во зо во ђа.

УПОТРЕБА КОЛА

II РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

При ме њу је се про грам III раз ре да истог пред ме та обра зов ног 
про фи ла во зо во ђа.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та Прак тич на на ста ва је да уче ни ци сте
че на те о риј ска зна ња, ве шти не и ста во ве при ме не на кон крет ним 
по сло ви ма обра зов ног про фи ла.

Задаци на ста ве пред ме та прак тич на на ста ва су да уче ни ци:
– раз ви ја ју тех нич ку пи сме ност;
– раз ви ја ју спо соб ност за по ве зи ва ње сте че них зна ња из раз

ли чи тих струч них пред ме та;
– при ме њу ју сте че на те о риј ских зна ња, ве шти не и ста во ве;
– раз ви ја ју свест о без бед но сти и уред но сти од ви ја ња са о бра

ћа ја при ре а ли за ци ји рад них ак тив но сти;
– раз ви ја ју рад не на ви ке, од го вор ност и раз у ме ју нео п ход

ност стал ног уса вр ша ва ња струч них зна ња и ве шти на.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

При ме њу је се про грам обра зов ног про фи ла во зо во ђа.

II РАЗРЕД 
(6 ча со ва не дељ но, 210 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва на ста ве  

у бло ку)

УПУТ СТВО О ЧУ ВА ЊУ ЛИЧ НЕ БЕЗ БЕД НО СТИ (2)

Уче ни ке упо зна ти са ме ра ма о чу ва њу лич не без бед но сти. 

УПО ЗНА ВА ЊЕ КА ПА ЦИ ТЕ ТА, ПО СТРО ЈЕ ЊА И УРЕ ЂА ЈА  
НА ЛИ ЦУ МЕ СТА (16)

Пру ге и ко ло се ци. Пру жна и ста нич на по стро је ња. По стро је
ња ло ко мо тив ског де поа. По стро је ња за елек трич ну ву чу.

ПРО У ЧА ВА ЊЕ И УПО ЗНА ВА ЊЕ ПО СЛОВ НОГ РЕ ДА  
СТА НИ ЦЕ, I И II ДЕО, ТЕХ НО ЛО ШКОГ ПРО ЦЕ СА  
СТА НИ ЦЕ (18)

Про у ча ва ње по слов ног ре да ста ни це I и II део и тех но ло шког 
про це са ра да, а на ро чи то де ла ко ји се од но си на на ве де ни про фил 
обра зо ва ња, као и рас по ред ра да ста нич ног и во зо прат ног осо бља. 
Упо зна ва ње сиг нал носи гур но сних уре ђа ја и скрет ни ца као и сиг
нал них зна ко ва ко је ти уре ђа ји мо гу да по ка жу. 

СА КОН ДУК ТЕ РОМ ПРА ТИ ТИ НЕ КО ЛИ КО ВО ЗО ВА  
КО ЈИ ПРЕ ВО ЗЕ ПУТ НИ КЕ (90)

Упо зна ва ње ду жно сти за вр шног кон дук те ра, ру ко ва ње за вр
шним сиг на лом, пре глед во зних ис пра ва, из да ва ње до плат них бе
ли ца и дру го.

УПО ЗНА ВА ЊЕ МА НИ ПУ ЛА ТИВ НИХ ПРО ПИ СА КО ЈИ МА  
СЕ УРЕ ЂУ ЈЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПРИ ХВА ТА И ПРЕ ВО ЗА  
ПУТ НИ КА, ПР ТЉА ГА И ЕКС ПРЕ СНИХ ПО ШИ ЉА КА  
У УНУ ТРА ШЊЕМ СА О БРА ЋА ЈУ (42)

Уго вор о пре во зу и вр сте во зних ка ра та. Рок ва же ња во зних 
ка ра та. Та ри фа за пре воз пут ни ка. Име ник же ле знич ких ста ни ца. 
Да љи нар. За кон ске и ко мер ци јал не по вла сти це. Про пи си о пре во
зу пр тља га и екс пре сних по ши ља ка. Обе ле жа ва ње по ши ља ка, па
ко ва ње и ста вља ње ли сти ца. За кљу чи ва ње уго во ра о пре во зу. Пр
тља жни ца. Ра чу на ње пре во зни не и во зар ски до да ци. Утвр ђи ва ње 
гу бит ка или оште ће ња пр тља га. При јем екс пре сних по ши ља ка на 
пре воз.

УПО ЗНА ВА ЊЕ УЧЕ НИ КА СА ОБРА СЦИ МА КОЛ СКЕ  
СЛУ ЖБЕ КАО И СЛУ ЖБЕ ЗА ПРИ КА ЗИ ВА ЊЕ  
МЕ ЂУ СОБ НИХ ОД НО СА ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦЕ И КО РИ СНИ КА  
ПРЕ ВО ЗА (42)

Из ра чу на ва ње про сеч ног за др жа ва ња ко ла. Пре гле ди и одр
жа ва ње ко ла. Еви ден ци ја пут нич ких и те рет них ко ла као и то вар
ног при бо ра. Упо зна ва ње на чи на во ђе ња и упо тре бе ра чун ских 
до ку ме на та и ор га ни за ци је тран спорт ног ра чу но вод ства и бла гај
нич ког по сло ва ња. Чу ва ње сред ста ва пла ћа ња и хар ти ја од вред но
сти. Пре да ја на пла ће них тран спорт них при хо да.



НА СТА ВА У БЛО КУ (60 ча со ва)

ТЕХ НИЧ КА ПО СТРО ЈЕ ЊА ЗА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈУ  
СА О БРА ЋА ЈА (6)

Ор га ни за ци ја ра да у ста ни ци. Одр жа ва ње ре да и чи сто ће: на
ђе ни пред ме ти и по ступ ци са њи ма. При мо пре да ја слу жбе. Ста
вља ње та ри фе на увид и усту па ње пра ва про да је же ле знич ких во
зних ис пра ва. От пра вља ње слу жбе не пре пи ске.

ПРУ ЖНА И СТА НИЧ НА ПО СТРО ЈЕ ЊА (6)

Вр сте пру жних и ста нич них по стро је ња. Скрет ни це: по ло жај 
и обе ле жа ва ње скрет ни ца. Оси гу ра ње скрет ни ца. Пре глед одр жа
ва ње и смет ње на скрет ни ца ма. Сред ства за спо ра зу ме ва ње при 
оба вља њу са о бра ћај не слу жбе.

ПРЕ ВОЗ ПУТ НИ КА У УНУ ТРА ШЊЕМ СА О БРА ЋА ЈУ (6)

За кон ске осно ве. Уго вор о пре во зу пут ни ка. Пра ва и ду жно
сти пут ни ка при ли ком пре во за. Пра ва и ду жно сти пре во зи о ца. 
Оси гу ра ње пут ни ка. Та ри фе, на че ла и та риф ски си сте ми. 

УСЛО ВИ ПРЕ ВО ЗА (12)

Вр сте и це не во зних ка ра та. До дат не це не и до пла те. Пре воз 
де це. Вра ћа ње нов ца од не ис ко ри шће не во зне ис пра ве. Ко ла са ле
жа је ви ма, ко ла за спа ва ње и са лон ска ко ла. Руч ни пр тљаг.

ПО ВЛА СТИ ЦЕ (6)

За кон ске по вла сти це. Ко мер ци јал не по вла сти це.

ВО ЗНЕ КАР ТЕ И ЗА РА ЧУ НА ВА ЊЕ ПРЕ ВО ЗНИ НЕ (12)

Кар тон ске кар те. Ли сне кар те. Тер ми нал ска во зна кар та. Бе
ли це. Ку пон ске во зне кар те. Прет плат не кар те. По сту пак при ис по
ста вља њу до пла та у во зу. 

ПРАТ ЊА ВО ЗО ВА У ПРИ ГРАД СКОМ СА О БРА ЋА ЈУ (12)

Ду жно сти кон дук те ра у по ла зној ста ни ци. Ду жно сти кон дук
те ра у то ку во жње. Оп хо ђе ње са пут ни ци ма и же ле знич ким осо
бљем. Ду жно сти кон дук те ра у обрт ним ста ни ца ма. Ду жно сти кон
дук те ра у крај њој ста ни ци.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(4 ча са не дељ но, 120 ча со ва го ди шње + 120 ча со ва на ста ве у бло ку)

УПУТ СТВО О ЧУ ВА ЊУ ЛИЧ НЕ БЕЗ БЕД НО СТИ (2)

Уче ни ке упо зна ти са ме ра ма о чу ва њу лич не без бед но сти. 

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА РА ДА СТА НИ ЦЕ (19)

Про у ча ва ње по слов ног ре да ста ни це, I и II део, тех но ло шког 
про це са ра да ста ни це и рас по ред ра да ста нич ног и во зо прат ног 
осо бља.

СА О БРА ЋАЈ НИ ПО СЛО ВИ (40)

Ру ко ва ње сиг нал ним сред стви ма и за да ва ње сиг нал них зна
ко ва. Основ ни прин ци пи на ко ји ма по чи ва ор га ни за ци ја са о бра ћа ја 
во зо ва и пру жних во зи ла, ка ко у ре дов ним та ко и у ван ред ним при
ли ка ма. По сло ви и за да ци у ве зи са уред ном при пре мом и без бед
ним кре та њем и ра дом во зо ва на пру зи и у слу жбе ним ме сти ма. 
Ред во жње – књи жи ца ре да во жње и гра фи кон ре да во жње. По сло
ви во зног осо бља у то ку во жње и ус пут ним ста ни ца ма, при за у ста
вља њу на отво ре ној пру зи, за шти ћи ва ње во за.

ОП ТЕ РЕ ЋЕ ЊЕ И КО ЧЕ ЊЕ ВО ЗО ВА (19)

Вр сте и ка рак те ри сти ке коч ни ца на во зо ви ма. Ме њач ки уре
ђа ји ва зду шних коч ни ца. Да ва ње сиг нал них зна ко ва за про бу 

ауто мат ских коч ни ца. Од ре ђи ва ње ствар не коч не ма се (СКМ) и по
треб не коч не ма се (ПКМ) код во зо ва. По сту пак у слу ча ју не до вољ
не СКМ. Квар на ва зду шним коч ни ца ма и от кла ња ње истог. По пис 
во за и са чи ња ва ње те рет ни це и пут ног ли ста. Же ле знич ки обра сци 
ин тер ног ка рак те ра.

ТРАН СПОРТ НОКО МЕР ЦИ ЈАЛ НИ ПО СЛО ВИ (40)

Спро вод ни лист, ње го ва при ме на и упо тре ба. Гра ни ца то ва
ре ња ко ла и пре ко ра че ње исте. Пре то вар ко ла и са ста вља ње за пи
сни ка о не пра вил ном то ва ре њу ко ла, као и ре до ван и ван ре дан пре
то вар. Смет ње при пре во зу и из да ва њу по ши ља ка. Вр сте во зних 
ка ра та и на чин њи хо вог из да ва ња. Пре воз пр тља га и екс пре сних 
по ши ља ка у ме ђу на род ном са о бра ћа ју. При ме на ме ђу на род не та
ри фе за пре воз пут ни ка и пр тља га у скла ду са ме ђу на род ном кон
вен ци јом. Пр тља жна и екс пре сна бла гај на, на чин при је ма и от пре
ме пр тља га и екс пре сне ро бе као и обра за ца ко ји се во де у овим 
бла гај на ма. Основ ни пој мо ви из по тра жног и ре кла ма ци о ног по
ступ ка. Утвр ђи ва ње ви шка по ши ља ка и њи хов сме штај. По тра га 
за не ста лим по шиљ ка ма. Об ли ци и са др жај је дин стве ног и јед но о
бра зног во ђе ња тран спорт ног ра чу но вод ства на мре жи же ле зни це 
ра ди пра вил не рас по де ле тран спорт них при хо да. Основ ни пој мо ви 
плат ног про ме та и ва жни је хар ти је од вред но сти. Уго во ри о пре во
зу пут ни ка и ства ри у же ле знич ком, друм ском, вод ном, по мор ском 
и ва зду шном са о бра ћа ју. Основ ни пој мо ви о шпе ди ци ји са по себ
ним освр том на же ле знич ку шпе ди ци ју. По јам и зна чај мар ке тин га 
у же ле знич ком са о бра ћа ју.

НА СТА ВА У БЛО КУ (120 ча со ва)

На прак тич ној на ста ви уче ни ци нај пре упо зна ју по слов ни ред 
ста ни це I и II део. 

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА И АНА ЛИ ЗА РА ДА У СТА НИ ЦИ (12)

Тех но ло шки про цес ра да ста ни це. Рас по ред и ду жно сти во
зо прат ног осо бља. Пре да ја и при јем слу жбе во зо прат ног осо бља. 

РЕД ВО ЖЊЕ (18)

Ред во жње – гра фи кон ре да во жње и књи жи ца ре да во жње. 
Пут нич ки ред во жње – КУ РИР. Са о бра ћај нотран спорт но упут
ство уз ред во жње, део А и Б.

ПРИ ПРЕ МА ВО ЗО ВА (18)

Са ста вља ње во зо ва. Увр шта ва ње ко ла у во зо ве за пре воз пут
ни ка. Увр шта ва ње ко ла и дру гих во зи ла у те рет не во зо ве. Увр шта
ва ње ко ла то ва ре них опа сним ма те ри ја ма. Ква че ње во зи ла. От пре
ма во зо ва.

ПРО ПРАТ НЕ ИС ПРА ВЕ ВО ЗА (12)

Основ ни обра сци. По моћ ни обра сци. При ло зи пут ног ли ста. 
По пу ња ва ње про прат них ис пра ва во за. 

ОП ТЕ РЕ ЋЕ ЊЕ И КО ЧЕ ЊЕ ВО ЗО ВА (12)

Ка рак те ри сти ке и по де ла коч ни ца. Ме њач ки уре ђа ји ва зду
шних коч ни ца. Да ва ње сиг нал них зна ко ва за про бу ауто мат ских 
коч ни ца. Про ве ра ис прав но сти коч ни ца. Од ре ђи ва ње ствар не коч
не ма се (СКМ) и по треб не коч не ма се (ПКМ) код во зо ва. По сту пак 
у слу ча ју не до вољ не СКМ. Квар на ва зду шним коч ни ца ма и от кла
ња ње истог. По пис во за и са чи ња ва ње те рет ни це и пут ног ли ста. 

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА СА О БРА ЋА ЈА У ПО СЕБ НИМ  
УСЛО ВИ МА (12)

Ван ред ни до га ђа ји. Об у ста ва са о бра ћа ја због ван ред них до
га ђа ја. За др жа ва ње во зо ва у ста ни ци, због еле мен тар не не по го де. 
По сту пак кад во зи ло од бег не: рас кид во за. При ја вљи ва ње и во ђе
ње еви ден ци је ван ред них до га ђа ја.



НЕ ПРА ВИЛ НО СТИ У ТО КУ ВО ЖЊЕ НА ОТВО РЕ НОЈ  
ПРУ ЗИ (6)

Из у зет но за у ста вља ње во за на отво ре ној пру зи. За шти та во за. 
На ста вља ње во жње и по вла че ње во за са отво ре не пру ге.

ТРАН СПОРТ НОКО МЕР ЦИ ЈАЛ НИ ПО СЛО ВИ (12)

Пре во зне ис пра ве. Спро вод ни лист, ње го ва при ме на и упо
тре ба. Гра ни ца то ва ре ња ко ла и пре ко ра че ње исте. При јем по шиљ
ке на пре воз. По сту пак из да ва ња по ши ља ка.

ПО ТРА ЖНОРЕ КЛА МА ЦИ О НИ ПО СЛО ВИ (12)

Основ ни пој мо ви из по тра жног по ступ ка и ре кла ма ци о ног 
по ступ ка. Утвр ђи ва ње не до ста та ка. Утвр ђи ва ње ви шко ва. По тра га 
за не ста лим по шиљ ка ма. Спро вод ни ца.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА КОЛ СКЕ СЛУ ЖБЕ (6)

Осо бље и рад на ме ста у кол ској слу жби. Вр сте еви ден ци је ко
ла и то вар ног при бо ра. Во ђе ње еви ден ци је те рет них ко ла. Колли
сти це кол ске слу жбе. Ли сти це тех нич кокол ске слу жбе.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји пред ме та Прак тич на наставa су ор га
ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број 
ча со ва за ре а ли за ци ју. На ста ва овог пред ме та има ве зу са са др жа
ји ма дру гих пред ме та као што су осно ви са о бра ћа ја и тран спор та, 
же ле знич ки са о бра ћај, же ле знич ка по стро је ња, пре воз пут ни ка, 
пре воз ства ри, упо тре ба ко ла, тран спорт но ра чу но вод ство. Уче ни
ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу. Са др жа је про гра ма је нео
п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним на став ним ме то да ма и сред стви
ма. При из во ђе њу на ста ве оде ље ње се де ли на две гру пе.

Из во ђе ње на ста ве тре ба да се из во ди ка ко у учи о ни ци и ка
би не ту та ко и на те ре ну у ста ни ца ма. На ста ву тре ба из во ди ти уз 
стал но ак тив но уче шће уче ни ка јер ће се на тај на чин нај бо ље и 
нај бр же оспо со би ти за са мо стал но оба вља ње по сло ва и за да та ка 
овог обра зов ног про фи ла.

Оспо со би ти уче ни ке за опе ра тив но ор га ни зо ва ње пре во за 
пут ни ка и ства ри, по себ но при по ре ме ћа ји ма у са о бра ћа ју као што 
су смет ње при пре во зу и смет ње при из да ва њу во зних ка ра та.

То ком из во ђе ња на ста ве по треб но је код уче ни ка стал но раз
ви ја ти свест ка ко се при из вр ша ва њу ових по сло ва, у сва ком тре
нут ку мо ра во ди ти ра чу на о без бед но сти и уред но сти са о бра ћа ја. 
При то ме је по треб но скре ну ти па жњу уче ни ци ма на по шиљ ке чи
ји то вар до во ди у пи та ње без бед ност са о бра ћа ја да исте не при ма ју 
у воз за от пре му док се гре шка не от кло ни.

Ука за ти уче ни ци ма на пу ну од го вор ност за та чан уре дан и 
си гу ран са о бра ћај во зо ва а на ро чи то об ја сни ти над зор ко ји вр ши 
во зо прат но осо бље над по шиљ ка ма за вре ме во жње или ба вље ња 
во зо ва у ста ни ца ма.

ЗАВРШНИ ИСПИТ

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

На за вр шном ис пи ту уче ни ци по ла жу ис пит за про ве ру про
фе си о нал не оспо со бље но сти за рад ко ји је оба ве зан за све уче ни
ке. Са др жа ји овог ис пи та су утвр ђе ни про гра мом обра зов ног про
фи ла кон дук тер у же ле знич ком са о бра ћа ју.

Овим ис пи том про ве ра ва се оспо со бље ност кан ди да та за по
чет но укљу чи ва ње у рад и оба вља ње про фе си о нал них за да та ка. 
Ис пит се са сто ји из:

1. прак тич ног ра да
2. усме но про ве ра ва ње 

ПРАК ТИ ЧАН РАД

На за вр шном ис пи ту про ве ра ва се оспо со бље ност кан ди да та 
за прак тич но из во ђе ње по сло ва за ни ма ња об у хва ће них обра зов
ним про фи лом кон дук тер у же ле знич ком са о бра ћа ју.

СА ДР ЖА ЈИ ПРАК ТИЧ НОГ РА ДА

1. Пре воз пут ни ка
2. Же ле знич ки са о бра ћај
3. Пре воз ства ри
4. Упо тре ба ко ла

УСМЕ НА ПРО ВЕ РА ЗНА ЊА

На за вр шном ис пи ту про ве ра ва се ни во сте че них зна ња и 
спо соб но сти кан ди да та да та зна ња при ме њу је у сва ко днев ном из
вр ша ва њу кон крет них рад них за да та ка.

Ис пит на пи та ња за усме ну про ве ру зна ња кон сти ту и шу се из 
сле де ћих обла сти:

1. Же ле знич ки са о бра ћај
2. Пре воз пут ни ка
3. Пре воз ства ри
4. Упо тре ба ко ла

ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ
У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ

I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Образовни профил: СА О БРА ЋАЈ НОТРАН СПОРТ НИ 
ТЕХ НИ ЧАР

ОСНОВИ САОБРАЋАЈА И ТРАНСПОРТА

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

При ме њу је се про грам обра зов ног про фи ла во зо во ђа.

ЖЕЛЕЗНИЧКА ПОСТРОЈЕЊА

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

При ме њу је се про грам обра зов ног про фи ла во зо во ђа.

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

При ме њу је се про грам обра зов ног про фи ла во зо во ђа

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИЖЕЛЕЗНИЦЕ

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

При ме њу је се про грам обра зов ног про фи ла кон дук тер у же
ле знич ком са о бра ћа ју.

ТЕХНИЧКАМЕХАНИКА

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

При ме њу је се про грам обра зов ног про фи ла тех ни чар ву че.



ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ

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

При ме њу је се про грам обра зов ног про фи ла тех ни чар ву че.

ОРГАНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сте да уче ни ци стек ну основ на зна
ња и ве шти не по треб на за без бед ну ор га ни за ци ју са о бра ћа ја, као 
и оспо со бља ва ње за ре ша ва ње про бле ма, по ве зи ва ње и при ме ну 
зна ња и ве шти на у да љем обра зо ва њу и про фе си о нал ном ра ду.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју и стек ну основ на зна ња о са о бра ћај ној де лат но сти;
– упо зна ју са о бра ћај нотран спорт ни про це са ра да;
– стек ну зна ња и ве шти не о си сте му сиг на ли за ци је као је дин

стве ног си сте ма на мре жи ЖС;
– бу ду оспо со бље ни за ефи ка сно ко ри шће ње сиг на ли за ци је;
– упо зна ју сред ста ва и осо бље за из вр ше ње же ле знич ког са

о бра ћа ја;
– упо зна ју де лат но сти екс пло а та ци је ву че них во зи ла, де ла ко

ји је у ве зи са из вр ше њем са о бра ћа ја;
– бу ду оспо со бље ни за ра ци о нал но вр ше ње ма не вар ских по

сло ва и са ста вља ње во зо ва као и за нај е ко но мич ни ји на чин от пре
ма ња бру та;

– бу ду оспо со бље ни да утвр де ма су во за и ко че ње во зо ва;
– бу ду оспо со бље ни за са ста вља ње ре до ва во жње;
– раз ви ју спо соб но сти за из вр ше ње опе ра тив них по сло ва;
– бу ду оспо со бље ни да ор га ни зу ју са о бра ћај во зо ва са по сто

је ћим са вре ме ним тех нич ким уре ђа ји ма и сред стви ма;
– раз ви ју ин те ре со ва ња за же ле знич ки са о бра ћај и сво је рад

но ме сто;
– уна пре ђу ју ве шти не нео п ход не за пре ци зно, по у зда но и без

бед но из во ђе ње свих рад њи у из вр ше њу са о бра ћа ја.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗРЕД 
(4 ча са не дељ но, 140 ча со ва го ди шње)

СА О БРА ЋАЈ КАО ДЕО ПРО ЦЕ СА ПРО ИЗ ВОД ЊЕ (5)

Ме сто и уло га са о бра ћа ја у раз во ју људ ског дру штва. Ви до
ви са о бра ћа ја и ме ђу соб на по ве за ност и са рад ња. Уло га же ле зни це 
као са о бра ћај не гра не.

РАД НЕ ЈЕ ДИ НИ ЦЕ И ОСО БЉЕ ЗА ИЗ ВР ША ВА ЊЕ  
СА О БРА ЋА ЈА (17)

Слу жбе на ме ста на пру зи. Са о бра ћај нотран спорт не и тех
нич ке је ди ни це за из вр ше ње са о бра ћа ја. Осо бље ко је уче ству је у 
са о бра ћај нотран спорт ном про це су. Здрав стве на и струч на спо
соб ност осо бља из вр шних слу жби. Рас по ред ра да, по на ша ње же
ле знич ког осо бља за вре ме ра да и у при су ству над ле жних ру ко во
ди ла ца. Слу жбе но вре ме и про ме на ра чу на ња вре ме на.

ПО СТРО ЈЕ ЊА ЗА ИЗ ВР ША ВА ЊЕ ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КОГ  
СА О БРА ЋА ЈА (16)

Же ле знич ке пру ге и пру жна по стро је ња. Сиг нал носи гур но
сни уре ђа ји и те ле ко му ни ка ци о на по стро је ња. По стро је ња за елек
трич ну ву чу. Скрет ни це на ме на, по ло жа ји, оси гу ра ње, ру ко ва ње. 
Одр жа ва ње сло бод ног про фи ла на пру зи и у ста ни ца ма.

ВР СТЕ ВО ЗО ВА, ПО ДЕ ЛА И ОЗНА ЧА ВА ЊЕ (12)

По јам во за, вр сте во зо ва и ранг во за. По де ла во зо ва по на ме
ни, вр сти пре во за и по тре ба ма са о бра ћа ја. Оп шта пра ви ла за озна
ча ва ње во зо ва. Озна ча ва ње во зо ва за пре воз пут ни ка. Озна ча ва ње 
те рет них во зо ва.

ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КА СИГ НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА (60)

Основ ни пој мо ви сиг на ли за ци је и по де ла сиг нал них зна ко ва. 
Скрет нич ки сиг на ли. Ма не вар ски сиг на ли, за за шти ту ко ло сеч ног 
пу та, ре јон ски, на ва га ма, ис кли зни ца ма, спу шта ли ца ма и дру ги. 
Сиг нал ни зна ци ма не вар ског осо бља. Сиг на ли на во зо ви ма, ма не
вар ка ма, по ти ски ва ли ца ма, по сед ну тим и пру жним во зи ли ма. Глав
ни сиг на ли, пред сиг на ли и по на вља чи пред сиг на ли са ња. До пун ски 
сиг на ли. Зво нов ни сиг нал ни зна ци. Сиг нал ни зна ци за про бу коч
ни ца. Сиг на ли за елек трич ну ву чу. Сиг на ли пру жног осо бља. Кон
трол ни сиг на ли за уре ђа је на пут ним пре ла зи ма. Сиг нал ни зна ци 
осо бља вуч ног во зи ла. Сиг нал ни зна ци ста нич них и во зо прат них 
рад ни ка. Сиг нал не озна ке. Сиг на ли на пру жним во зи ли ма. Сиг на ли 
за огра ни че ње бр зи не. Сиг на ли ко ји се ви ше не угра ђу ју. Чу ва ње и 
ру ко ва ње пра ска ли ца ма. Ка лен дар осве тља ва ња.

ОД РЕД БЕ О КО ЛИ МА (5)

Пре глед и опре ма ко ла. Оп шти про пи си о то ва ре њу ко ла. Оп
те ре ће ње те рет них ко ла. По јам бру то и гар ни ту ра.

ПО СЛОВ НИ РЕД И ТЕХ НО ЛО ШКИ ПРО ЦЕС РА ДА  
СТА НИ ЦЕ (5)

По слов ни ред ста ни це I део. По слов ни ред ста ни це II део. 
Тех но ло шки про цес ра да ста ни це.

МА НЕ ВАР СКИ ПО СЛО ВИ (20)

Оп шти и основ ни пој мо ви о ма не ври са њу. По стро је ња за ма
не ври са ње. Ма не вар ско осо бље и ње го ва опре ма. Над зор и ру ко во
ђе ње ма не вар ским по сло ви ма. Спо ра зу ме ва ње при ма не ври са њу. 
Рас по ред ма не вар ског осо бља при ма не ври са њу.

Ма не вар ски пут во жње.

III РАЗРЕД 
(4 ча са не дељ но, 140 ча со ва го ди шње)

МА НЕ ВАР СКИ ПО СЛО ВИ (40)

Уре ђа ји за ква че ње. За ква чи ва ње и от ква чи ва ње во зи ла. Вр
сте кре та ња при ма не ври са њу. Ма не ври са ње на глав ним ко ло се
ци ма и отво ре ној пру зи. Ко че ње во зи ла и ма не вар ског са ста ва при 
ма не ври са њу. Упо тре ба коч ни ца и па пу ча. Оси гу ра ње ко ла и во зи
ла од од бег ну ћа. По себ не ме ре опре зно сти при ма не ври са њу. Чу
ва ње лич не без бед но сти при ма не ври са њу. По де ла же ле знич ких 
мре жа на ран жир не ре о не и де о ни це. По де ла ма не вар ског ра да из
ме ђу ран жир них и рас по ред них ста ни ца.

СА СТА ВЉА ЊЕ ВО ЗО ВА (20)

Оп ште од ред бе за са ста вља ње во зо ва. Увр шћа ва ње ко ла у во
зо ве за пре воз пут ни ка. Увр шћа ва ње ко ла и дру гих во зи ла у те рет
не во зо ве. Увр шћа ва ње ко ла то ва ре них опа сним ма те ри ја ма. Ду жи
на во за и број осо ви на во за. Ма са во за и ву че на ма са ло ко мо ти ве. 
Упо тре ба вуч них во зи ла у са о бра ћа ју. Упо тре ба ви ше ло ко мо ти ва 
код во за. При пре ма ње во за у по ла зној ста ни ци. Опре ма во за и вуч
ног во зи ла.

ПРО ПРАТ НЕ ИС ПРА ВЕ ВО ЗА (10)

Основ на ис пра ва во за – пут ни лист. Из ве штај о са ста ву и ко
че њу во за. Те рет ни ца и ње но во ђе ње. Оп шти на лог и на лог за укр
шта ва ње. План ра да во за. По сту пак ка да се пут ни лист или при лог 
из гу би или по ста не не у по тре бљив.

УВО ЂЕ ЊЕ ВО ЗО ВА У СА О БРА ЋАЈ (12)

Рас по ред не ста ни це и рас по ред ни од се ци. Уво ђе ње ре дов них 
и ван ред них во зо ва у са о бра ћај. Вр сте бру та за ре дов не во зо ве. На
ру чи ва ње и от ка зи ва ње ло ко мо ти ва и во зи ла. Уво ђе ње по себ них и 
ло ко мо тив ских во зо ва у са о бра ћај.



ОБА ВЕ ШТА ВА ЊЕ О СА О БРА ЋА ЈУ ВО ЗО ВА (8)

На чин об ја вљи ва ња са о бра ћа ја во зо ва. Об ја вљи ва ње про ме на 
у са о бра ћа ју во зо ва.

РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ СА О БРА ЋА ЈА ВО ЗО ВА (16)

Ре гу ли са ње кре та ња во зо ва. Еле мен ти кре та ња во за: до
пу ште ње, ави за, од ја ва, при ја ва. Ре гу ли са ње са о бра ћа ја во зо ва 
на пру га ма опре мље ним уре ђа ји ма ауто мат ског пру жног бло ка 
(АПБ). Ре гу ли са ње са о бра ћа ја во зо ва на пру га ма опре мље ним уре
ђа ји ма те ле ко ман де (ТК) и уре ђа ји ма МЗ. Ре гу ли са ње са о бра ћа ја 
во зо ва за вре ме смет њи на сред стви ма за спо ра зу ме ва ње. Са о бра
ћај по моћ них во зо ва.

ПРИ МА ЊЕ И ОТ ПРЕ МА ВО ЗО ВА (20)

Од ре ђи ва ње ре дов них ула зних ко ло се ка. Обез бе ђе ње пу та 
во жње. Пре гле ди скрет ни ца ре дов но и пре ула ска и из ла ска во за. 
Исто вре ме ни ула зак и из ла зак во зо ва. Ру ко ва ње ула зним и из ла
зним сиг на ли ма. При пре ма за при јем во за у ста ни цу. Ула зак во за 
на за у зет ко ло сек. Про ме на ула зног ко ло се ка. До ла зак и ба вље ње 
во за у ста ни ци. Из у зе тан про ла зак и из у зет но за у ста вља ње во за. 
На чи ни от пре ма ња во за. Ана ли за во за.

ВО ЗНО ОСО БЉЕ И ПО СЕ ДА ЊЕ ВО ЗО ВА (8)

Број и рас по ред во зо прат ног осо бља. Број и рас по ред осо бља 
вуч ног во зи ла. Пра во пу то ва ња на вуч ном во зи лу. От пре ма ли ца 
те рет ним во зо ви ма.

ОПЕ РА ТИВ НИ ПО СЛО ВИ ОКО СА О БРА ЋА ЈА ВО ЗО ВА (6)

По јам и за да ци опе ра тив не слу жбе. Рад на ме ста опе ра тив не 
слу жбе. Опе ра тив но пла ни ра ње са о бра ћа ја во зо ва. Опе ра тив но ре
гу ли са ње са о бра ћа ја во зо ва. Ре гу ли са ње са о бра ћа ја во зо ва у слу
ча ју на стан ка ван ред ног до га ђа ја и за тво ра пру ге.

IV РАЗРЕД 
(4 ча са не дељ но, 120 ча со ва го ди шње)

РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ СА О БРА ЋА ЈА ВО ЗО ВА У ЗА КА ШЊЕ ЊУ (8)

Са о бра ћај во зо ва у за ка шње њу. Укр шта ва ње во зо ва. Утвр ђи
ва ње и от па да ње.

ДУ ЖНО СТИ ВО ЗНОГ ОСО БЉА КОД ВО ЗА (6)

Ду жно сти код при је ма во за. Ду жно сти за вре ме из ла ска из 
слу жбе ног ме ста. Ду жно сти за вре ме во жње на отво ре ној пру зи. 
Ду жно сти код при бли жа ва ња во за ста ни ци. Ду жно сти за вре ме ба
вље ња во за у ста ни ци.

ПО СЕБ НЕ ВР СТЕ СА О БРА ЋА ЈА (5)

Са о бра ћај во зо ва на дво ко ло сеч ној пру зи. Во жња не пра вил
ним ко ло се ком. Обо стра ни са о бра ћај.

ВО ЖЊА ПРУ ЖНИХ ВО ЗИ ЛА (5)

Оп ште од ред бе за во жњу пру жних во зи ла. Кре та ње пру жних 
во зи ла. Про пу сни ца за во жњу пру жних во зи ла и бр зи на во жње.

ПО СТУП ЦИ ПРИ НЕ ПРА ВИЛ НО СТИ МА У ТО КУ ВО ЖЊЕ (3)

По сту пак при из у зет ном за у ста вља њу на отво ре ној пру зи. За
шти ћи ва ње за у ста вље ног во за на отво ре ној пру зи. На ста вља ње во
жње и по вла че ње во за са отво ре не пру ге.

ВАН РЕД НИ ДО ГА ЂА ЈИ (4)

По јам и по де ла ван ред них до га ђа ја. По сту пак у слу ча ју на
стан ка ван ред ног до га ђа ја. При ја вљи ва ње и исле ђе ње ван ред них 
до га ђа ја.

ИЗ РА ЧУ НА ВА ЊЕ МА СЕ ВО ЗА И ВУ ЧЕ НЕ МА СЕ  
ЛО КО МО ТИ ВЕ (16)

Упо зна ва ње про пи са. Упут ства о тех нич ким нор ма ти ви ма и 
по да ци ма за из ра ду и из вр ше ње ре да во жње. Из ра чу на ва ње ре дов
не ву че не ма се ло ко мо ти ве. Из ра чу на ва ње ре дов не ву че не ма се 
ло ко мо ти ве ка да се за ву чу упо тре бља ва ви ше ло ко мо ти ва. Од ре
ђи ва ње ду жи не во за у ме три ма и осо ви на ма. Утвр ђи ва ње ствар не 
ма се во за.

КО ЧЕ ЊЕ ВО ЗО ВА (22)

Оп ште од ред бе о ко че њу во зо ва. По де ла и вр сте коч ни ца. Вр
сте ко че ња. Ме њач ки уре ђа ји ауто мат ских коч ни ца. Рас по ред ко ла 
са коч ни ца ма у во зу. Про бе коч ни ца. Из ра чу на ва ње по треб не коч не 
ма се во за. На ла же ње про цен та ко че ња. Утвр ђи ва ње ствар не коч не 
ма се во за. Оси гу ра ње во за од са мо по кре та ња.

РЕД ВО ЖЊЕ (22)

По јам, вр сте и об ли ци ре да во жње. Гра фи кон са о бра ћа ја во
зо ва. Књи жи ца ред во жње Ред во жње во за. Из во ди из ре да во жње. 
Са о бра ћај нотран спорт но упут ство уз ред во жње. Пут нич ки ред 
во жње, КУ РИР. Пре ла зне ме ре за пре ла зак на но ви ред во жње. Из
ра да ре да во жње по себ ног во за. Из ра чу на ва ње ин тер ва ла сле ђе ња 
во зо ва. Бр зи не код во зо ва и бр зи не пре ко скрет ни ца.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА СА О БРА ЋА ЈА НА ПРУ ГА МА СА АПБом  
И ТЕ ЛЕ КО МАН ДОМ (20)

СС и те ле ко му ни ка ци о ни уре ђа ји на пру га ма са АПБом. 
Ре гу ли са ње са о бра ћа ја во зо ва на пру га ма опре мље ним уре ђа ји
ма АПБа. Ре гу ли са ње са о бра ћа ја во зо ва за вре ме смет њи на уре
ђа ји ма АПБа. СС и те ле ко му ни ка ци о ни уре ђа ји на ТК пру га ма. 
Ре гу ли са ње са о бра ћа ја во зо ва на пру га ма опре мље ним уре ђа ји ма 
те ле ко ман де. Ре гу ли са ње са о бра ћа ја во зо ва за вре ме смет њи на 
уре ђа ји ма те ле ко ман де.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА СА О БРА ЋА ЈА У ПО СЕБ НИМ УСЛО ВИ МА (3)

По ступ ци при бу ри, ма гли и ве ја ви ци. Пре воз пут ни ка, пр
тља га и ства ри при пре ки ду пру ге. По сту пак ка да во зи ла од бег ну.

СА О БРА ЋАЈ ВО ЗО ВА ДО НЕ КОГ МЕ СТА  
НА ОТВО РЕ НОЈ ПРУ ЗИ (4)

По ти ски ва ње во зо ва. Са о бра ћај по моћ ног во за. За твор пру ге 
и ко ло се ка.

РАД ПРУ ЖНОГ ОСО БЉА (2)

По сло ви од јав ни ча ра. По сло ви чу ва ра пре ла за. По сло ви чу
ва ра пру ге.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји ор га ни за ци је же ле знич ког са о бра ћа ја 
су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о
ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них 
пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во
де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно 
да сва ка те ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви 
и за да ци пред ме та оства ре.

Пред мет ор га ни за ци ја же ле знич ког са о бра ћа ја је ба зни пред
мет за уче ни ке ко ји се спре ма ју за за ни ма ње са о бра ћај нотран
спорт ни тех ни чар.

У окви ру те о риј ске и прак тич не на ста ве, уз струч ну по моћ 
на став ни ка, уз ко ри шће ње ка би не та, си му ла то ра, па ноа, мо де ла и 
прак тич них ве жби, уче ник тре ба да упо зна ову де лат ност.

На ста ву из са о бра ћа ја по ве за ти са на ста вом из сиг на ли за ци је 
ка да се на ста ва од но си на иста сред ства за рад.

Оспо со би ти уче ни ке за опе ра тив но ор га ни зо ва ње пре во за 
пут ни ка и ства ри, по себ но при по ре ме ћа ји ма у са о бра ћа ју.



По себ но ука за ти на ме ре опре зно сти и чу ва ње лич не без бед
но сти као и без бед но сти оста лих уче сни ка у ра ду. Прак ти чан рад 
из во ди ти у ста ни ца ма у ко ји ма се од ви ја пут нич ки и те рет ни са о
бра ћај. По вре ме но из во ди ти на ста ву у са о бра ћај ном и елек тро тех
нич ком ка би не ту због очи глед но сти.

По себ ну па жњу по кло ни ти по тре ба ма и мо гућ но сти ма прак
тич не при ме не сте че них зна ња. У том сми слу при из ра ди опе
ра тив них пла но ва увек тре ба пред ви де ти до во љан број ча со ва 
ве жби, уз што ве ћу при ме ну на став них сред ста ва ко ја се као сред
ства за рад ко ри сте у же ле знич кој прак си. Уз то је по треб но стал но 
на гла ша ва ти нео п ход ност до брог по зна ва ња и пра вил не при ме не 
те о риј ских са др жа ја овог пред ме та јер од то га у прак си ди рект но 
за ви си без бед ност и уред ност же ле знич ког са о бра ћа ја.

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

ВОЗНА СРЕДСТВА И ВУЧА ВОЗОВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сте да уче ни ци стек ну по треб на зна
ња из обла сти ву че, кре та ња и одр жа ва ња.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о са ста ву и кон струк ци ји же ле знич ких во зи ла;
– упо зна ју вр сте и ти по ве же ле знич ких во зи ла ЈП „Же ле зни

це Ср би је” и њи хо ве тех нич ке и екс пло а та ци о не ка рак те ри сти ке;
– стек ну основ на зна ња о уре ђа ји ма на же ле знич ким во зи ли

ма ко ји ути чу на без бед ност же ле знич ког са о бра ћа ја, ње го ву еко
но мич ност и ком фор пут ни ка;

– упо зна ју ор га ни за ци ју и на чи не одр жа ва ње же ле знич ких 
во зи ла на ЈП „Же ле зни це Ср би је”;

– стек ну основ на зна ња из обла сти те о ри је ву че во зо ва;
– стек ну зна ња за ре ша ва ње нај јед но став ни јих за да та ка из 

обла сти ву че во зо ва.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

ВО ЗНА СРЕД СТВА (50)

По ја ва и раз вој во зних сред ста ва (же ле знич ких во зи ла). По
де ла и на ме на же ле знич ких во зи ла:вуч на во зи ла (ди зел и елек тро 
ло ко мо ти ве), елек тро и ди зелмо тор ни во зо ви и ши но бу си; ву че на 
во зи ла (те рет на, пут нич ка и ко ла за по себ не на ме не), оста ла (пру
жна) во зи ла (рад нич ка ко ли ца, руч не и мо тор не дре зи не, ра зна во
зи ла са ин стру мен ти ма, уре ђа ји ма и опре мом за над зор и одр жа ва
ње же ле знич ких обје ка та и по стро је ња). Глав ни са став ни де ло ви 
за јед нич ки за сва же ле знич ка во зи ла (по сто ље, сан дук, тр че ћи 
строј – обрт но по сто ље, те гље нич ки уре ђај, од бој нич ки уре ђај и 
уре ђај за ко че ње) њи хов за да так, уло га, са став, кон струк ци ја, ма те
ри јал и на чин њи хо ве из град ње – про из вод ње.

Уре ђа ји за ко че ње: руч на, ва зду шна, елек тро ди на мич ка, елек
тро маг нет на и хи дро ди на мич ка коч ни ца, њи хов за да так, уло га, са
став ни де ло ви. Про ве ра ис прав но сти ва зду шне коч ни це. Усло ви 
ко је мо ра ју ис пу ња ва ти ко ла ко ја се увр шта ва ју у во зо ве на ЈП „Же
ле зни це Ср би је” у по гле ду ко че ња. Пој мо ви ко че ња: ко че ност, коч
на ма са, про це нат ко че ња, за у став ни пут, за у став но вре ме, про бој на 
бр зи на, про бој но вре ме. Ме њач ке ру чи це ва зду шне коч ни це: ме њач 
вр сте коч ни це, ме њач си ле ко че ња. Опре ма вуч них во зи ла с об зи
ром на ко че ње. Ко че ње ко ла са на ро чи тим по шиљ ка ма. Оста ли де
ло ви ка рак те ри стич ни за по је ди не вр сте же ле знич ких во зи ла. Пар
не ло ко мо ти ве – њи хо ва уло га у раз во ју же ле знич ког са о бра ћа ја.

Елек тро ло ко мо ти ве (кров на опре ма, глав ни тран сфор ма
тор, ис пра вљач, вуч ни мо то ри, по моћ ни по го ни и оста ло) њи хо ве 

тех нич ке и оста ле ка рак те ри сти ке. Ди зел ло ко мо ти ве (ди зел мо
тор, по моћ ни уре ђај, пре но сни ци сна ге – елек трич ни, хи дра у лич ни 
и ме ха нич ки) њи хо ве тех нич ке и екс пло а та ци о не ка рак те ри сти ке. 
Елек тро и ди зел мо тор ни во зо ви и ши но бу си: са став ни де ло ви, 
њи хо ве тех нич ке и екс пло а та ци о не ка рак те ри сти ке. Обе ле жа ва ње 
вуч них во зи ла на ЈП ,,Же ле зни це Ср би је” (грб, соп стве ност, се ри ја 
и ин вен тар ски број, осо вин ска фор му ла – кон струк тив на ка рак те
ри сти ка).

Те рет на ко ла (са став ни де ло ви, опре ма и уре ђа ји ка рак те ри
стич ни за по је ди не се ри је) њи хо ве тех нич ке и екс пло а та ци о не ка
рак те ри сти ке.

Пут нич ка ко ла (уре ђа ји за гре ја ње, осве тље ње, про ве тра ва ње, 
озву че ње, са ни тар ни, кли ма), њи хо ве тех нич ке и екс пло а та ци о не 
ка рак те ри сти ке.

Ко ла за по себ не на ме не (са став ни де ло ви, опре ма, уре ђа ји, 
ин стру мен ти и дру го, ка рак те ри стич но за ко ла за: гре ја ње, ру ча
ва ње, спа ва ње, ди за ли це, ис пи ти ва ње же ле знич ких во зи ла, пру
ге, кон такт не мре же, мо сто ва, уни шта ва ње ве ге та ци је на гор њем 
стро ју, сне жна гр та ла, сне жне ра ли це и дру га) њи хо ве тех нич ке и 
екс пло а та ци о не ка рак те ри сти ке.

Оста ла (пру жна) во зи ла (са став ни де ло ви, опре ма, ин стру
мен ти и уре ђа ји).

Ор га ни за ци ја екс пло а та ци је же ле знич ких во зи ла (тур ну си: 
ло ко мо ти ва, мо тор них во зо ва и ши но бу са, пут нич ких гар ни ту ра 
и ко ла, ква ли та тив ни и кван ти та тив ни по ка за те љи екс пло а та ци је 
же ле знич ких во зи ла: обрт, про сеч но днев но тр ча ње, ста тич ко оп
те ре ће ње ко ла и дру го).

Ор га ни за ци ја одр жа ва ња же ле знич ких во зи ла (ре дов но: стал
ни над зор, кон трол ни пре гле ди и оправ ке; ван ред но: оправ ке ми
мо ре дов них опра ва ка пре ма ука за ној по тре би; ци клу си и ро ко ви 
опра ва ка за по је ди на же ле знич ка во зи ла).

По стро је ња за снаб де ва ње и одр жа ва ње пут нич ких ко ла, 
по стро је ња за дез ин фек ци ју те рет них ко ла, при пре ме за се зо ну 
гре ја ња пут нич ких во зо ва. Пре глед и оправ ке уре ђа ја за гре ја ње 
пут нич ких ко ла. Пред гре ва ње во зо ва, кон тро ла гре ја ња у екс пло
а та ци ји.

ВУ ЧА ВО ЗО ВА (20)

Вр сте си ла ко је де лу ју на воз (вуч на си ла ло ко мо ти ве, си ле 
от по ра кре та ња во за и коч на си ла во за).

Усло ви за кре та ње во за: за убр за ње во за, за рав но мер но кре
та ње во за, за успо ре ње во за. Јед на чи на кре та ња во за и ње но ко ри
шће ње за од ре ђи ва ње те жи не – ма се во зо ва од но сно оп те ре ће ња 
ло ко мо ти ва: на пра вој хо ри зон та ли, на успо ни ма, при по кре та њу 
во за с ме ста, с об зи ром на ме ро дав ни от пор пру ге, и на успо ни ма и 
па до ви ма с об зи ром на до зво ље но на пре за ње те гље нич ког уре ђа ја.

Од ре ђи ва ње и из ра чу на ва ње вре ме на во жње во зо ва (,,i–v” ди
ја грам, ме то де од ре ђи ва ња и из ра чу на ва ња вре ме на во жње во зо ва 
– ра чун ске и гра фич ке).

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји во зних сред ста ва и ву че во зо ва су ор га
ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број 
ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но
ва, де фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи 
ра чу на да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно да 
сва ка те ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и 
за да ци пред ме та оства ре. Са др жај про гра ма је нео п ход но из ла га ти 
у нај кра ћим мо гу ћим цр та ма вер бал но, уз пи са ње и цр та ње на та
бли и ко ри шће ње мо де ла, сли ка и цр те жа ве ћег фор ма та.

У ка би не ту из вр ши ти увид у по је ди не скло по ве и уре ђа је у 
рас кло пље ном ста њу, при че му уче ни ке тре ба по де ли ти у гру пе ка
ко би лак ше са вла да ли гра ди во.

На те ре ну, у же ле знич кој ста ни ци уче ни ци трeба ви зу ел но 
да са гле да ју са став не де ло ве. Тре ба их оспо со би ти за са мо стал но 
укљу чи ва ње и ис кљу чи ва ње гре ја ња и осве тље ња пут нич ких ко ла, 
ак ти ви ра ње и де ак ти ви ра ње коч ни ца за слу чај опа сно сти и дру го.



На прак тич ном ра ду уче ни ке тре ба упо зна ти са лич ном без
бед но сти за вре ме ба вље ња на же ле знич ким во зи ли ма или у њи
хо вој бли зи ни као и са за бра ње ним рад ња ма на вуч ним во зи ли ма 
ЈП ,,Же ле зни це Ср би је”. Уче ни ке тре ба оспо со би ти за: чи та ње ин
стру ме на та на вуч ним во зи ли ма ко ји су ва жни за си гур ност, без
бед ност и уред ност же ле знич ког са о бра ћа ја; ру ко ва ње уре ђа ји ма 
за ис кљу че ње по го на вуч них во зи ла ЈП „Же ле зни це Ср би је”, њи
хо во ко че ње и за у ста вља ње; ру ко ва ње уре ђа ји ма за да ва ње звуч
них и све тло сних зна ко ва и упо зо ре ња; кон тро лу ста ња по гон ских 
ма те ри ја ла на вуч ним во зи ли ма ЈП „Же ле зни це Ср би је”; ис кљу
чи ва ња из по го на ва зду шне коч ни це на по је ди ним же ле знич ким 
во зи ли ма; укљу чи ва ња и ис кљу чи ва ња уре ђа ја за гре ја ње и осве
тље ње пут нич ких ко ла и ру ко ва ња ме њач ким ру чи ца ма ва зду шне 
коч ни це на же ле знич ким во зи ли ма.

По ред вуч них во зи ла, те рет них и пут нич ких ко ла, елек тро и 
ди зелмо тор них во зо ва, уче ни ци тре ба да упо зна ју и пру жна во зи
ла као и во зи ла по себ не на ме не и кон струк ци је са по себ ним на гла
ском на њи хо вим нај ва жни јим тех нич коекс пло а та ци о ним ка рак
те ри сти ка ма и при ме ном за по себ не же ле знич ке свр хе.

На прак тич ним при ме ри ма уче ни ке тре ба упо зна ти са на чи
ном од ре ђи ва ња и из ра чу на ва ња вре ме на во жње во зо ва, што тре ба 
да по слу жи као основ за бо ље раз у ме ва ње по је ди них на став них са
др жа ја бит них за овај обра зов ни про фил.

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

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА СТВАРИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње основ них зна ња за де тер
ми на ци ју нај ва жни јих пра ви ла и про пи са за при јем и от пре му 
ства ри у же ле знич ком са о бра ћа ју.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју це ло куп ни по сту пак у ве зи са при је мом, пре во же

њем и из да ва њем ства ри у упут ној ста ни ци;
– упо зна ју и раз у ме ју све про пи се ко ји ре гу ли шу пре воз ства

ри у же ле знич ком са о бра ћа ју;
– бу ду оспо со бље ни да са мо стал но, бр зо и тач но из вр ша ва ње 

свих по сло ва и за да та ка у про це су пре во за же ле зни цом;
– упо зна ју при ме ну ин фор ма ци о них си сте ма у по пу ња ва њу 

обра за ца и во ђе њу еви ден ци ја;
– по се ду ју свест о њи хо вој уло зи као пред став ни ци ма же ле

зни це у кон так ти ма са ко ри сни ци ма пре во за;
– стек ну нео п ход на зна ња из по зна ва ња про пи са да би по сло

ве мо гли да оба вља ју бр зо и тач но и да аде кват но уче ству ју у из вр
ше њу и кре и ра њу про це са пре во за ства ри;

– бу ду оспо со бље ни да флек си бил но и ауто ри та тив но от кла
ња ју све не спо ра зу ме и не пра вил но сти у из вр ша ва њу уго вор них 
оба ве за стран ке и же ле зни це;

– упо зна ју ме то де ра ци о на ли за ци је пре во за, пред но сти па
ле ти за ци је, кон теј не ри за ци је и оста лих са вре ме них ви до ва тран
спор та;

– бу ду оспо со бље ни за при ме ну та риф ских про пи са о ра чу
на њу пре во зни не за ден ча не и кол ске по шиљ ке, као и за ра чу на ње 
пре во зни не при по себ ним усло ви ма пре во за;

– упо зна ју по сло ве и рад не за дат ке оста лих рад ни ка у тран
спорт ноко мер ци јал ној слу жби са ко ји ма ће на по слу са ра ђи ва ти;

– стек ну прак тич на зна ња за вр ше ње до пу на и из ме на по сто
је ћих про пи са ко ји се об ја вљу ју у ТТВу и „Слу жбе ном гла сни ку 
ЖС” од но се се на по сло ве ко је оба вља;

– бу ду оспо со бље ни за при ме ну сте че них зна ња у сва ко днев
ном жи во ту.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

ТРАН СПОРТ НОМА НИ ПУ ЛА ТИВ НИ ПРО ПИ СИ ОП ШТЕ  
ОД РЕД БЕ О ПРЕ ВО ЗУ ПО ШИ ЉА КА (20)

Са др жај про пи са ко ји ре гу ли ше пре воз ства ри у уну тра шњем 
са о бра ћа ју. Слу жбе на ме ста, по стро је ња, уре ђа ји и сред ства за рад. 
Ор га ни за ци ја ра да тран спорт не слу жбе. Ор га ни за ци ја ра да у ве
зи са при је мом и от пре ма њем ства ри у ма га ци не. Обра сци и њи
хо ва по де ла за рад тран спорт не слу жбе. На зив из вр ши о ца по сло
ва и за да та ка тран спорт не слу жбе. Ор га ни за ци ја ра да са кол ским 
по шиљ ка ма. По у ча ва ње осо бља за рад. Ста вља ње та ри фа на увид 
стран ка ма и да ва ње оба ве ште ња. Да ва ње слу жбе них по да та ка. 
От пра вља ње слу жбе не по ште и пре пи ске. Чу ва ње упо тре бље них 
књи га и обра за ца. Жал бе ко ри сни ка пре во за и њи хо во ре ша ва ње. 
По јам пре во зних ис пра ва ин тер ног ка рак те ра и на чин њи хо ве упо
тре бе. Пред ме ти ис кљу че ни из пре во за и пред ме ти ко ји се услов но 
при ма ју на пре воз. За бра не пре во за и об у ста ве са о бра ћа ја. Про
пи си тран спорт не слу жбе на ве де ни у са о бра ћај нотран спорт ном 
упут ству уз ред во жње – при ме на тих про пи са.

ПО СЛО ВИ КО ЈИ ПРЕТ ХО ДЕ ПРИ ЈЕ МУ СТВА РИ НА  
ПРЕ ВОЗ (10)

При ја вљи ва ње на ме ра ва не пре да је ства ри од стра не ко ри
сни ка пре во за. На ру чи ва ње ко ла. Из бор и до ста ва ко ла стран ка ма 
за уто вар. До воз и ски да ње ства ри. По пу ња ва ње то вар ног ли ста. 
При ло зи то вар ног ли ста. Је до о бра зна пра ви ла о па ко ва њу и то ва
ре њу од ре ђе них ства ри. До но ше ње по ши ља ка у де ло ви ма за ства
ри ко је же ле зни ца то ва ри. За во ђе ње то вар них ли сто ва у ма га цин
ску књи гу от пра вља ња.

ПРИ ЈЕМ ПО ШИ ЉА КА НА ПРЕ ВОЗ (20)

Пре глед то вар ног ли ста. Од ре ђи ва ње пре во зног пу та. На 
шта тре ба па зи ти при ли ком при је ма ства ри на пре воз. Про ве ра ва
ње са др жи не по ши ља ка. То ва ре ње ства ри – про пи си о то ва ре њу 
ко ла – при лог I. Та ри фе део I, од но сно при лог II RIVа. Гра ни ца 
то ва ре ња ко ла. Уто вар ства ри ко ји оба ве зно вр ши по ши ља лац, 
од но сно же ле зни ца. Утвр ђи ва ње те жи не ден ча них и кол ских по
ши ља ка. Кон трол но ва га ње. Утвр ђи ва ње бро ја ко ма да ден ча них и 
кол ских по ши ља ка. Упи си ва ње утвр ђе не те жи не и бро ја ко ма да у 
пре во зне ис пра ве. Упу ћи ва ње по ши ља ка на ус пут но ва га ње. Утвр
ђи ва ње те жи на по ши ља ка ко је се то ва ре на ин ду стриј ским ко ло се
ци ма. Та бли ца про сеч них те жи на. „Оли ста ва ње” ко ла. За тва ра ње и 
плом би ра ње ко ла. На ру чи ва ње ауто мат ских плом би, еви ден ци ја и 
упо тре ба.

ПРЕ ВОЗ ПО ШИ ЉА КА (10)

Ор га ни за ци ја пре во за ден ча них по ши ља ка. Рок уто ва ра кол
ских по ши ља ка и рок пре да је ден ча них по ши ља ка. Пре да ја по
ши ља ка во зо ви ма. По сту пак при пре во зу по ши ља ка. От пре ма ње 
по ши ља ка во зо ви ма. Пре во же ње ден ча них по ши ља ка. Пре то вар 
по ши ља ка, ре до ван – ван ре дан. Пре да ја и при јем по ши ља ка у пре
ла зним ста ни ца ма. Пра ће ње по ши ља ка.

ПО СЛО ВИ КО ЈИ СЕ ОД НО СЕ НА ИЗ ДА ВА ЊЕ СТВА РИ (10)

При пре ма за из да ва ње при спе лих по ши ља ка. За во ђе ње то вар
них ли сто ва у ма га цин ску књи гу при спе ћа. Из ве шта ва ње при ма о
ца о при спе ћу. Рок за из ве шта ва ње при ма о ца. Ис ку пље ње то вар ног 
ли ста. Из да ва ње и од но ше ње ства ри. Ра чу на ње ле жа ри не и кол ске 
дан губ ни не. Ро ко ви ис то ва ра ко ла и од но ше ња ства ри. По нов
на пре да јаре ек спе ди ци ја по ши ља ка. Пре кар ти ра ње по ши ља ка у 
упут ној ста ни ци по из ме ни уго во ра о пре во зу.



III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

ЗА КОН СКИ ПРО ПИ СИ (10)

Ва же ње за ко на о уго во ри ма о пре во зу у же ле знич ком са о бра
ћа ју. Од го вор ност же ле зни це и оба ве за ко ри сни ка пре во за у из вр
ше њу пре во за. Же ле зни ца и ње на уло га у дру штву. Пра во и оба ве за 
же ле зни це пре ма ко ри сни ку пре во за и обрат но. Оба ве за же ле зни це 
у ве зи са при чи ње ном ште том пут ни ци ма и ства ри ма по за кљу че
ним уго во ри ма о пре во зу. Од го вор ност же ле зни це за гу би так, де ли
ми чан гу би так или оште ће ње ства ри. Слу ча је ви ка да се же ле зни ца 
осло ба ђа од го вор но сти. Ви си на ште те за из гу бље ну или оште ће ну 
по шиљ ку. Ро ко ви ис по ру ке и на кна да ште те за пре ко ра че ње ро ка.

ТРАН СПОРТ НОМА НИ ПУ ЛА ТИВ НИ ПРО ПИ СИ  
(ПО СЕБ НИ СЛУ ЧА ЈЕ ВИ У ПРЕ ВО ЗУ СТВА РИ) (15)

Про да ја не ис по ру че них по ши ља ка, ви шка и на ђе них ства ри. 
Ста вља ње за бра не на по шиљ ке и њи хо ва пле нид бакон фи ска ци ја. 
Уни ште ње ства ри. Узи ма ње узо ра ка. За лу та ле по шиљ ке. Пре ко ра
че ње гра ни це то ва ре ња ко лапре тег. До да ци на пре во зни ну због 
пре ко ра че ње гра ни це то ва ре ња ко ла. Из ме не уго во ра о пре во зу. 
Смет ње при пре во зу на ста ле у от прав ној или ус пут ној ста ни ци. 
Смет ње при из да ва њу ства ри у упут ној ста ни ци. Уто вар и ис то вар 
ко ла ван ста нич ног под руч ја.

ПО СЕБ НЕ ВР СТЕ ПО ШИ ЉА КА (15)

Пре воз по смрт них оста та ка. Пре воз жи во ти ња и жи ве ри бе у 
во ди. Дез ин фек ци ја ко ла. Пре воз опа сних пред ме та и ма те ри ја по 
RIDу. Пре воз по ши ља ка за по тре бе же ле зни це. Пре воз по ши ља ка 
оро че ног пре во за. До го во ре ни пре воз. Основ ни пој мо ви ин те грал
ног тран спор та. Тех но ло ги је ин те грал ног тран спор та.

ПО ТРА ЖНИ ПО СТУ ПАК (15)

Ор га ни за ци ја ра да по тра жноре кла ма ци о не слу жбе. Основ ни 
пој мо ви по тра жноре кла ма ци о не слу жбе. По сту пак при утвр ђи ва
њу не до стат ка у от прав ној, ус пут ној и упут ној ста ни ци. Утвр ђи ва
ње не до ста та ка у во зу. Тра га ње за не до ста ју ћим по шиљ ка ма, ако је 
по зна та от прав на ста ни ца или ако ни је по зна та. По сту пак са пре
во зном ис пра вом не до ста ју ћих ства ри у упут ној ста ни ци. Утвр ђи
ва ње ви шка по ши ља ка. По сту пак са ви шком ако је по зна та упут на 
ста ни ца или ни је по зна та. По сту пак са слич ним ви шко ви ма. Сме
штај и отва ра ње ви шка. Тра га ње за ви шком.

От пре ма ње ви шка. По тра жни по сту пак код по ши ља ка ме ђу
на род ног са о бра ћа ја. При ја вљи ва ње не до ста ју ћих по ши ља ка и ви
шка ОДИЗу. Бе ле жни ци не до стат ка и ви шка. Утвр ђи ва ње гу бит ка, 
де ли мич ног гу бит ка и оште ће ња ства ри. Ис по ста вља ње за пи сни ка 
о из ви ђа ју. По сту пак у слу ча ју кра ђе. Чу вар ска слу жба. Ре ша ва ње 
од штет них зах те ва у уну тра шњем и ме ђу на род ном са о бра ћа ју.

ЦА РИН СКИ ПО СТУ ПАК (15)

Ор га ни за ци ја ра да ца рин ске слу жбе. Основ ни пој мо ви ца
рин ског по ступ ка. Ца рин ски над зор и вр сте ца рин ског по ступ ка. 
Ца рин ска обе леж ја, ис пра ве и зна ци. Ца рин ски жи го ви ко ји се 
ста вља ју на пре во зне ис пра ве. По сту пак при је ма по ши ља ка од 
су сед не упра ве у гра нич ној ста ни ци. При пре ма до ку мен та ци је за 
при ја ву уво зне по шиљ ке. По сту пак уво зног ца ри ње ња. Из во зно 
ца ри ње ње. По сту пак тран зи та. Гу би так, оште ће ње и уни ште ње ро
бе. Не до ста так и ви шак.

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

ТА РИФ НИ ПРО ПИ СИ (10)

Оп ште упо зна ва ње та ри фа ко је се ко ри сте при пре во зу ства ри 
у уну тра шњем са о бра ћа ју – њи хов са др жај, ру ко ва ње и при ме на. 
По јам и вр ста по шиљ ке, вр ста пре во за и на чин пре во за. То вар ни 
лист, са др жај, об лик и на чин по пу ња ва ња за уну тра шњи са о бра ћај. 

Та ри фа за пре воз ства ри. Део 1 усло ви пре во за и ра чу на ње пре во
зни не. Део 2 – кла си фи ка ци ја ства ри. Део 3 – име ник же ле знич
ких ста ни ца и ње го ви при ло зи. Део 4 – да љи нар за пре воз ства ри и 
ње го ва прак тич на при ме на. Део 5 – пу то каз са та бли цом упу ћи ва
ња за из на ла же ње пре во зног пу та. Део 6 – це нов ник же ле знич ких 
услу га. По јам пре во зни не, до да та ка на пре во зни ну и пре во зних 
тро шко ва. Пла ћа ње пре во зних тро шко ва. Основ ни еле мен ти за ра
чу на ње пре во зни не. Утвр ђи ва ње те жи не ме ро дав не за ра чу на ње 
пре во зни не. Ра чу на ње пре во зни не пре ма на чи ну от пра вља ња.

РА ЧУ НА ЊЕ ПРЕ ВО ЗНИ НЕ (35)

Ра чу на ње пре во зни не за по шиљ ке ко је се то ва ре у за тво ре на 
и отво ре на ко ла обич не кон струк ци је. Ра чу на ње пре во зни не за по
шиљ ке оро че ног на чи на пре во за. Ра чу на ње пре во зни не за кол ске 
по шиљ ке у ко ли ма спе ци јал не кон струк ци је. Ме шо ви ти пре воз по
ши ља ка. Пре воз по ши ља ка за ста ни це ин ду стриј ских пру га и ра
чу на ње пре во зни не. Шин ска во зи ла на соп стве ним точ ко ви ма ко ја 
ни су увр ште на у парк не ке же ле зни це. Во зи ла. На ро чи те по шиљ
ке. Пре воз ду гач ких пред ме та у ви ше ко ла. До да ва ње штит них и 
умет ну тих ко ла. Ра чу на ње пре во зни не за пре воз опа сних ма те ри ја 
и пред ме та по RIDу. Жи ве жи во ти ње. Па ле те. Кон теј не ри. Кол
ске по шиљ ке пред ме та ко ји се раз ли чи то та ри фи ра ју. По ши ља о чев 
мар шрут ни воз. Ко ла ко ри сни ка пре во за и ко ла у за ку пу. По шиљ ке 
у гру па ма ко ла. По се бан те рет ни воз. До да ци на пре во зни ну

МЕ ЂУ НА РОД НИ ПРО ПИ СИ (15)

Пре воз по ши ља ка у ме ђу на род ном са о бра ћа ју. Про пи си ко ји 
ре гу ли шу пре воз ро бе у ме ђу на род ном са о бра ћа ју. Пред ме ти ис
кљу че ни из пре во за или се услов но при ма ју за пре воз. То вар ни 
лист. Оба ве за же ле зни це да вр ши пре воз. Из ме не уго во ра о пре во
зу. Смет ње при пре во зу. Смет ње при из да ва њу. Обез бе ђе ње уред не 
ис по ру ке. За јед нич ка од го вор ност же ле зни ца уче сни ца у пре во зу. 
Ли ца ко ја има ју пра во на ту жбу про тив же ле зни це. Ви си на од ште
те за из гу бље ну или оште ће ну по шиљ ку. Га ше ње пра ва на ту жбу 
про тив же ле зни це. За ста ре лост по тра жи ва ња. Рок ис по ру ке и од
ште та у слу ча ју пре ко ра че ња. Ме ђу на род ни спо ра зу ми (та ри фе) о 
пре во зу ро бе. Та ри фа Евро па–Ази ја (ТЕА).

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји ор га ни за ци је пре во за ства ри су ор га ни
зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча
со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, 
де фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу
на да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка 
те ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци 
пред ме та оства ре.

Сва те о риј ска из ла га ња на став ни ка тре ба да бу ду те сно по
ве за на са прак тич ним при ме ри ма и упот пу ње на од го ва ра ју ћим ве
жба ма. Уче ни ци у то ку из у ча ва ња пред ме та тре ба да се упо зна ју са 
ва же ћим обра сци ма, њи хо вом упо тре бом и на чи ном по пу ња ва ња.

План и про грам на ста ве са чи њен је по ре до сле ду тех но ло
шког про це са ра да, по чев од до во же ња ства ри на ста ни цу, за тим, 
при је ма, сме шта ја, от пре ма ња, до пре во же ња и из да ва ња ства ри у 
упут ној ста ни ци. Тим ре до сле дом тре ба и оства ри ти про грам.

Сва ко те о риј ско из ла га ње тре ба по ве за ти са прак тич ном при
ме ном. Уче ни ке по де ли ти у гру пе и од ве сти их на же ле знич ку ста
ни цу, где, на ли цу ме ста, сти чу зна ња о на чи ну во ђе ња еви ден ци ја 
и по пу ња ва ња обра за ца.

Уче ни ке тре ба оспо со би ти за са мо стал но си сте ма ти зо ва ње и 
ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (ис пра ва, та ри фа, 
про пи са из уну тра шњег и ме ђу на род ног са о бра ћа ја).

Про пи се ко ји се од но се на то ва ре ње ко ла раз ли чи тим вр ста ма 
ства ри тре ба са вла да ти у пот пу но сти, ка ко те о риј ски та ко и прак тич
но, јер су те не пра вил но сти нај о па сни је по без бед ност са о бра ћа ја.

Оспо со би ти уче ни ке за ра чу на ње пре во зни не на во ђе њем 
прак тич них при ме ра при че му се на став ник по ве зу је са оде ље њем 
кон тро ле при хо да и да од њих узи ма то вар не ли сто ве по ко ји ма је 
већ вр шен пре воз.



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

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА ПУТНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци стек ну зна ње за са мо
стал но от пре ма ње пут ни ка, пр тља га и екс пре сних по ши ља ка у 
уну тра шњем и ме ђу на род ном са о бра ћа ју.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о ко мер ци јал ним зах те ви ма ко ри сни ка пре во

за и пред у зи ма ње ме ра ра ди при до би ја ња пут ни ка, обез бе ђе ња ве
ћег ком фо ра и ве ће бр зи не пу то ва ња;

– бу ду оспо со бље ни за ре ша ва ње про бле ма ко ри шће њем сте
че них зна ња и ве шти на у из вр ша ва њу рад них оба ве за же ле зни це 
као пре во зни ка;

– бу ду оспо со бље ни за от кла ња ње свих не спо ра зу ма и не пра
вил но сти ко ји на ста ју у из вр ша ва њу уго во ре них оба ве за пут ни ка и 
дру гих ко ри сни ка же ле знич ких услу га;

– уоче, про це не, раз ли ку ју и за кљу чу ју зна ча је ути ца ја и до
при но са свих уче сни ка у про це су ра да и услу га у оства ри ва њу по
слов них ре зул та та и успе шно сти при вре ђи ва ња;

– стек ну ве шти не за упо ре ђи ва ње и утвр ђи ва ње слич но сти, 
раз ли ка и пред но сти у при ме ни по себ них по ну да же ле зни це ка ко 
за ко ри сни ка пре во за та ко и за пре во зи о ца;

– раз ви ју свест о ква ли те ту сте че ног зна ња и по тре би струч
ног уса вр ша ва ња у ре ша ва њу про бле ма у ве зи са ор га ни за ци јом 
пре во за у же ле знич ком са о бра ћа ју.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

УВОД (2)

Раз вој же ле знич ког тран спор та. Задаци же ле знич ког са о бра
ћа ја.

ОСНОВ НИ ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НИ УСЛО ВИ ЗА ПРЕ ВОЗ  
ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦОМ (8)

Ста ни це, ста нич не згра де. По стро је ња и уре ђа ји. По моћ на 
сред ства и обра сци. Же ле знич ки рад ни ци ко ји уче ству ју у пре во
зу пут ни ка. Ор га ни за ци ја ра да у ста ни ца ма и за да ци. Одр жа ва
ње ре да и чи сто ће у ста ни ца ма и во зо ви ма. Рад но вре ме бла гај не. 
Пут нич ки ред во жње у ме ђу на род ном и уну тра шњем са о бра ћа ју, 
зна чај са став и ко ри шће ње. Из вод из књи жи це пут нич ког ре да во
жње. При мо пре да ја слу жбе. Ста вља ње та ри фа на увид и да ва ње 
оба ве ште ња и слу жбе них по да та ка. Огла ша ва ње во зних ис пра ва и 
обра за ца за не ва же ће. Ре ша ва ње спо ро ва са пут ни ци ма у ста ни ци 
и у во зо ви ма. Жал бе пут ни ка и њи хо во ре ша ва ње. Чу ва ње упо тре
бље них обра за ца и књи га.

ПРИ ХВА ТА ЊЕ ПУТ НИ КА И ПО СЕБ НЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ  
У СТА НИ ЦА МА И У ВО ЗУ (10)

Уло га и ко ри шће ње ве сти би ла, че ка о ни ца и пе ро на. Ор га ни
за ци ја при хва та ња и от пре ма ња пут ни ка у ста ни ца ма. По јам пут
ни ка и по јам пу то ва ња. Вр сте пре во за и ка те го ри је пут ни ка. Вр сте 
во зо ва за пре воз пут ни ка у са о бра ћај ном и та риф ном по гле ду. Вр
сте пут нич ких ко ла и раз ре ди. Уно ше ње руч ног пр тља га у ста нич
не про сто ри је, у во зо ве и на пе ро не. Пред ме ти ко ји су за бра ње
ни да се уно се у ста ни це и пут нич ка ко ла. Уно ше ње жи во ти ња у 
пут нич ка ко ла. При ма ње пред ме та на чу ва ње у гар де ро ба ма. Рад 
но са ча пр тља га у ста ни ци. На ђе ни пред ме ти и по сту пак са њи ма. 

Усту па ње пра ва про да је во зних ис пра ва пут нич ким аген ци ја ма 
и дру гим ли ци ма. Пра ви ла и огра ни че ња ди рект ног от пра вља ња 
пут ни ка. Оси гу ра ње пут ни ка.

ЗА КОН СКЕ ОСНО ВЕ ПРЕ ВО ЖЕ ЊА ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦОМ (8)

По јам за кон ских осно ва. Про пи си ко ји ма се уре ђу је пре воз пут
ни ка, пр тља га и екс пре сних по ши ља ка за сно ва ни на за ко ну. Ва жност 
и при ме на за кон ских осно ва. Оба ве за одр жа ва ња и вр ше ња са о бра
ћа ја. Оба ве за же ле зни це да вр ши пре воз. Та риф не оба ве зе. Огра ни
че ње пре во за и об у ста ва са о бра ћа ја. Не по сто ја ње оба ве зе и пре воз 
уз по себ не усло ве. По на ша ње и оба ве зе пут ни ка при пре во зу. Пра ва 
и од го вор но сти же ле зни це. Од го вор ност пут ни ка пре ма же ле зни ци. 
Оства ри ва ње пра ва из осно ва пре во за же ле зни цом. Пре ста нак по тра
жи ва ња пре ма же ле зни ци из уго во ра о пре во зу. Основ на пра ва пут
ни ка у слу ча ју нео др жа ва ња ре да во жње и смет њи у са о бра ћа ју.

ВО ЗНЕ ИС ПРА ВЕ ЗА ПРЕ ВОЗ ПУТ НИ КА (14)

По јам и са др жи на во зне ис пра ве. Во зна ис пра ва као до каз 
о за кљу че ном уго во ру о пре во зу. Вр сте и по де ла во зних ис пра ва. 
По да ци на во зним ис пра ва ма. Вр сте, упо тре ба и из да ва ње кар тон
ских ка ра та. Рок ва же ња во зних ка ра та. Про ду же ње ро ка ва же ња, 
пре кид пу то ва ња. Жи го са ње во зних ка ра та, по гре шно жи го са не 
во зне кар те. На пла ћи ва ње во зних це на (пре во зни на). Ви до ви из
да ва ња во зних ка ра та: руч но, са вре ме ни на чи ни (ORI ENT TS 40, 
PC, OR KA). Из да ва ње во зних ка ра та пу тем мо бил них тер ми на ла 
и ин тер не та. Из да ва ње кар тон ских во зних ка ра та. Бе ли ца К2, са
став и при ме на. Ку пон ска бе ли ца К4а, са став и при ме на. До плат
на бе ли ца К6, са став и при ме на. Кон трол на бе ли ца К6а, са став 
и при ме на. До пун ска бе ли ца К6б, са став и при ме на. Ли сне во зне 
(Бе о воз). Тер ми нал ска во зна кар та К2а – са став и при ме на. Елек
трон ска во зна кар та K7ел – са став и при ме на.

ТА РИФ СКИ ПРО ПИ СИ ЗА ПРЕ ВОЗ ПУТ НИ КА (6)

По јам же ле знич ке та ри фе и њен раз вој. Вр сте та риф ских си сте
ма. На че ла же ле знич ке та ри фе и та риф ска на че ла. Ва жност и при ме
на та ри фа. Вр сте та ри фа и по де ла та риф ске ма те ри је. Об ја вљи ва ње 
та ри фа и под руч је ва же ња. Еле мен ти за од ре ђи ва ње во зне це не. Пут
нич ка та ри фа Деo I – Усло ви пре во за, (Спт 04), Деo II – По вла сти це 
(Спт 08), Деo III – Це не на бла гај ни (Спт 05), Деo IV – Це не у во зу 
(Спт 05 а), Деo V – Гло бал не це не (Спт 07), Деo VI – Град ска же ле
зни ца (Спт 05Б), Деo VII – Да љи нар (Спт 06), Деo VI II – Име ник ста
ни ца ЖС (Спт 06а), По себ ни до да ци Пут нич ке та ри фе ко ји се штам
па ју као по себ на из да ња: Део I – По се бан до да так ,,РО МАН ТИ КА” 
Део II – По се бан до да так ,,ШАР ГАН СКА ОСМИ ЦА”.

ИЗ РА ЧУ НА ВА ЊЕ ВО ЗНЕ И ДО ДАТ НЕ ЦЕ НЕ (8)

Име ник же ле знич ких ста ни ца ЖС (Спт 06а). Да љи нар (Спт 06). 
Из ра чу на ва ње од сто ја ња. Из ра чу на ва ње во зних це на. Из ра чу на ва ње 
до дат них во зних це на и до пла та у ста ни ца ма и у во зу.

ПО ВЛА СТИ ЦЕ У ВО ЖЊИ (2)

Основ не ка рак те ри сти ке по вла сти ца у во жњи и на чин ко ри
шће ња.

ЗА КОН СКЕ ПО ВЛА СТИ ЦЕ НА ЖС (5)

На род ни хе ро ји. Но си о ци ,,Пар ти зан ске спо ме ни це 1941.” 
Рат ни и мир но доп ски ин ва ли ди. Сле па ли ца. Пре воз по сла ни ка 
На род не Скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је.

КО МЕР ЦИ ЈАЛ НЕ ПО ВЛА СТИ ЦЕ НА ЖС (8)

По вра та на пу то ва ња. Де ца. Но ви на ри. Ста ри ја ли ца и пен
зи о не ри. Ре гру ти. Груп на пу то ва ња (Ко лек тив на пу то ва ња К16, 
школ ске екс кур зи је). Прет плат не кар те: оп ште прет плат не кар те, 
прет плат не кар те за ђа ке. Пу то ва ње по по ну ди, Ср би ја флек си пас, 
пу то ва ње са кар ти цом за по вла шће ну во жњу; кар ти ца СРБ ПЛУС, 
Кар ти ца РА ИЛ ПЛУС ЖС.



ВАН ТА РИФ СКИ ПРЕ ВО ЗИ (4)

Пре воз ор га на МУПа. Пре воз у слу ча ју пру жа ња по мо ћи. 
Пре воз по штан ских рад ни ка и по штан ских по ши ља ка. Пре воз же
ле знич ких рад ни ка.

ПРИ ГРАД СКИ СА О БРА ЋАЈ (4)

Ка рак те ри сти ке при град ског са о бра ћа ја. Во зне кар те у Бе о
во зу.

ОТ ПРА ВЉА ЊЕ ПУТ НИ КА У УНУ ТРА ШЊЕМ  
СА О БРА ЋА ЈУ (12)

Ре зер ви са ње се ди шта у во зо ви ма. Упо тре ба и от пра вља ње 
пут ни ка у ко ли ма за спа ва ње, ко ли ма са ле жа је ви ма и ко ларе сто
ра на. Кре ди ти ра ни пре воз ли ца. На ру чи ва ње и от пра вља ње пут ни
ка у по себ ним ко ли ма и во зо ви ма. Де кла си ра ње ко ла и оде ља ка. 
От пра вља ње пут ни ка у са лон ским ко ли ма и по по себ ним по ну да
ма же ле зни це (Ро ман ти ка и Шар ган ска осми ца). Пре воз и сме штај 
пра ти о ца по ши ља ка. Ула же ње пут ни ка у воз, за у зи ма ње и од ре ђи
ва ње се ди шта. Пу то ва ње у слу жбе ним ко ли ма, те рет ним во зо ви ма 
и на ло ко мо ти ви. Пре глед во зних ис пра ва у во зу и ре ви зо ри во зо
ва. Пре ки да ње пу то ва ња. Ове ра ва ње ва жно сти или не ис ко ри шће
ња во зних ка ра та. На пла ћи ва ње до пла та ко је ни су мо гле да се из
вр ше у во зу (К92). По сту пак ако пут ник не мо же или не при ста је 
да пла ти до пла ту у во зу. Из у зе тан по сту пак за гра нич не ста ни це 
ЖС. Од у зи ма ње во зних ис пра ва. Пре воз руч ног пр тља га. Пре ко
мер ни руч ни пр тљаг и из ра чу на ва ње пре во зни не. Пре воз па са – 
от пра вља ње. Пре воз пра ће них ауто мо би ла от пра вља ње. Вра ћа ње 
нов ца за не про пу то ва ни пут.

ПРЕ ВОЗ ПО ШИ ЉА КА ЕКС ПРЕ СНОГ ПРЕ ВО ЗА (4)

Усло ви при је ма на пре воз. Уго вор о пре во зу. Ро ко ви ис по ру ке. 
Из да ва ње и од но ше ње по ши ља ка. По себ ни слу ча је ви при пре во зу.

ПРЕ ВОЗ ПР ТЉА ГА (10)

По тре ба и зна чај пре во за пр тља га. Пред ме ти ко ји се при ма
ју на пре воз. При јем пр тља га на пре воз (па ко ва ње, до па ко ва ње, 
обе ле жа ва ње). Про ве ра ва ње са др жи не пр тља га. Утвр ђи ва ње ма се 
пр тља га. Из ра чу на ва ње пре во зни не и на пла та на кна да за спо ред не 
услу ге и до да та ка. От пра вља ње пр тља га (пр тља жни ца К71, кар та 
за би ци кле К51). По твр да о пла ће ној пре во зни ни (К24). Пр тљаг 
ко ји се пре во зи бес плат но. На кнад но от пра вља ње пр тља га. При јем 
пр тља га у ста ја ли шти ма или за ста ја ли шта ко ја ни су отвор на за от
пра вља ње пр тља га. Пре да ја пр тља га во зо во ђи (ма ни пу лан ту). Пре
да ја пр тља га у при кључ ним (од вој ним) ста ни ца ма и у ста ни ца ма 
где се осо бље во за ме ња. Пре да ја пр тља га у гра нич ним ста ни ца ма. 
Пре да ја пр тља га у упут ној ста ни ци. Сме шта ње при спе лог пр тља
га. За во ђе ње, ну ме ри са ње и жи го са ње пр тља жни ца при при спе ћу 
у упут ној ста ни ци. Из да ва ње пр тља га. Из ме на уго во ра о пре во зу. 
Прет по став ка о гу бит ку пр тља га и по сту пак ако се пр тљаг про на
ђе. За лу та ли и не тач но от пре мље ни пр тљаг. Смет ње при из да ва њу. 
Нео др жа ва ње ре да во жње. Смет ње у са о бра ћа ју. Кон фи ска ци ја (за
пле на) пр тља га. Пре воз пи јач них ства ри.

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

ЗА КОН СКЕ ОСНО ВЕ ПРЕ ВО ЗА У МЕ ЂУ НА РОД НОМ  
СА О БРА ЋА ЈУ (10)

За кон ска осно ва пре во за. Уво ђе ње и об ја вљи ва ње по себ них 
ме ђу на род них усло ва пре во за. Са став по себ них ме ђу на род них усло
ва пре во за. Пре во зни ци уче сни ци. Др жа ве уго вор ни це и при сту па
ње кон вен ци ји (СОТIF). Ме ђу на род не та ри фе за пре воз пут ни ка и 
пр тља га SCIC Та ри фа. CIV – опис и упо тре ба. SCICRPT, SCICIRT, 
SCISNRT (spt 13), SGTCIV/PRR. SET (spt 20). Оба ве зе же ле зни це 
да вр ше пре воз. Од го вор ност и пра во на по тра жи ва ња ко ја про из и
ла зе из уго во ра о пре во зу. Нов ча на је ди ни ца, ва лу та и курс.

ПРЕ ВОЗ И ОТ ПРА ВЉА ЊЕ ПР ТЉА ГА, ПО ШИ ЉА КА  
ЕКС ПРЕ СНОГ ПРЕ ВО ЗА И ПРА ЋЕ НИХ АУТО МО БИ ЛА  
У МЕ ЂУ НА РОД НОМ СА О БРА ЋА ЈУ (6)

Пред ме ти ко ји се при ма ју на пре воз као пр тљаг. Ис кљу че ње 
из пре во за и услов ни пре воз. При јем на пре воз пр тља га. Из ра чу на
ва ње пре во зни не. За јед нич ка од го вор ност же ле зни ца. Пр тља жни
ца (К74), Екс пре сни лист К73. Ре кла ма ци је и ту жбе. Пре воз и от
пра вља ње пра ће них ауто мо би ла.

ПРЕ ВОЗ ПУТ НИ КА У МЕ ЂУ НА РОД НОМ СА О БРА ЋА ЈУ (44)

Во зне кар те. Ку по ви на во зних ка ра та. Рок ва же ња во зних 
ка ра та. Ре зер ви са ње и до де љи ва ње ме ста. Упо тре ба во зних ка ра
та. Пре кид пу то ва ња. Из ме на уго во ра о пре во зу. Ку пон ске во зне 
кар те. Ку пон ске бе ли це К7 и К9. Ко лек тив на кар та К10. Ли сна 
кон трол на кар та за по је ди нач ни по вра так К10а и за пут ни ке у гру
пи К10б. До плат на бе ли ца К11. Елек трон ско из да ва ње во зних ка
ра та К7ел. До пла те у ме ђу на род ном са о бра ћа ју и на пла та дру гих 
до да та ка. Из ме на пре во зног пу та. Из да ва ње во зних ис пра ва са на
зна че ном по ла зном ста ни цом у ино стран ству. По је ди нач на пу то
ва ња пут ни ка. Ро ко ви ва же ња и пре кид пу то ва ња. SCISNRT (spt 
13) По ну де. Оп шти пој мо ви. Ра чу на ње во зних це на. По вла сти це 
за де цу. По вла сти це за гру пе пут ни ка. По себ ни во зо ви – по себ на 
ко ла. RA IL PLUS. Key Ac co unt Tic kets. Пре воз вој них ли ца. Вра ћа
ње, за ме на и по вра ћај во зне це не. По себ ни усло ви пре во за руч ног 
пр тља га. Пре воз би ци ка ла. Пси и ма ле до ма ће жи во ти ње. По себ ни 
усло ви пре во за за осо бе огра ни че не по кре тљи во сти. Сле па ли ца и 
њи хо ви пра ти о ци. Пре воз пут ни ка у ин ва лид ским ко ли ци ма. Пр
тљаг. Уки да ње во зо ва или оче ки ва на ка шње ња. Гу би так ве зе и из
о ста ја ње во зо ва. Ове ра ва ње во зних ис пра ва. Пра во по тра жи ва ња 
и за ста ре лост по тра жи ва ња из уго во ра о пре во зу. SCICпо себ ни 
ме ђу на род ни усло ви пре во за. Та ри фа ис ток–за пад ( EWT) Бал кан 
Флек си пас. RA IL PLUS. SCIC Glo bal pass. SET ( ZCG, MZ); CITY 
STAR ( CD, HZ, OeBB(HZ,SZ), OSE, RZD, SZ, UZ, ZCG, ZSSK,); 
SPE CIAL (BU CU REST, BU DA PEST, DO BOJ, MA KE DO NI JA 
(Bgd) MA KE DO NI JA (Nis), MUN CHEN, SA RA JE VO,WI EN); IC 
(POD GO RI CA); JA DRAN (SPLIT, RI JE KA, KNIN). Bi la te ral ni spo
ra zu mi: SPAR PRE IS (ZSDB), ZSHZZS гру пе мла дих, ZSMAV/
GYSEV, ZSMAVZSSKCDPKP, ZSMAV ZSSKCDPKP (гру па, 
26 MA), ZSUZRZDBC (MAV), ZSUZRZDBA (MAV) гру пе, 
ZSUZRZDBCCFM (CFR), ZSZFBH.

Упо тре ба ко ла за спа ва ње, ко ла са ле жа је ви ма и ко ла са ре сто
ра ном. Из ра чу на ва ње во зне це не за по стељ не кар те за Ру си ју.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји ор га ни за ци је пре во за пут ни ка су ор га
ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број 
ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но
ва, де фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи 
ра чу на да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно да 
сва ка те ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и 
за да ци пред ме та оства ре.

На кон крет ним при ме ри ма пи сме ним ве жба ма (че ти ри) из 
свих де ло ва про гра ма ура ди ти што ви ше ра зно вр сних за да та ка из 
прак се. У ка би не ту и ста ни ца ма, уче ни ке по де ли ти у гру пе и прак
тич но их оспо со би ти за оба вља ње по сло ва из да ва ња во зних ка ра та 
и бе ли ца и оста лих про прат них до ку ме на та. Оспо со би ти уче ни ке 
за из ра чу на ва ње пре во зни не за пре воз пр тља га у уну тра шњем и 
ме ђу на род ном са о бра ћа ју уз по пу ња ва ње пре во зних ис пра ва.

Сте че но те о риј ско зна ње про ве ра ва ти на прак тич ним при ме
ри ма из пре во за.

При ре а ли за ци ји на став ног пла на и про гра ма, у сва ком сег
мен ту уче ни ке тре ба упу ћи ва ти у по ступ ке при ме не, ана ли зе и 
син те зе зна ња из ко мер ци јал них пред ме та бит них за овај про фил.

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



ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВУЧЕНИХ ВОЗИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње по треб них зна ња о на чи ну 
ко ри шће ња ву че них во зи ла.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– бу ду оспо со бље ни за еко но мич но и ра ци о нал но ко ри шће ње 

же ле знич ких ко ла и то вар ног при бо ра;
– бу ду оспо со бље ни да ор га ни зу ју рад и упу ћу ју ко ри сни ке 

же ле знич ких ко ла на њи хо ву пра вил ну и еко но мич ну упо тре бу;
– упо зна ју вр сте и на чи не обе ле жа ва ња ко ла и то вар ног при

бо ра.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

ЗА ДА ТАК И ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА КОЛ СКЕ СЛУ ЖБЕ (4)

За да так кол ске слу жбе. Ор га ни за ци ја кол ске слу жбе. Вр сте 
ста ни ца за кол ску слу жбу. Рад на ме ста за оба вља ње по сло ва кол
ске слу жбе.

ПУТ НИЧ КА КО ЛА (8)

Вр сте и ти по ви пут нич ких ко ла. Обе ле жа ва ње пут нич ких ко
ла. Ка рак те ри сти ке пут нич ких ко ла. Под се ри је пут нич ких ко ла. 
Уну тра шња опре ма ко ла.

ТЕ РЕТ НА КО ЛА (14)

Обе ле жа ва ње те рет них ко ла. Вр сте и ти по ви те рет них ко ла.

ПРЕ ГЛЕД И ОДР ЖА ВА ЊЕ КО ЛА (4)

Тех нич ки пре глед ко ла. Чи шће ње и пра ње ко ла и то вар ног 
при бо ра. Дез ин фек ци ја ко ла и то вар ног при бо ра. Дез ин фек ци ја 
пут нич ких ко ла.

НА ЧИН УПО ТРЕ БЕ ПУТ НИЧ КИХ КО ЛА (6)

Са ста вља ње гар ни ту ра во зо ва ко ји пре во зе пут ни ке. Курс на 
ко ла. Ди рект на пут нич ка ко ла. Из ме на са ста ва гар ни ту ра. Обез бе
ђе ње ко ла при по ја ча ној фре квен ци ји пут ни ка.

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА ПУТ НИЧ КИХ КО ЛА (6)

По јам и на ме на еви ден ци је. Ин ди ви ду ал ни кар тон, КОЛ57. 
Утвр ђи ва ње ста ња пут нич ких ко ла.

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА ТЕ РЕТ НИХ КО ЛА (10)

По јам еви ден ци је. Вр сте еви ден ци је.

ВРЕ МЕ КО РИ ШЋЕ ЊА КО ЛА (6)

Вре ме за др жа ва ња ко ла у ста ни ца ма. Из ра чу на ва ње про сеч
ног за др жа ва ња ко ла у ста ни ца ма.

ТО ВАР НИ ПРИ БОР (12)

По јам, вр сте и обе ле жа ва ње то вар ног при бо ра. Кон теј не ри. 
Па ле те. Оста ли то вар ни при бор. Упо тре ба, сме штај и чу ва ње то
вар ног при бо ра. Опре ма соп стве ног то вар ног при бо ра. Опре ма ње 
стра ног то вар ног при бо ра. Обра сци за еви ден ци ју то вар ног при бо
ра. Оште ће ња и гу бље ње то вар ног при бо ра. По пис и пре бро ја ва ње 
то вар ног при бо ра.

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

ОБЕЗ БЕ ЂИ ВА ЊЕ КО ЛА И ТО ВАР НОГ ПРИ БО РА 
ПРИ УТО ВА РУ (8)

На ру чи ва ње ко ла и то вар ног при бо ра. От ка зи ва ње ко ла. Утвр
ђи ва ње по тре бе за ко ли ма и то вар ним при бо ром. При ја вљи ва ње 

по тре бе за ко ли ма и то вар ним при бо ром. Утвр ђи ва ње ста ња рас
по ло жи вих ко ла и то вар ног при бо ра. При ја вљи ва ње ста ња рас по
ло жи вих ко ла и то вар ног при бо ра. Из јед на ча ва ње и по де ла ко ла. 
До ста вља ње ко ла.

КО ЛА У ЗА КУП И КО ЛА КО РИ СНИ КА ПРЕ ВО ЗА (2)

На чин да ва ња ко ла у за куп. Ко ла ко ри сни ка пре во за.

УПО ТРЕ БА ПУТ НИЧ КИХ КО ЛА У МЕ ЂУ НА РОД НОМ  
СА О БРА ЋА ЈУ (7)

Оп ште од ред бе. До ста вља ње ко ла за кур се ве.

УПО ТРЕ БА ТЕ РЕТ НИХ КО ЛА У МЕ ЂУ НА РОД НОМ  
СА О БРА ЋА ЈУ (7)

Упо тре ба ко ла. На кна да за ко ри шће ње стра них ко ла. По сту
пак са ко ли ма – хлад ња ча ма под упра вом ин тер фри го.

ЗА ЈЕД НИЧ КА УПО ТРЕ БА КО ЛА И ТО ВАР НОГ ПРИ БО РА (8)

Основ на на че ла Спо ра зу ма о за јед нич кој упо тре би. За јед нич
ка ор га ни за ци ја кол ске слу жбе. Ис по моћ у ко ли ма. Из јед на ча ва ње 
те рет них ко ла. Од би ја ње при је ма ЖС ко ла. По пис ко ла. Ста вља ње 
ко ла у оп шту ре зер ву. По тра га за ко ли ма.

КОЛ СКИ ПАР КО ВИ И ИЗ МЕ РИ ТЕ ЉИ РА ДА КО ЛА (8)

Кол ски пар ко ви. Про мет ко ла. Из ме ри те љи ра да.

МЕ ХА НИ ЗО ВА НА МА НИ ПУ ЛА ЦИ ЈА СТВА РИ МА (6)

Зна чај вр ше ња ме ха ни зо ва них ма ни пу ла ци ја. Тран спорт но
ма ни пу ла тив не је ди ни це. На чин вр ше ња пре то вар нотран спорт них 
ма ни пу ла ци ја. По раст пре то вар ног тран спор та ору ђа и уре ђа ја.

ИН ТЕ ГРАЛ НИ ТРАН СПОРТ (9)

Уло га и за да так ин те грал ног тран спор та. Ра ци о на ли за ци ја 
тран спор та. Па ле те ли за ци ја. Кон теј не ри за ци ја. Ком би но ва ни си
сте ми тран спор та. Би мо дал на тех но ло ги ја.

ПРЕ ТО ВАР НОТРАН СПОРТ НИ УРЕ ЂА ЈИ И МА ШИ НЕ (5)

По јам и на ме на. Тран спор те ри. Еле ва то ри. Уто ва ри ва чи. Пре
вр та чи же ле знич ких ко ла. Ди за ли це.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји екс пло а та ци је ву че них во зи ла су ор га
ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број 
ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но
ва, де фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи 
ра чу на да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно да 
сва ка те ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и 
за да ци пред ме та оства ре. Про грам овог пред ме та омо гу ћа ва уче
ни ци ма да стек ну зна ња о на чи ну ко ри шће ња ву че них во зи ла ка ко 
би их при ме ни ли у бу ду ћем ра ду.

Оства ри ва ње те о риј ске на ста ве тре ба да се од ви ја па ра лел но 
са ве жба ма. Ве жбе тре ба ор га ни зо ва ти у ка би не ту или ста ни ца ма 
ка ко би се уче ни ци на прак тич ним при ме ри ма оспо со би ли за са
мо ста лан рад. Ве жбе тре ба да сле де на кон об ра де те мат ске це ли не. 
При то ме уче ни ке тре ба по де ли ти у гру пе и тре ба ко ри сти ти све 
обра сце кол ске слу жбе.

При оства ри ва њу са др жа ја овог про гра ма тре ба ус по ста ви ти 
ко ре ла ци ју са пред ме ти ма ор га ни за ци ја пре во за ства ри и ор га ни
за ци ја же ле знич ког са о бра ћа ја.

У из ла га њу тре ба на гла си ти зна чај кол ског пар ка у удо во ља
ва њу по тре ба ма за пре во зом пут ни ка и ства ри ко ји пре ма дру штве
ним ме ри ли ма при па да же ле зни ци. При ка за ти све о бу хват ност овог 
си сте ма и упо ре ди ти га са слич ним про пи си ма код оста лих чла ни
ца UICа као и са ме ђу на род ним про пи си ма о ко ри шће њу ко ла.

У окви ру сва ке про грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со би
ти за са мо стал но ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја. 



При ме ном са вре ме не тех ни ке уче ни ке оспо со би ти за во ђе ње еви
ден ци ја (уре ђа ји во кито ки, ло кал не ра диоста ни це, те ле ви зи ја, кол
ски при бор, стра на ко ла за пре воз пут ни ка, обра сци кол ске слу жбе).

Оспо со би ти уче ни ке за при ме ну ком би но ва ног тран спор та и 
ука за ти им на зна чај ком би но ва ња у усло ви ма ме ха ни зо ва не ма ни
пу ла ци је ро бом, вр сте мо гу ћих ком би на ци ја тран спор та и мо гу ће 
при ме не си сте ма тран спор та. При то ме ко ри сти ти фо то гра фи је и 
слај до ве ко ји при ка зу ју ре ше ња мо гу ћих си сте ма у ком би но ва ном 
тран спор ту.

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

ТРАНСПОРТНО ПРАВО, МАРКЕТИНГ ИШПЕДИЦИЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та Тран спорт но пра во, мар ке тинг и шпе
ди ци ја је сти ца ње зна ња о нор ма тив ном ре гу ли са њу са о бра ћај них 
услу га раз ли чи тих вр ста та ран спор та, као и овла да ва ње ве шти на
ма и фор ми ра ње ста во ва ко ји ће омо гу ћи ти од го ва ра ју ћу при ме ну 
зна ња.

Задаци на ста ве пред ме та Тран спорт но пра во, мар ке тинг и 
шпе ди ци ја су да уче ни ци:

– сти чу зна ња из обла сти тран спорт ног пра ва, шпе ди ци је и 
мар ке тин га;

– бу ду оспо со бље ни да са мо стал но и од го вор но оба вља ју по
сло ве и рад не за дат ке и на тај на чин пред ста вља ју же ле зни цу као 
пре во зи о ца;

– бу ду оспо со бље ни да ко ри сте за кон ске и под за кон ске 
про пи се ра ди по ве зи ва ња основ них од ре да ба са кон крет ном 
при ме ном;

– упо зна ју тех ни ку за кљу чи ва ња уго во ра, пра ви ма и оба ве
за ма уго вор них стра на при ли ком пре во за пут ни ка и ства ри же ле
зни цом;

– бу ду оспо со бље ни да из ра чу на ва ју и при хва та ју све ко мер
ци јал не зах те ве ко ри сни ка, ра ди оства ри ва ња ве ћег оби ма пре во за;

– упо зна ју кон цеп ци је мар ке тин га као осно ве фор ми ра ња по
слов не по ли ти ке на же ле зни ци, основ них еле ме на та и раз во ја мар
ке тин га;

– бу ду оспо со бље ни да ко ри сте струч ну ли те ра ту ру, од го ва
ра ју ће же ле знич ке про пи се, њи хо ву ак ту е ли за ци ју у ци љу пер ма
нент ног уса вр ша ва ња и при ла го ђа ва ња са бра ћај них услу га зах те
ви ма тр жи шта. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

ПРА ВО (2)

По јам пра ва. Ти по ви пра ва. Си стем пра ва и ње го ви де ло ви.

ПРИ ВРЕД НО И ТРАН СПОРТ НО ПРА ВО (6)

По јам при вред ног и тран спорт ног пра ва. До дир не тач ке 
при вред ног пра ва с дру гим гра на ма пра ва. Из во ри при вред ног и 
тран спорт ног пра ва. Су бјек ти при вред ног и транп спорт ног пра
ва. Вр сте де лат но сти пред у зе ћа и дру гих об ли ка удру жи ва ња при
вред них су бје ка та. Об ли ци пред у зе ћа.

БАН КАР СКЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ (3)

Раз вој бан кар ских по сло ва и ба на ка. Струк ту ра бан кар ског 
си сте ма зе мље. Усло ви за на ста нак ба на ка. Фи нан сиј ске и штед но 
– кре дит не ор га ни за ци је. На род на бан ка.

БАН КАР СКИ ПО СЛО ВИ (5)

По јам бан кар ских по сло ва. Ак тив ни бан кар ски по сло ви. Па
сив ни бан кар ски по сло ви. Не у трал ни бан кар ски по сло ви.

ХАР ТИ ЈЕ ОД ВРЕД НО СТИ (6)

Оп шти пој мо ви о хар ти ја ма од вред но сти. По је ди не хар ти
је од вред но сти (ме ни ца – по јам и зна чај). Основ ни ме нич ни еле
мен ти. Ме нич не рад ње. Пре ста нак ме нич них пра ва и оба ве за. Чек, 
по јам и зна чај. Основ ни че ков ни еле мен ти. Вр сте че ко ва. Че ков не 
рад ње. Оста ле хар ти је од вред но сти. Го то вин ски и без го то вин ски 
плат ни про мет. Жи рора чун. Акре ди тив. Ин стру мен ти плат ног 
про ме та.

ПО ЈАМ УГО ВО РА (2)

Усло ви за на ста нак уго во ра. Деј ство уго во ра. Еле мен ти уго
во ра. Пре ста нак уго во ра. Рас кид уго во ра. Вр сте уго во ра.

ТРАН СПОРТ НО ПРА ВО (15)

ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КИ СА О БРА ЋАЈ

Уго во ри о пре во зу ства ри же ле зни цом. Уго во ри о пре во зу пут
ни ка же ле зни цом. За кљу чи ва ње уго во ра. Пре во зне ис пра ве. Пра ва 
и оба ве зе пре во зи о ца. Од го вор ност же ле знич ких ор га ни за ци ја.

ДРУМ СКИ СА О БРА ЋАЈ

Из во ри друм ског са о бра ћај ног пра ва. Уго во ри о пре во зу ства
ри и пут ни ка. Од го вор ност друм ског пре во зи о ца.

ВОД НИ СА О БРА ЋАЈ

Уго во ри о пре во зу. Пре воз пут ни ка бро дом. Из во ри пра ва. 
Пре воз ства ри бро дом. Оба ве зе бро да ра и на ру чи о ца пре во за. Пре
во зне ис пра ве о пре во зу ства ри бро дом. Од го вор ност бро да ра. Ха
ва ри ја на бро ду. Уго вор о ре мор ки ра њу. 

ВА ЗДУ ШНИ СА О БРА ЋАЈ 

Уго вор ни од но си у ва зду шном са о бра ћа ју. Из во ри пра ва. 
Пре воз пут ни ка ави о ном. За кљу чи ва ње уго во ра. Ва зду хо плов ни 
то вар ни лист. Пра ва и оба ве зе ва зду шних пре во зи о ца. Од го вор
ност пре во зи о ца. Пра ва и оба ве зе по ши ља о ца. Од го вор ност пре
во зи о ца.

СКЛА ДИ ШТА (3)

По јам и вр сте скла ди шта. Уго вор о ускла ди шта ва њу. Оба ве зе 
скла ди шта ра. Пра ва склад шта ра. Скла ди шни ца. Пра ва и оба ве зе 
ко ми тен та. Од го вор ност скла ди шта ра.

ТРАН СПОРТ НО ОСИ ГУ РА ЊЕ (3)

По јам и вр сте оси гу ра ња. Свр ха оси гу ра ња. Уго вор о оси гу ра
њу. Спе ци фич но сти оси гу ра ња у по је ди ним ви до ви ма са о бра ћа ја.

ШПЕ ДИ ЦИ ЈА (12)

По јам и вр сте шпе ди ци је. Ме сто и за да так шпе ди ци је. Из
во ри пра ва код уго во ра о шпе ди ци ји. Де лат ност шпе ди те ра пре 
за кљу чи ва ња уго во ра о шпе ди ци ји. По ну да за из вр ше ње шпе ди
тер ског по сла. На лог за из вр ше ње шпе ди тер ског по сла. Уго вор о 
шпе ди ци ји.

Оба ве зе шпе ди те ра. Пра ва шпе ди те ра. Пра ва и оба ве зе на ло
го дав ца. Од го вор ност шпе ди те ра.

Шпе ди тер ске по твр де. Же ле знич ка шпе ди ци ја.

МАР КЕ ТИНГ (13)

По јам и раз вој мар ке тин га. Ди мен зи је мар ке тин га. Мар ке тинг 
као еко ном ски про цес. Мар ке тинг као по слов на функ ци ја. Мар ке
тинг као по слов на кон цеп ци ја. Мар ке тинг као на уч на ди сци пли на.



Ин фор ма ци је за мар ке тинг – зна чај и уло га у про це су од лу
чи ва ња. Мар ке тинг, ин фор ма ци о ни си стем и ана ли за тр жи шта. 
Ин стру мен ти мар ке тинг МИК СА. Про из вод. Це на. Про мо ци ја. Ди
стри бу ци ја. Пла ни ра ње, ор га ни зо ва ње н кон тро ла мар ке тинг ак
тив но сти. Мар ке тинг у же ле знич ком са о бра ћа ју.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји пред ме та Тран спорт но пра во, мар
ке тинг и шпе ди ци ја су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је 
на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. Овај про грам 
кон ци пи ран је та ко да омо гу ћи уче ни ци ма оспо со бља ва ње за са
мо стал но из вр ша ва ње по сло ва и рад них за да та ка на ве де них обра
зов них про фи ла, при ли ком пре во за пут ни ка и ства ри же ле зни цом. 
Са др жај овог пред ме та има ве зу са са др жа ји ма дру гих пред ме та 
као што су Ор га ни за ци ја пре во за пут ни ка и Ор га ни за ци ја пре во за 
ства ри и уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу.

Уче ни ци ће упо зна ти све из во ре тран спорт ног пра ва, ње го ве 
са др жа је и оста ле еле мен те. Из ла га њем са др жа ја тре ба код уче ни
ка под сти ца ти ин те ре со ва ње за са гле да ва ње ком плет не про бле ма
ти ке у тран спорт ном пра ву, шпе ди ци ји и мар ке тин гу.

Уче ни ци тре ба да упо зна ју пра ве осно ве за за кљу чи ва ње уго
во ра о пре во зу, из вр ша ва њу рад њи у ве зи са ца ри ње њем, кон тро
лом, ре кла ма ци ја ма и оста лим уго вор ним оба ве за ма.

Уче ни ке тре ба оспо со би ти да из да ју пре во зне ис пра ве у свим 
ви до ви ма са о бра ћа ја. Та ко ђе тре ба да упо зна ју све ви до ве и об ли ке 
хар ти ја од вред но сти, пра ва, оба ве зе и од го вор но сти стра на ка из 
уго во ра о пре во зу као и ро ко ве за ста ре ло сти по тра жи ва ња у ве зи 
са на кна дом ште те и дру гим прав ним пи та њи ма.

О ше ди тер ској де лат но сти уче ни ци ма тре ба об ја сни ти прав не 
осно ве и рад ње ко је се од но се на ор га ни зо ва ње тран спор та.

При ли ком ре а ли за ци је пред ви ђе ног про гра ма, на став ник тре
ба да ко ри сти од го ва ра ју ћа са вре ме на на став на сред ства, по себ но 
од ре ђе не обра сце, пра вил ни ке и слич но и при ме њу је са вре ме не 
на став не ме то де. Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва
ком ча су, сва ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва
ња и да ва ње по врат не ин фор ма ци је. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти 
и охра бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за
да та ка пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу 
ар гу мен та ци ју.

СРЕДСТВА ОСИГУРАЊА И ВЕЗЕ

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

При ме њу је се про грам обра зов ног про фи ла во зо во ђа

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

При ме њу је се про грам обра зов ног про фи ла во зо во ђа.

ТРАНСПОРТНО РАЧУНОВОДСТВО

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сте пред ме та да уче ни ци стек ну 
основ на те о риј ска и прак тич на зна ња за са мо стал но оба вља ње 
бла гај нич кора чу но вод стве них по сло ва. Сте че но зна ње из обла сти 
ра чу новдстве нобла гај нич ког по сло ва ња уче ни ци тре ба да по ка жу, 
ана ли зи ра ју и ин тер пре ти ра ју као и да де мон стри ра ју зна чај ра у
но вод стве них ин фор ма ци ја у до но ше њу од лу ка ме наџ мен та.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о ра чу но вод стве ним по сло ви ма у ве зи са от

пре мом пут ни ка у уну тра шњем и ме ђу на род ном са о бра ћа ју;
– стек ну зна ња о по сло ви ма от пре ме пр тља га и во ђе ња од ре

ђе не до ку мен та ци је;
– стек ну зна ња о пре во зу ства ри у уну тра шњем и ме ђу на род

ном са о бра ћа ју;

– раз у ме ју зна чај при ме не ра чу но вод стве них по сту па ка у бла
гај на ма као и по сле ди це по гре шног ту ма че ња или не при ме њи ва ња 
ва же ћих ра чу но вод стве них про пи са;

– бу ду оспо со бље ни за ефи ка сну при ме ну сте че ног зна ња ве
за них за оба вља ње од го вор них ра чу новдстве нобла гај нич ких по
сло ва.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

ОП ШТИ ДЕО (18)

Вр сте са о бра ћа ја, оп ште од ред бе и од ред бе Упут ства 182. 
По себ ни из ра зи у тран спорт ном ра чу но вод ству. Бла гај нич ко по
сло ва ње. Ру ко ва ње бла гај ном, ду жно сти и од го вор но сти. Вр сте 
обра за ца у пут нич ком са о бра ћа ју. На ру чи ва ње стро го кон то ли са
них обра за ца. Тре бо ва ње К1а, К1б, К270. При јем и еви ден ци ја 
во зних ка ра та. Го ди шњи бе ле жник К31, К31а, зна чај и упо тре
ба. На чин пла ћа ња пре во зних тро шко ва. По сту пак са сред стви ма 
пла ћа ња. Нов ча на из рав на ва ња из ме ђу ста ни ца. На пла та из но са 
за ра чу на тих у стра ној ва лу ти. Пре ра чу на ва ње ва лу та. До та ци ја 
бла гај не и бла гај нич ки мак си мум. По сту пак у слу ча ју про ва ле и 
кра ђе. Утвр ђи ва ње ис прав но сти бла гај нич ког по сло ва ња. От пре ма 
тран спорт них при хо да. Зна чај и вр сте кон трол них при ме да ба. На
пла та кон трол них при ме да ба и њи хо ва ре а ли за ци ја. Вра ћа ње ви ше 
на пла ће них пре во зних тро шко ва.

РА ЧУ НО ВОД СТВО ПУТ НИЧ КЕ БЛА ГАЈ НЕ (8)

По сло ви у пут нич кој бла гај ни. Обра сци ко ји се упо тре бља ва
ју у пут нич кој бла гај ни. На ру чи ва ње во зних ка ра та, до ста вља ње и 
при јем пре во зних ис пра ва. Еви ден ци ја пре во зних ис пра ва. Го ди
шњи бе ле жник К31 ( К31а). Чу ва ње пре во зних ис пра ва. По ни
ште не пре во зне ис пра ве. Упо тре ба фак ту ре К161ф у пут нич ком 
са о бра ћа ју. Ура чу на ва ње К161ф, књи же ње и до ста ва ра чун ске до
ку мен та ци је.

УРА ЧУ НА ВА ЊЕ ПРЕ ВО ЗНИХ ИС ПРА ВА У УНУ ТРА ШЊЕМ 
СА О БРА ЋА ЈУ (10)

Ура чу на ва ње во зних ка ра та у уну тра шњем са о бра ћа ју. По
гре шно жи го са не во зне кар те. Ура чу на ва ње кар тон ских во зних 
ка ра та. Ура чу на ва ње пре во зних ис пра ва са од штам па ном во зном 
це ном на ме ње них за из да ва ње у во зу. Ура чу на ва ње бе ли це К2, К3, 
К4а. Ура чу на ва ње К6, у пут нич кој бла гај ни. Ур чу на ва ње К909 
пут нич ке бла гај не. Ура чу на ва ње прет плат них во зних ка ра та по па
у шал ној во зној це ни. Ура чу на ва ње вра ће них во зних ка ра та.

РА ЧУ НО ВОД СТВО ПУТ НИЧ КЕ БЛА ГАЈ НЕ ТЕР МИ НА ЛА

По јам пут нич ке бла гај не тер ми на ла. Ши фре за рад, на руџ ба, 
при јем, еви ден ти ра ње, чу ва ње и упо тре ба К2а. Ди ске те. Ини ци
ја ли за ци ја. Пу шта ње тер ми на ла у рад. Рад на тер ми на лу, утвр ђи
ва ње ста ња, узи ма ње ли сти це Т1, Т2 и Т3. Ура чу на ва ње тер ми
нал ских во зних ис пра ва. За кљу чак тер ми нал ске бла гај не. Књи га 
за кљу ча ка. По ни ште не и вра ће не К2а. Жур нал. Ме сеч ни за кљу
чак. Об ра чун са ста нич ном бла гај ном. До ста вља ње ра чу на и ди
ске та основ ног и ре зер вног за пи са. Кон трол ни за кљу чак бла гај не. 
Ста вља ње тер ми на ла ван упо тре бе књи га – смет њи.

ПО СЛО ВИ У ДО ПЛАТ НОЈ БЛА ГАЈ НИ (10)

Еви ден ци ја упо тре бље них до плат них бе ли ца К32. Раз ду
же ње кон дук те ра у К52. Ура чу на ва ње К6 во зо прат ног осо бља. 
Ура чу на ва ње ли сних во зних ка ра та и ка ра та за Бе о воз. За ду же ње, 
раз ду же ње , ура чу на ва ње и на пла та из но са по К92. Ура чу на ва ње 
по твр де о ре зе р ви са ном ме сту К909 пра ти о ца ко ла. Ура чу на ва ње 
од у зе тих при ме ра ка ,,А” по стељ них ка ра та и ка ра та за ле жа је. Ура
чу на ва ње по твр де о ре зе р ви са ном ме сту К905.



УРА ЧУ НА ВА ЊЕ У МЕ ЂУ НА РОД НОМ СА О БРА ЋА ЈУ (6)

На ру чи ва ње ме ђу на род них во зних ка ра та. Еви ден ци ја утро
шка ме ђу на род них во зних ка ра та. Ура чу на ва ње во зних ка ра та и 
ку пон ских бе ли ца у ме ђу на род ном са о бра ћа ју К7 и К9. Ура чу на
ва ње пи са них пре во зних ис пра ва К10 и К11. Ура чу на ва ње оста
лих во зних ка ра та у ме ђу на род ном са о бра ћа ју.

УТВР ЂИ ВА ЊЕ ИС ПРАВ НО СТИ БЛА ГАЈ НИЧ КОГ  
ПО СЛО ВА ЊА (10)

За јед нич ке од ред бе за све вр сте пут нич ких бла гај ни. Днев ни 
за кљу чак пут нич ке бла гај не. Кон трол ни за кљу чак пут нич ке бла
гај не Днев ни за кљу чак до плат не бла гај не. Про пи си за ста ја ли шта, 
ко ја у ра чун скобла гај нич ком по сло ва њу ни су са мо стал на. По
слов ни днев ник пут нич ке бла гај не. Ме сеч ни за кљу чак пут нич ке 
бла гај не. Глав ни ра чун. До ста вља ње ра чу на.

РА ЧУ НО ВОД СТВО ПР ТЉА ЖНЕ БЛА ГАЈ НЕ (8)

По сло ви у пр тља жној бла гај ни. На руџ би на и при јем пре во
зних ис пра ва. Упо тре ба фак ту ре К161ф у пр тља жном са о бра ћа ју. 
Ура чу на ва ње К161ф, књи же ње и до ста ва ра чун ске до ку мен та ци је. 
Еви ден ци ја утро шка и за ли хе стро го кон тро ли са них обра за ца. Ура
чу на ва ње пр тља жни це за уну тра шњи са о бра ћај К71. Ура чу на ва ње 
пре во зни це за пра ће не ауто мо би ле К67. Ура чу на ва ње остав ни це 
за чу ва ње пр тља га К49. Ура чу на ва ње до плат ни це К75. Ура чу на
ва ње ка ра та за би ци кле К51. Ура чу на ва ње по твр да за пре воз пи
јач них ства ри к51а. Ура чу на ва ње пр тља жни це за ме ђу на род ни 
са о бра ћај К74. Ура чу на ва ње екс пре сних ли сто ва за ме ђу на род ни 
са о бра ћај К73 и ли сти це К73б. Ура чу на ва ње при спе лих екс пре
сних ли сто ва из ино стран ства. Ура чу на ва ње на кна да за спо ред не 
услу ге, тро шко ва у го то вом и раз ли ке у пре во зни ни. По сту пак са 
по у зе ћем код екс пре сних по ши ља ка. Днев ни за кљу чак пр тља жне 
бла гај не. По слов ни днев ник пр тља жне бла гај не. Ме сеч ни за кљу
чак пр тља жне бла гај не. Глав ни ра чун. До ста вља ње ра чу на.

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

РА ЧУ НО ВОД СТВО БЛА ГАЈ НЕ ОТ ПРА ВЉА ЊЕ СТВА РИ (16)

По сло ви у бла гај ни от пра вља ња ро бе. За кљу чи ва ње уго во ра 
о пре во зу ства ри. Из ра чу на ва ње, за ра чу на ва ње и пла ћа ње пре во
зних тро шко ва. Кар ти ра ње, пре ка ти ра ње и до ра чу на ва ње. Упо
тре ба фак ту ре К161ф у роб ном са о бра ћа ју. Ура чу на ва ње К161ф, 
књи же ње и до ста ва ра чун ске до ку мен та ци је. Бе ле жник кар ти ра ња 
К119 и К119м. Кон трол не на леп ни це у от пра вља њу. Во ђе ње ра
чу на К140 и К140м. Фран ка тур ни де по зит. Ра чун К115. Ура чу
на ва ње по ло же них фран ка тур них де по зи та. Фран ка тур ни ра чун. 
За ра чу на ва ње пре во зних тро шко ва у фран ка тур ни ра чун. Об ра чун 
фран ка тур ног де по зи та и фран ка тур ног ра чу на. Днев ни за кљу чак 
бла гај не от пра вља ња ства ри. По слов ни днев ник К29д. Ме сеч ни 
за кљу чак бла гај не от пра вља ња ства ри. Во ђе ње ра чу на от пра вља
ња бла гај не К157. При мо пре да ја бла гај не. До ста вља ње ме сеч них 
ра чу на. Кон тро ли при хо да. По де ла по сло ва у бла гај на ма от пра
вља ња у ста ни ца ма са ја чим траснспорт ним ра дом.

ПО СЛО ВИ У БЛА ГАЈ НИ ПРИ СПЕ ЋА СТВА РИ (16)

По сло ви у бла гај ни при спе ћа ства ри. Пре глед, за ра чу на ва ње 
и на пла та пре во зних тро шко ва. Обе ле жа ва ње то вар них ли сто ва у 
при спе ћу. Ура чу на ва ње то вар них ли сто ва у днев не ра чу не К165. 
Кон трол не на леп ни це. За во ђе ње то вар них ли сто ва у К165а. Спи
сак пре кар ти ра ња К201. Ра чун на пла ће них на кна да за спо ред не 
услу ге К111. Из ве шта ва ње при ма о ца о при спе ћу ства ри. За во ђе
ње из ве шта ја о при спе ћу ства ри у упут ној ста ни ци. Ис ку пљи ва ње 
по ши ља ка у уну тра шњем и ме ђу на род ном са о бра ћа ју. Ца рин ске 
од ред бе за ме ђу на род но при спе ће. Рас кид уго во ра са ко ри сни ком 
пре во за. Утвр ђи ва ње ис прав но сти во ђе ња днев них ра чу на бла гај не 
при спе ћа ства ри. Днев ни за кљу чак бла гај не при спе ћа. По слов ни 

днев ник К29д. Об ра чун са ста нич ном бла гај ном. Ме сеч ни за кљу
чак бла гај не при спе ћа ства ри. Глав ни ра чу на К167. До ста вља ње 
ра чу на кон тро ли при хо да. По де ла по сло ва у бла гај на ма при спе ћа у 
ста ни ца ма са ја чим тран спорт ним ра дом.

ЗА ЈЕД НИЧ КЕ ОД РЕД БЕ ЗА БЛА ГАЈ НУ ОТ ПРА ВЉА ЊА  
И БЛА ГАЈ НУ ПРИ СПЕ ЋА СТВА РИ (8)

Пред у јам. Пре кар ти ра ње у уну тра шњем и ме ђу на род ном. Из
ме на уго во ра о пре во зу. До ра чун у уну тра шњем и ме ђу на род ном 
са о бра ћа ју. На кан де за спо ред не услу ге. Из ве штај о ис прав ка ма у 
ра чу ни ма и ра чун ским до ку мен ти ма. Тро шко ви у го то вом. По у зе ће 
– по сту пак у от прав ној, упут ној ста ни ци и у слу ча ју из ме не уго во
ра о пре во зу. Сре ђе ње бла гај не.

ПО СЕБ НЕ ОД РЕД БЕ ЗА МЕ ЂУ НА РОД НИ СА О БРА ЋАЈ (4)

От пра вља ње (из воз) и при спе ће (увоз). Ме ђу на род ни то вар ни 
лист. Од ре ђи ва ње пре во зног пу та. Из ра чу на ва ње и за ра чу на ва ње 
пре во зних тро шко ва. Бе ле шка о пла ћа њу. На пла та пре во зних тро
шко ва на ста ни ца ма ЖС. По нов на пре да ја ре ек спе ди ци ја. По сло ви 
тран зит ног от прав ни штва. По сту пак са из во зним, уво зним и про
во зним по шиљ ка ма.

ПО СЛО ВИ У СТА НИЧ НОЈ БЛА ГАЈ НИ (16 )

По сло ви у ста нич ној бла гај ни. При јем тран спорт них при хо да 
од свих бла гај ни у ста ни ци. Ура чу на ва ње и књи же ње при ма ња и 
из да ва ња. Упо тре ба фак ту ре К161ф у ста нич ној бла гај ни и по себ
ним слу ча је ви ма. Ура чу на ва ње К161ф, књи же ње и до ста ва ра чун
ске до ку мен та ци је. Ис ка зи ва ње по да та ка о тран спорт ним при хо
ди ма. Ра чун ис пла ће них тро шко ва у го то вом. Ра чун на пла ће них и 
ис пла ће них кон трол них при мед би 212а. Во ђе ње ра чу на де по зи та 
К 216. Де по зит за ви ше крат на пла ћа ња. От пре ма тран спорт них 
при хо да (го то вог нов ца, че ко ва са те ку ћих ра чу на гра ђа на, вир ман
ских на ло га). От пре ма при зна ни ца за об ра чун и при зна ни ца Р25. 
Во ђе ње К251 и К205. Ра чун от пре мље них тран спорт них при хо да 
Р21. Глав ни по слов ни днев ник К215. Днев ни за кљу чак ста нич не 
бла гај не. Во ђе ње по слов ног пре гле да К230. До ста вља ње ра чу на 
ста нич не бла гај не.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји тран спорт ног ра чу но вод ства су ор га ни
зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча
со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, 
де фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу
на да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка 
те ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци 
пред ме та оства ре.

У пре да ва њи ма, уче ни ци ма тре ба по себ но ука за ти на оба ве зе 
рад ни ка ко ји оба вља ју по сло ве за ра чу на ва ња и ура чу на ва ња тран
спорт них при хо да и на ро чи то ис та ћи по сле ди це ко је су пред ви ђе не. 
Упут ством за слу ча је ве не стан ка стро го кон тро ли са них обра за ца.

Пре да ва ње илу стро ва ти при ме ри ма ста бил ног по сло ва ња на 
„Же ле зни ца ма Ср би је”, ко је не до зво ља ва по вр шност у ра ду, зло у
по тре бе или не а жур ност, што је прак са већ по твр ди ла.

У то ку ча со ва пре да ва ња по себ ну па жњу по све ти ти схва та њу 
зна ча ја ажур но сти, пре ци зно сти и тач но сти при во ђе њу књи го вод
стве не еви ден ци је. Уче ни ци оспо со би ти да при ме не сте че на зна ња 
на кон крет ним обра сци ма ко ји се ко ри сте на ,,Же ле зни ци Ср би је” 
као и да из вр ше ана ли зу већ за њих при пре мље них обра за ца из 
Кон тро ле при хо да ко ји су про шли и та риф ску и ра чун ску кон тро лу.

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



ЕКОНОМИКА САОБРАЋАЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње оп штих зна ња о де ло ва њу 
основ них еко ном ских за ко ни то сти про це са дру штве не ре про дук
ци је са по себ ним освр том на зна чај и уло гу са о бра ћа ја и спе ци
фич но сти про из вод ње са о бра ћај них услу га у том про це су.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју исто риј ски раз вој на у ке и на уч них ди сци пли на и 

раз у ме ју пред ме те и сми сао њи хо вог из у ча ва ња;
– упо зна ју зна чај људ ског ра да као осно ве раз во ја про дук ци о

них од но са исто риј ске усло вље но сти по де ле ра да, по тре бе и прин
ци па ње го вог ор га ни зо ва ног удру жи ва ња;

– стек ну зна ња о основ ним пој мо ви ма као и о основ ним еко
ном ским за ко ни то сти ма на ко ји ма је опре де ље но по сло ва ње и раз
вој при вред них пред у зе ћа;

– раз у ме ју сми сао и свр хе про це са про из вод ње, ње го ве 
основ не ком по нен те и њи хо ве ме ђу соб не усло вље но сти;

– уоче зна чај ути ца ја и до при но са свих уче сни ка у про це су 
ства ра ња ма те ри јал них до ба ра и услу га у оства ри ва њу по слов них 
ре зул та та и успе шно сти при вре ђи ва ња;

– раз у ме ју основ не ка те го ри је ула га ња у про цес дру штве не 
ре про дук ци је и про бле ме ре а ли за ци је про из во да и услу га као ре
зул та та ра да и ње го вог дру штве ног при зна ња, по себ но у од но су на 
тр жи ште тран спорт них услу га.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

УВОД (2)

Еко но ми ка пред у зе ћа као на уч на ди сци пли на (по јам, ци ље ви 
и те жи ште из у ча ва ња).

Са о бра ћај као пред мет из у ча ва ња еко но ми ке пред у зе ћа.

ЉУД СКИ РАД И ПО ТРЕ БА ЊЕ ГО ВОГ ОР ГА НИ ЗО ВА НОГ 
УДРУ ЖИ ВА ЊА КАО ОСНО ВА РАЗ ВО ЈА ПРО ДУК ЦИ О НИХ 
ОД НО СА (10)

По јам и ка рак те ри сти ке људ ског ра да (По јам дру штве но ор га
ни зо ва ног ра да, вр сте ра до ва у ор га ни зо ва ном про це су ра да). Ефи ка
сност ра да (Ин тен зи тет ра да, обра зо ва ње и сте пен струч но сти, мо ти
ва ци ја за рад, за штит на на ра ду). Ис тра жи ва ње про бле ма еко но ми је 
ра да и ме то де ње ног уна пре ђи ва ња (Ис тра жи ва ње и про у ча ва ње ефи
ка сно сти ра да, на уч нотех нич ки про грес и људ ски фак тор у са вре ме
ним рад ним про це си ма, по слов на по ли ти ка и ме ре ути ца ја на ре зул
та те ула га ња у про цес ра да, мо бил ност и флук ту а ци ја рад не сна ге).

УДРУ ЖИ ВА ЊЕ РА ДА (10)

Удру жи ва ње ра да као исто риј ски про цес (о по де ли ра да као 
основ ном пред у сло ву ра ста про из вод ње и исто риј ској ну жно сти 
удру жи ва ња ра да).

Под руч ја ор га ни зо ва не људ ске де лат но сти и њи хо ва ме ђу соб
на по ве за ност (по јам при вре де и де лат но сти, ор га ни зо ва ње удру
жи ва ња ра да у при вре ди).

Вр сте де лат но сти, гра не и њи хо ва обе леж ја.

СРЕД СТВА ПРЕД У ЗЕ ЋА У ПРИ ВРЕ ДИ И У СА О БРА ЋА ЈУ (8)

Де фи ни ци ја и са став сред ста ва. Основ на сред ства (по јам, 
основ на обе леж ја и по де ла, амор ти за ци ја основ них сред ста ва, 
ка па ци тет сред ста ва за рад). Обрт на сред ства. Сред ства ре зер ви. 
Сред ства за јед нич ке по тро шње. Из во ри сред ста ва.

ТРО ШЕ ЊЕ ЕЛЕ МЕ НА ТА ПРО ЦЕ СА ПРО ИЗ ВОД ЊЕ (10)

Еле мен ти ула га ња у про цес ре про дук ци је. По јам, са др жи
на и еко ном ска су шти на тро шко ва. Гру пи са ње и по де ла тро шко
ва (основ на или при род на по де ла тро шко ва, по де ла пре ма мо гућ
но сти об ра чу на и на чи ну об у хва та ња тро шко ва, пре ма на чи ну 

њи хо вог утвр ђи ва ња, пре ма сло же но сти, пре ма оби му про из вод
ње, гру пи са ње тро шко ва по ме сти ма на ста ја ња и по но си о ци ма). 
Це на ко шта ња и об ра чун (кал ку ла ци ја) тро шко ва (по јам и ком по
нен те це не ко шта ња, по јам, ме то де и вр сте кал ку ла ци ја).

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПРО ЦЕ СА РА ДА (10)

Про из вод као из раз ре зул та та ра да (фи зич ки и вред но сно). Уку
пан при ход (по јам и са др жај, сти ца ње и усло ви при вре ђи ва ња). До
хо дак и до бит пред у зе ћа (по јам и са др жи на, про бле ми рас по де ле).

ОСНОВ НИ ПРИН ЦИ ПИ ЕКО НО МИ ЈЕ ПРИ ВРЕ ЂИ ВА ЊА (10)

Про дук тив ност ра да. Еко но мич ност по сло ва ња. Рен та бил
ност по сло ва ња. Оста ли прин ци пи при вре ђи ва ња.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

У оства ри ва њу про гра ма уче ни ци тре ба да овла да ју основ
ним пој мо ви ма из еко но ми ке пред у зе ћа и ја сно уоче спе ци фич
но сти про це са ра да у са о бра ћај ним пред у зе ћи ма, по себ но у оним 
ко ја се ба ве де лат но шћу пре во за пут ни ка и ро бе. Овла да ва ње на
став ним са др жа ји ма тре ба да се оства ру је сук це сив но, ло гич ким 
ре до сле дом од јед но став ни јих ка сло же ни јим и нај сло же ни јим пој
мо ви ма и про блем ским са др жа ји ма.

При ре а ли за ци ји про грам ског са др жа ја уче ни ци ма тре ба ука
за ти на спе ци фич но сти са о бра ћај не про из вод ње, да пре во зна услу
га не ма фи зич ку фор му и ни је ма те ри јал ни про из вод те не мо же 
да по сто ји одво је но од про це са ра да у ко ме на ста је. Са др жа је тре
ба пре зен то ва ти кроз при ме ре ве за не за по сло ва ње же ле знич ког 
пред у зе ћа да би уче ни ци раз у ме ли ње гов на чин по сло ва ња.

У из ла га њу на став ног гра ди ва тре ба, кад год то при ро да те ме 
ко ја се об ра ђу је омо гу ћа ва, ко ри сти ти при ме ре из прак се оба вља ња 
по слов не ак тив но сти са о бра ћај них пред у зе ћа. Ово на ро чи то тре ба ко
ри сти ти ме то дом кон трол них за да та ка за ве жбу ка да се об ра ђу ју те ме 
са ра чун ским при ме ри ма (кал ку ла ци је це не ко шта ња, из ра да по је ди
нач них пла но ва, об ра чун амор ти за ци је, ме ре ња успе шно сти по сло ва
ња, рас по де ла ре зул та та ра да и сл.), као и гра фич ким при ка зи ма (за 
илу стра ци ју струк тур них од но са, ди на мич ких про ме на и сл.).

По себ ну па жњу по кло ни ти по тре ба ма и мо гућ но сти ма прак
тич не при ме не сте че них зна ња. У том сми слу при из ра ди опе
ра тив них пла но ва увек тре ба пред ви де ти до во љан број ча со ва 
ве жби, уз што ве ћу при ме ну на став них сред ста ва ко ја се као сред
ства за рад ко ри сте у же ле знич кој прак си. Уз то је по треб но стал но 
на гла ша ва ти нео п ход ност до брог по зна ва ња и пра вил не при ме не 
те о риј ских са др жа ја овог пред ме та јер од то га у прак си ди рект но 
за ви си без бед ност и уред ност же ле знич ког са о бра ћа ја. Уче ни ци 
тре ба да овла да ју на став ним про гра мом у сте пе ну ко ји омо гу ћа ва 
раз у ме ва ње и при ме ну еко ном ских за ко ни то сти у сва ко днев ној по
слов ној ак тив но сти обра зов ног про фи ла за по сло ве за ко је се шко
лу ју, има ју ћи по себ но у ви ду на гла шен бу ду ћи раз вој при вре де и 
дру штва у тр жи шним усло ви ма при вре ђи ва ња.

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

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

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

При ме њу је се про грам обра зов ног про фи ла во зо во ђа.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва на ста ве у бло ку)

УПУТ СТВО О ЧУ ВА ЊУ ЛИЧ НЕ БЕЗ БЕД НО СТИ (2)

Уче ни ке упо зна ти са ме ра ма о чу ва њу лич не без бед но сти.



ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КА ПО СТРО ЈЕ ЊА, УРЕ ЂА ЈИ И РАД НИ ЦИ  
ИЗ ВР ШНИХ СЛУ ЖБИ (18)

Слу жбе на ме ста на пру зи. По де ла ста ни ца на мре жи пру га. 
Рад на ме ста осо бља из вр шних слу жби. Рас по ред ра да. При мо пре
да ја слу жбе. Ста нич на по стро је ња. Пру жна по стро је ња. Ме ре без
бед но сти при кре та њу и ра ду на пру зи.

ПРЕ ВОЗ СТВА РИ (20)

Упу ћи ва ње уче ни ка у по сло ве при је ма ства ри у от прем ној 
ста ни ци. Упо зна ва ње це ло куп ног по ступ ка у ве зи са пре во же њем 
и из да ва њем ства ри у упут ној ста ни ци. Пре во зне ис пра ве. Оспо
со бља ва ње уче ни ка да са мо стал но из вр ша ва све по сло ве и за дат ке 
у про це су пре во за же ле зни цом. Же ле знич ке та ри фе. Упо зна ва ње 
по сло ва и рад них за да та ка оста лих рад ни ка у тран спорт ноко мер
ци јал ној слу жби са ко ји ма ће на по слу са ра ђи ва ти. Прак тич но об
у ча ва ње уче ни ка да вр ше до пу ну и из ме ну по сто је ћих про пи са ко
ји се оба вља ју у ТТБу и Слу жбе ном гла сни ку ЈПЖС, а од но се се 
на по сло ве ко је оба вља ју. По јам и вр сте по ши ља ка. Вр сте и на чин 
пре во за. То вар ни лист.

СИГ НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА (24)

По де ла сиг на ла, сиг нал ни зна ци – на чин упо тре бе. По себ ну 
па жњу обра ти ти на: Глав не сиг на ле, пред сиг на ле, по на вља че пред
сиг на ли са ња, до пун ске сиг на ле глав них сиг на ла и пред сиг на ла, 
ма не вар ске сиг на ле, сиг нал не зна ке ста нич ног и во зо прат ног осо
бља, сиг на ле ла га не во жње и сиг на ле огра ни че ња бр зи не.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ВО ЗО ВА (6)

Вр сте, ранг во за и њи хо во обе ле жа ва ње.

НА СТА ВА У БЛО КУ (60 ча со ва)

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА И АНА ЛИ ЗА РА ДА У СТА НИ ЦИ (6)

По слов ни ред ста ни це I и II део; тех но ло шки про цес ра да; 
при мо пре да ја слу жбе; ме ре без бед но сти при кре та њу и ра ду на 
пру зи.

ПРУ ЖНА И СТА НИЧ НА ПО СТРО ЈЕ ЊА И УРЕ ЂА ЈИ  
И РАД НИ ЦИ ИЗ ВР ШНИХ СЛУ ЖБИ (12)

Ста нич на по стро је ња; пру жна по стро је ња; слу жбе на ме ста 
на пру зи; по де ла ста ни ца на мре жи пру га; рад на ме ста осо бља из
вр шних слу жби; рас по ред ра да.

ВО ЂЕ ЊЕ ОБРА ЗА ЦА ЗА СА О БРА ЋАЈ НЕ ПО СЛО ВЕ (6)

Пре глед број ног ста ња рад ни ка, рас по ред рад ни ка у сме на ма, 
рас по ред рад ни ка ван сме не, пре глед прат ње во зо ва и пре глед ра да 
во зо прат ног осо бља.

СИГ НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА (12)

По де ла сиг на ла, сиг нал ни зна ци – на чин упо тре бе.
По себ ну па жњу обра ти ти на: глав не сиг на ле; пред сиг на ле; 

по на вља че пред сиг на ли са ња; до пун ске сиг на ле глав них сиг на ла и 
пред сиг на ла; ма не вар ске сиг на ле; сиг нал не зна ке ма не вар ског осо
бља; сиг нал не зна ке ста нич ног и во зо прат ног осо бља; сиг на ле ла
га не во жње; сиг на ле огра ни че ња бр зи не.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ВО ЗО ВА (6)

Вр сте во зо ва , по де ла и на ме на. Ранг во за. Обе ле жа ва ње во
зо ва за пре воз пут ни ка у уну тра шњем и ме ђу на род ном са о бра ћа ју. 
Обе ле жа ва ње те рет них во зо ва у уну тра шњем са о бра ћа ју. Об ја вљи
ва ње са о бра ћа ја во зо ва.

ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КА ВО ЗИ ЛА (6)

Вуч на и ву че на во зи ла, во зи ла за же ле знич ке свр хе, упо тре ба 
вуч них во зи ла у са о бра ћа ју и пра во пу то ва ња на вуч ном во зи лу.

ПРЕ ВОЗ СТВА РИ (12)

Слу жбе на ме ста, по стро је ња, уре ђа ји и сред ства за рад за 
оба вља ње по сло ва у ве зи са пре во зом ства ри. Ор га ни за ци ја ра да у 
ма га ци ну, рад но вре ме ма га ци на. Обра сци и њи хо ва по де ла за рад 
тран спорт не слу жбе. То вар ни лист. Ор га ни за ци ја ра да са по шиљ
ка ма у от прав ним и упут ним ста ни ца ма.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва на ста ве у бло ку)

УПУТ СТВО О ЧУ ВА ЊУ ЛИЧ НЕ БЕЗ БЕД НО СТИ (2)

Уче ни ке упо зна ти са ме ра ма о чу ва њу лич не без бед но сти.

МА НЕ ВАР СКИ ПО СЛО ВИ (16)

Да ва ње на ре ђе ња за ма не вар ска кре та ња. Ма не вар ски рад ни
ци и њи хо ва опре ма. Спо ра зу ме ва ње при ма не ври са њу. Сиг нал ни 
зна ци ма не вар ског осо бља. Вр сте ма не вар ских крет њи. Ква че ње 
во зи ла. Ко че ње при ма не ври са њу.

ПРИ ПРЕ МА ВО ЗА У ПО ЛА ЗНОЈ СТА НИ ЦИ (15)

Оп ште од ред бе за са ста вља ње во зо ва. Увр шта ва ње ко ла у во
зо ве за пре воз пут ни ка. Увр шта ва ње ко ла и дру гих во зи ла у те рет
не во зо ве. Увр шта ва ње ко ла то ва ре них опа сним ма те ри ја ма. По пис 
во за. Ис по ста вља ње про прат них ис пра ва во за. Ана ли за во за. От
пре ма во за.

РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ СА О БРА ЋА ЈА ВО ЗО ВА (14)

Ре гу ли са ње кре та ња во зо ва. Еле мен ти кре та ња во за: до пу
ште ње, ави за, од ја ва, при ја ва. Во ђе ње днев ни ка и оста лих еви ден
ци ја на ме сту от прав ни ка во зо ва и те ле гра фи сте. Ре гу ли са ње са о
бра ћа ја во зо ва за вре ме смет њи на сред стви ма за спо ра зу ме ва ње.

ТРАН СПОРТ НО КО МЕР ЦИ ЈАЛ НИ ПО СЛО ВИ (23)

По пу ња ва ње за пи сни ка о из ви ђа ју. Упо зна ва ње по тра жноре
кла ма ци о них по сло ва. Утвр ђи ва ње не до ста та ка и ви шко ва код по
ши ља ка и на чин њи хо вог сре ђи ва ња. Ца рин ски по сту пак и ца рин
ски над зор над по шиљ ка ма. Уго вор о пре во зу. Смет ње при пре во зу 
и из да ва њу ства ри. На чин из да ва ња кар тон ских во зних ка ра та. Вр
сте та риф них си сте ма. Еле мен ти за од ре ђи ва ње во зних це на Ва
жност и при ме на та ри фа. Об ја вљи ва ње та ри фа. Да љи нар за пре воз 
пут ни ка и пр тља га, са став и ру ко ва ње. Из ра чу на ва ње во зних це на. 
До пла те у ста ни ца ма и у во зу. Основ не ка рак те ри сти ке по вла сти ца 
у во жњи. По сту пак и ро ко ви са ста вља ња и до ста вља ња глав ног ра
чу на са при ло зи ма оде ље њу кон тро ле при хо да.

НА СТА ВА У БЛО КУ (60 ча со ва)

На прак тич ној на ста ви уче ни ци нај пре упо зна ју по слов ни ред 
ста ни це I и II део.

СТА НИЧ НА ПО СТРО ЈЕ ЊА И УРЕ ЂА ЈИ (6)

Ста нич на по стро је ња; рад на ме ста осо бља из вр шних слу жби; 
рас по ред ра да.

ПРИ ПРЕ МА ВО ЗА У ПО ЛА ЗНОЈ СТА НИ ЦИ (12)

Оп ште од ред бе за са ста вља ње во зо ва. Увр шта ва ње ко ла у во
зо ве за пре воз пут ни ка. Увр шта ва ње ко ла и дру гих во зи ла у те рет
не во зо ве. Увр шта ва ње ко ла то ва ре них опа сним ма те ри ја ма. По пис 
во за. Ис по ста вља ње про прат них ис пра ва во за.

МА НЕ ВАР СКИ ПО СЛО ВИ (6)

Да ва ње на ре ђе ња за ма не вар ска кре та ња. Ма не вар ски рад ни
ци и њи хо ва опре ма. Спо ра зу ме ва ње при ма не ври са њу. Сиг нал ни 
зна ци ма не вар ског осо бља. Вр сте ма не вар ских крет њи. Ква че ње 
во зи ла. Ко че ње при ма не ври са њу.



ПРО ПРАТ НЕ ИС ПРА ВЕ ВО ЗА (6)

Основ ни обра сци во за. По моћ ни обра сци во за. При ло зи пут
ног ли ста. По пу ња ва ње обра за ца.

ПРИ ЈЕМ И ОТ ПРЕ МА ВО ЗО ВА (6)

Обез бе ђе ње пу та во жње. Ру ко ва ње ула зним и из ла зним сиг
на ли ма. При пре ма за при јем во за у ста ни цу. До ла зак и ба вље ње 
во за у ста ни ци. От пре ма во за.

ЗА ДА ЦИ И ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА КОЛ СКЕ СЛУ ЖБЕ (6)

Осо бље и рад на ме ста у кол ској слу жби. Вр сте еви ден ци је ко
ла и то вар ног при бо ра. Во ђе ње еви ден ци је те рет них ко ла. Колли
сти це кол ске слу жбе. Ли сти це тех нич ко кол ске слу жбе.

ПО ТРА ЖНОРЕ КЛА МА ЦИ О НИ ПО СТУ ПАК (12)

Утвр ђи ва ње не до стат ка. Утвр ђи ва ње ви шка. Еви ден ци је. 
Спро вод ни ца. Упо зна ва ње по тра жноре кла ма ци о них по сло ва.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПРЕ ВО ЗА ПУТ НИ КА (6)

Ор га ни за ци ја ра да у ста ни ца ма. Сред ства за рад и обра сци. 
Вр сте во зо ва за пре воз пут ни ка у са о бра ћај ном и та риф ском по гле
ду. Ранг во за у за ви сно сти од та ри фе.

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње + 120 ча со ва на ста ве у бло ку)

УПУТ СТВО О ЧУ ВА ЊУ ЛИЧ НЕ БЕЗ БЕД НО СТИ (2)

Уче ни ке упо зна ти са ме ра ма о чу ва њу лич не без бед но сти.

ПРИ ЈЕМ И ОТ ПРЕ МА ВО ЗО ВА (14)

Обез бе ђе ње пу та во жње. Ру ко ва ње ула зним и из ла зним сиг
на ли ма. При пре ма за при јем во за у ста ни цу. До ла зак и ба вље ње 
во за у ста ни ци. От пре ма во за.

КО ЧЕ ЊЕ ВО ЗО ВА (12)

По де ла и вр сте коч ни ца. Ме њач ки уре ђа ји ауто мат ских коч
ни ца. Про бе коч ни ца. Утвр ђи ва ње ствар не и по треб не коч не ма се 
во за. Оси гу ра ње во за од са мо по кре та ња.

МА ТЕ РИ ЈАЛ РЕ ДА ВО ЖЊЕ (14)

По јам, вр сте и об ли ци ре да во жње. Из ра да ре да во жње по
себ ног во за. Из ра чу на ва ње ин тер ва ла сле ђе ња во зо ва. Од ре ђи ва ње 
нај ка сни јег и нај ра ни јег по ла ска во за. Утвр ђи ва ње и од ре ђи ва ње 
укр шта ва ња.

ТРАН СПОРТ НО КО МЕР ЦИ ЈАЛ НИ ПО СЛО ВИ (18)

Ра чу на ње пре во зни не за кол ске по шиљ ке кроз прак тич не 
при ме ре. Ме ђу на род на кон вен ци ја о пре во зу ства ри ЦИМ. Под
руч је ва же ња кон вен ци је. Из ме не уго во ра о пре во зу и смет ње при 
пре во зу. Тран спорт нома ни пу ла тив ни про пи си, по себ ни слу ча је
ви у пре во зу ства ри. Оп ште од ред бе о утвр ђи ва њу ис прав но сти 
по сло ва ња бла гај не. При мо пре да ја ре а ли зо ва них тран спорт них 
при хо да (об ра чу на ва ње са ста нич ном бла гај ном). Кон тро ла за ра
чу на тих и ура чу на тих пре во зних тро шко ва (сре ђи ва ње раз ли ка). 
Ме сто и уло га кон тро ле при хо да у функ ци ји утвр ђи ва ња раз два ја
ња и сал ди ра ња тран спорт них при хо да на мре жи ЖС. Кон трол не 
при мед бе, из да ва ње и ну ме ри са ње. Вр сте кон трол них при мед би 
(еви ден ци ја, на пла та и об ја шње ње). Вра ћа ње ви шка на пла ће них 
пре во зних тро шко ва. По сло ви и за да ци пут нич ке бла гај не. Упо зна
ва ње са обра сци ма пут нич ке бла гај не за уну тра шњи и ме ђу на род
ни са о бра ћај. При јем и чу ва ње пре во зних ис пра ва за уну тра шњи 
и ме ђу на род ни са о бра ћај. Еви ден ци ја пре во зних ис пра ваго ди шњи 
бе ле жник. На ру чи ва ње кар тон ских ка ра та за но ве ре ла ци је и во ђе
ње еви ден ци је. Са ста вља ње по слов ног пре гле да и ње го ва до ста ва 
оде ље њу кон тро ле при хо да са при ло зи ма.

НА СТА ВА У БЛО КУ (120 ча со ва)

На прак тич ној на ста ви уче ни ци нај пре упо зна ју по слов ни ред 
ста ни це I и II део.

РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ СА О БРА ЋА ЈА ВО ЗО ВА (18)

Са о бра ћај во зо ва у за ка шње њу. Укр шта ва ње во зо ва. Утвр ђи
ва ње, од ре ђи ва ње и от па да ње укр шта ва ња.

РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ КРЕ ТА ЊА УЗА СТОП НИХ ВО ЗО ВА (18)

Из ра чу на ва ње ин тер ва ла сле ђе ња во зо ва. Од ре ђи ва ње нај ка
сни јег и нај ра ни јег по ла ска во за, у ста нич ном од јав ном и бло ков
ном раз ма ку. Ре гу ли са ње кре та ња уза стоп них во зо ва ка да на сту пе 
смет ње на сред стви ма за спо ра зу ме ва ње.

ПРО ПРАТ НЕ ИС ПРА ВЕ ВО ЗА (12)

По пу ња ва ње свих обра за ца за из вр ше ње са о бра ћа ја. Основ ни 
обра сци во за. По моћ ни обра сци во за. При ло зи пут ног ли ста – пи
сме ни на ло зи.

КО ЧЕ ЊЕ ВО ЗО ВА (12)

Оп ште од ред бе о ко че њу во зо ва. По де ла и вр сте коч ни ца и ме
њач ких уре ђа ја ауто мат ских коч ни ца. Про бе коч ни ца. На ла же ње 
про цен та ко че ња. Утвр ђи ва ње по треб не коч не ма се (ПКМ) и ствар
не коч не ма се (СКМ) во за. Оси гу ра ње во за од са мо по кре та ња.

ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊЕ КО ЛА И ТО ВАР НОГ ПРИ БО РА  
ЗА УТО ВАР (12)

По јам и вр сте еви ден ци је ко ла и то вар ног при бо ра. На ру чи
ва ње и от ка зи ва ње ко ла НАР и на кнад ни НАР. При ја вљи ва ње ста
ња, по де ла, на ре ђе ње за по де лу, днев ник и до ста ва рас по ло жи вих 
ко ла и то вар ног при бо ра.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПРЕ ВО ЗА СТВА РИ (6)

Ор га ни за ци ја ра да у ста ни ца ма. Сред ства за рад и обра сци. 
Ра чу на ње пре во зни не за: ден ча не, кол ске и по шиљ ке за по тре бе 
ЈПЖС.

ИЗ ВЕ ШТАЈ О СА О БРА ЋА ЈУ И РА ДУ ВО ЗА. ЕВИ ДЕН ЦИ ЈЕ  
РА ДА ВО ЗА (6)

Ду жно сти рас по ред них ста ни ца. Про ме не и оба ве ште ња о 
про ме на ма у са о бра ћа ју. Оба ве ште ња ста нич ног осо бља о про ме
на ма у са о бра ћа ју. Оба ве ште ња рад ни ка на пру зи из ме ђу су сед них 
ста ни ца о про ме на ма у са о бра ћа ју. Ана ли за во за.

НА РУ ЧИ ВА ЊЕ, ОТ КА ЗИ ВА ЊЕ И УПО ТРЕ БА  
ЛО КО МО ТИ ВА (6)

На ру чи ва ње и от ка зи ва ње ло ко мо ти ва. Уво ђе ње по себ них и 
ло ко мо тив ских во зо ва у са о бра ћај.

ВАН РЕД НИ ДО ГА ЂА ЈИ (6)

По јам и по де ла ван ред них до га ђа ја. При ја вљи ва ње и исле ђе
ње ван ред них до га ђа ја. Из ве шта ји у ве зи са ван ред ним до га ђа јем. 
Еви ден ци је ван ред них до га ђа ја.

СТА НИЧ НИ СИГ НАЛ НОСИ ГУР НО СНИ УРЕ ЂА ЈИ (12)

Ста нич на по став ни ца. План пу те ва во жње. Ста нич на по став
ни ца ,,SI E MENS”. Та бе ла за ви сно сти.

РУ КО ВА ЊЕ УРЕ ЂА ЈИ МА СТА НИЧ НЕ ПО СТАВ НИ ЦЕ (12)

Обра зо ва ње пу та во жње. Укљу чи ва ње уре ђа ја у ре жи му ауто
мат ског ре гу ли са ња са о бра ћа ја. Цен трал но и руч но по ста вља ње 
скрет ни ца и по лу бра ни ка.



НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Из во ђе ње прак тич не на ста ве тре ба да се од ви ја па ра лел но са 
ве жба ма обра зов ног про фи ла са о бра ћај но тран спорт ни тех ни чар. 
Уче ни ци ма тре ба на сли ко вит на чин при ка за ти зна чај у по ве зи ва
њу прак тич не на ста ве и са др жа ја те о рет ских пред ме та.

Прак тич ну на ста ву у ча сов ном и блок си сте му ор га ни зо ва ти 
у што ве ћем бро ју од ла за ка на же ле знич ке ста ни це. По је ди не са др
жа је прак тич не на ста ве на осно ву опе ра тив них пла но ва мо гу ће је 
ре а ли зо ва ти у спе ци ја ли зо ва ним учи о ни ца ма шко ле.

Ве жба њем на ча со ви ма прак тич не на ста ве у спе ци ја ли зо ва
ним учи о ни ца ма или ста ни ца ма, по об ра ди јед не за о кру же не це
ли не пред ме та, упу ћи ва ти уче ни ке на са мо ста лан рад а за тим и на 
тим ски рад по де лом уче ни ка на гру пе.

Прак тич ну на ста ву у бло ку ре а ли зо ва ти у ста ни ца ма под 
над зо ром про фе со ра прак тич не на ста ве и при то ме ко ри сти ти ин
струк то ре са же ле зни це.

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

МАТУРСКИ ИСПИТ

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

Ма тур ски ис пит се са сто ји из за јед нич ког и по себ ног де ла.
А. За јед нич ки део об у хва та пред ме те ко ји су оба ве зни за све 

уче ни ке сред њих струч них шко ла, а пре ма про гра му ко ји су оства
ри ли у то ку че тво ро го ди шњег шко ло ва ња:

1. Срп ски је зик и књи жев ност

Б. По себ ни део об у хва та:
1. Ма тур ски прак тич ни рад са усме ном од бра ном ра да
2. Усме ни ис пит из јед ног из бор ног пред ме та
1. Ма тур ски прак тич ни рад од но сно ње го ви за да ци де фи ни шу 

се из са др жа ја про гра ма струч них пред ме та из сле де ћих обла сти:
– тех нич ки си сте ми без бед но сти са о бра ћа ја
– са о бра ћај ни про пи си
– кол ска слу жба
– тех нич ки ка па ци те ти пру га и ста ни ца
– вуч на и ву че на во зи ла
– сиг нал носи гур но сни и те ле ко му ни ка ци о ни уре ђа ји
– тран спорт ноко мер ци јал ни по сло ви
– ра чу но вод ство же ле знич ких ста ни ца
– упо тре ба же ле знич ких ко ла и то вар ног при бо ра, шпе ди ци ја 

и мар ке тинг.
Ис пит об у хва та од бра ну прак тич ног ра да и про ве ру зна ња 

уче ни ка из обла сти из ко је је ра дио рад.

2. Ис пит из јед ног из бор ног пред ме та

Уче ник се опре де љу је за је дан са ли сте утвр ђе них из бор них 
пред ме та и тај ис пит по ла же са мо усме но:

– ма те ма ти ка,
– фи зи ка,
– ор га ни за ци ја же ле знич ког са о бра ћа ја,
– ор га ни за ци ја пре во за ства ри,
– екс пло а та ци ја ву че них во зи ла,
– тран спорт но ра чу но вод ство.

Образовни профил: ТЕХ НИ ЧАР ВУ ЧЕ

ОСНОВИ САОБРАЋАЈА И ТРАНСПОРТА

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

Про грам је иден ти чан са про гра мом за обра зов ни про фил во
зо во ђа.

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци стек ну ква ли тет на зна
ња и ве шти не елек тро тех нич ке пи сме но сти нео п ход на за пра ће ње 
дру гих струч них пред ме та у обла сти са о бра ћа ја.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– усва ја ју и из гра ђу ју зна ње из обла сти елек тро тех ни ке;
– при ме њу ју и раз ме њу ју сте че но зна ње;
– иден ти фи ку ју и ре ша ва ју про бле ме из елек тро тех ни ке;
– ефи ка сно и кри тич ки ко ри сте сте че на зна ња;
– стек ну те о риј ске осно ве за да ље обра зо ва ње.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

II РАЗРЕД  
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

УВОД У ЕЛЕК ТРО ТЕХ НИ КУ (2)

СИ СТЕМ МЕР НИХ ЈЕ ДИ НИ ЦА (3)

ЕЛЕК ТРО КИ НЕ ТИ КА (27)

При ро да елек три ци те та, сло бод ни елек тро ни, елек трич на 
стру ја, ја чи на, смер; ко ли чи на елек три ци те та и ја чи на стру је, је ди
ни це. Елек трич но ко ло, еле мен ти ко ла. По јам по тен ци јал не раз ли
ке и елек трич ног на по на, је ди ни це.

Елек трич ни рад и сна га, је ди ни це. Елек трич ни от пор, елек
трич на про вод ност, њи хо во из ра чу на ва ње и је ди ни це. За ви сност 
од тем пе ра ту ре. Омов за кон за део ко ла и це ло ко ло. Де фи ни ци ја 
је ди ни це от пор но сти.

Пр ви Кир хо фов за кон, пра ви ла, при ме на елек трич не си ле у 
ко лу, ди на мич ка рав но те жа елек трич них си ла.

Дру ги Кир хо фов за кон, пра ви ла, при ме на, Основ не од ли ке 
елек трич ног из во ра, мо де ла. Ле клан ше ов еле мент, аку му ла то ри. 
Фо то е лек три ци тет. Фе ро е лек три ци тет. Ге не ра то ри. Ве зи ва ње из
во ра. Основ не од ли ке елек трич них при јем ни ка, по де ла. Ве зи ва ње 
от пор ни ка – ред но, па ра лел но и ме шо ви то.

Џу лов за кон и при ме на. За гре ва ње про вод ни ка, рад на тем пе
ра ту ра. Гу сти на стру је.

ЕЛЕК ТРО СТА ТИ КА (30)

Елек трич но по ље, гра фич ки при каз, си ле у по љу. Ку ло нов 
за кон. Кон ден за тор, по ла ри за ци ја ди е лек три ка. Основ ни за кон не
за тво ре ног елек трич ног ко ла. Ка па ци тет пло ча стог кон ден за то ра. 
Је ди ни ца ка па ци те та. Енер ги ја кон ден за то ра. Ве зи ва ње кон ден за
то ра у гру пе – ред но, па ра лел но и ме шо ви то.

ЕЛЕК ТРО МАГ НЕ ТИ ЗАМ (35)

Маг нет но по ље про из ве де но елек трич ном стру јом, маг нет
на ин дук ци ја, ја чи на по ља, маг нет ни флукс, је ди ни це. Маг нет но 
ко ло – Кап–Хоп кин со нов за кон. Елек тро маг нет на и елек тро ди на
мич ка си ла. Си ла но ше ња елек трич ног маг не та. Ин ду ко ва на ЕМС 
у пра вом про вод ни ку и на во ју. Лен цов за кон. Са мо ин дук ци ја, ко е
фи ци јент, је ди ни це. Ме ђу соб на ин дук ци ја, ко е фи ци јент. Маг нет на 
енер ги ја, вр тло жне стру је.



НА ИЗ МЕ НИЧ НЕ СТРУ ЈЕ (8)

Основ ни пој мо ви и ве ли чи не. Тре нут не, мак си мал не и ефек
тив не вред но сти. Уче ста ност и фа зни став. От по ри у ко лу на из
ме нич не стру је. Тер мо ге на, ин дук тив на и ка па ци тив на от пор ност. 
Им пе дан са. Сна ге у ко лу на из ме нич не стру је. Тре нут на, ак тив на, 
ре ак тив на и при вид на сна га. Фак тор сна ге. На пон ска ре зо нан ца. 
Тро фа зне на из ме нич не стру је. Ве за на во ја ге не ра то ра у зве зду. 
Сна га тро фа зне на из ме нич не стру је.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји осно ва елек тро тех ни ке су ор га ни зо ва
ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден број ча со ва за ре а ли за ци
ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

При оства ри ва њу про гра ма тре ба се осла ња ти на прет ход но 
сте че на зна ња уче ни ка, пре све га из фи зи ке. При ли ком из ла га ња 
са др жа ја, те жи ште тре ба да бу де на оним де ло ви ма про гра ма ко
ји су по треб ни за раз у ме ва ње струч них пред ме та за сно ва них на 
осно ва ма елек тро тех ни ке.

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

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

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци стек ну ква ли тет на зна
ња и ве шти не тех нич ке пи сме но сти нео п ход них за успе шно са вла
да ва ње струч них пред ме та.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– усва ја ју и из гра ђу ју зна ње за из ра ду тех нич ких цр те жа и 

њи хо ву при ме ну у прак си;
– ра де ефи ка сно са дру ги ма као као чла но ви ти ма;
– од го вор но и ефи ка сно упра вља ју со бом и сво јим ак тив но

сти ма;
– иден ти фи ку ју и ре ша ва ју про бле ме тач но, пре ци зно и уред но;
– при ку пља ју, ана ли зи ра ју, ор га ни зу ју и кри тич ки про це њу

ју ин фор ма ци је (цр те же) и да их прак тич но ко ри сте у по сло ви ма 
сво је стру ке.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

ТЕХ НИЧ КО ЦР ТА ЊЕ (22)

Свр ха и зна чај тех нич ког цр та ња и на црт не ге о ме три је. При
бор и ма те ри јал за цр та ње. Вр сте тех нич ких цр те жа и њи хо ва при
ме на. Стан дар ди и стан дар ди за ци ја. Фор ма ти цр те жа. Пре ви ја ње.

Вр сте ли ни ја и њи хо ва при ме на. Тех нич ко пи смо. Опре ма цр
те жа: за гла вље, оста ли пи са ни по да ци.

Ге о ме триј ске кон струк ци је у рав ни па ра ле ле, нор ма ле, си ме
тра ле ду жи, кон струк ци је угла и си ме тра ла угла, кон струк ци ја пра
вил них по ли го на.

Пра ви ла ма шин ског тех нич ког цр та ња. При ка зи ва ње пред
ме та на тех нич ком цр те жу, ви дљи ве и не ви дљи ве иви це, по тре бан 
број про јек ци ја. Раз ме ре.

Пре се ци и пре ки ди. Шра фи ра ње пре се ка.
Ко ти ра ње еле ме на та: ко те, ко ти ра ње ду жи на, угло ва, лу ко ва, 

по лу преч ни ка, преч ни ка, ква дра та. Озна ча ва ње на ги ба и ко ну са.
Елек тро тех нич ко цр та ње. Елек тро тех нич ке озна ке еле ме на та 

и уре ђа ја. При ме на елек тро тех нич ких озна ка у пла но ви ма и ше
ма ма.

НА ЦРТ НА ГЕ О МЕ ТРИ ЈА (36)

Вр сте про јек то ва ња – при ка зи ва ње пред ме та: пер спек ти ва, 
ак со но ме три ја, ко са про јек ци ја, ор то го нал на про јек ци ја.

Ко ор ди нат ни си стем у про сто ру. Ок тант и ква дрант. Зна чај V 
ок тан та за тех нич ко цр та ње. Пре лаз ква дран та из про сто ра у рав
ни. Про јек ци о не рав ни. 

Ор то го нал на про јек ци ја тач ке на три рав ни. Ор то го нал на 
про јек ци ја ду жи на три рав ни. Из на ла же ње пра ве ве ли чи не и на ги
ба пре ма про јек ци о ним рав ни ма. Ме ђу соб ни од нос две ју пра вих.

Про јек то ва ње рав ни. Пре сек две ју рав ни. Оба ра ње рав ни. Ор
то го нал но про јек то ва ње про стих ге о ме триј ских сли ка на три рав
ни. Ор то го нал но про јек то ва ње ге о ме триј ских сли ка на три рав ни. 
Ор то го нал но про јек то ва ње ге о ме триј ских те ла и пред ме та на три 
рав ни.

ВЕ ЖБЕ (16)

Пр ви цр теж

Цр та ње ли ни ја и ис пи си ва ње сло ва и бро је ва. Фор мат АЗ, ту
шем на ха ме ру.

Дру ги цр теж

Сни ма ње јед но став них мо де ла и из ра да ра ди о нич ког цр те жа. 
Фор мат АЗ, олов ком на ха ме ру

Тре ћи цр теж

Ше ма елек трич не ин ста ла ци је или уре ђа ја, за ви сно од сме ра. 
Фор мат АЗ, ту шем на ха ме ру.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји тех нич ког цр та ња са на црт ном ге о ме
три јом су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори
јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе
ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку 
ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, 
од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни 
ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Оства ри ва ње овог про гра ма за ми шље но је та ко да по је ди ни 
са др жа ји из тех нич ког цр та ња и на црт не ге о ме три је прет хо де из
ра ди гра фич ких ра до ва на ве жба ма.

Пр ви цр теж тре ба да са др жи кон цен трич не ге о ме триј ске сли
ке, уз при ме ну свих вр ста ли ни ја и тех нич ког пи сма. У окви ру 
ових ве жби уче ни ци се оспо со бља ва ју да пра вил но упо тре бља ва ју 
при бор за тех нич ко цр та ње, да са вла да ју ве шти ну цр та ња и упо
зна ју вр сте и са др жа је тех нич ких цр те жа. За из ра ду пр вог гра фич
ког ра да, нео п ход но би би ло об ра ди ти са др жа је из тех нич ког цр та
ња (упо тре ба при бо ра, стан дар ди, фор ма ти и вр сте цр те жа, вр сте 
ли ни ја и ге о ме триј ске кон струк ци је у рав ни).

Све еле мен те ко ји чи не ком по зи ци ју пр вог цр те жа по треб но 
је по је ди нач но об ра ди ти у окви ру до ма ћих за да та ка. Пре по ру чу је 
се, да се, у окви ру овог ра да, тех нич ко пи смо за сту пи са две ре чи 
(нпр. пре зи ме и име, на зив шко ле или слич но), с тим што би се 
мре жа за ово ра ди ла олов ком. У то ку школ ске го ди не уче ни ци тре
ба да ис пу не све ску на ме ње ну за тех нич ко пи смо.



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

ТЕХНИЧКАМЕХАНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је раз ви ја ње ло гич ког раз ми шља ња и 
ра су ђи ва ња, раз ви ја ње си сте ма тач но сти при ре ша ва њу про бле ма 
у тех нич кој прак си.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– усво је зна ња о основ ним за ко ни ма ме ха ни ке, а по себ но о 

они ма ко ји су на шли при ме ну у тех ни ци;
– оспо со бља ва ње уче ни ка за ре ша ва ње јед но став них ме ха

нич ких про бле ма (екс пе ри мен тал но, ма те ма тич ки и гра фич ки);
– усва ја ње гра ди ва оних струч них пред ме та ко ја се ба зи ра ју 

на ме ха ни ци;
– раз ви ја ње код уче ни ка на уч ног на чи на ми шље ња и ло гич ка 

за кљу чи ва ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД (4)

На ста нак и пред мет про у ча ва ња ме ха ни ке. Основ ни пој мо ви 
у ме ха ни ци. Кре та ње, ми ро ва ње, рав но те жа. Си ла. По јам ве зе. 

СТА ТИ КА (5)

Ак си о ме ста ти ке. Вр сте ве за.

СИ СТЕ МИ СИ ЛА (17)

Си стем су че ље них си ла. Про јек ци је си ле. Гра фич ко и ана
ли тич ко од ре ђи ва ње ре зул тан те. Усло ви рав но те же си сте ма су че
ље них си ла. Си стем па ра лел них си ла. Мо мент си ле. Ва ри њо но ва 
те о ре ма. Гра фич ко и ана ли тич ко од ре ђи ва ње ре зул тан те. Усло ви 
рав но те же си сте ма па ра лел них си ла. Си стем про и о звољ них си
ла. Спрег си ла. Ре дук ци ја си ле на тач ку. Од ре ђи ва ње ре зул тан те. 
Усло ви рав но те же си сте ма про из вољ них си ла.

ТЕ ЖИ ШТЕ (9)

Од ре ђи ва ње те жи шта хо мо ге ног те ла, хо мо ге не ра ван ске фи
гу ре, хо мо ге не ли ни је. Па пас–Гул де но ве те о ре ме.

РАВ НИ ПУ НИ НО СА ЧИ (10)

Про ста гре да, гре да са јед ним и два пре пу ста, кон зо ла. Кон
цен три са но и кон ти ну ал но оп те ре ће ње. Усло ви рав но те же. Ста
тич ки ди ја гра ми.

РАВ НИ РЕ ШЕТ КА СТИ НО СА ЧИ (6)

Кре мо нин план си ла. Ри те ро ва ме то да.

ТРЕ ЊЕ (4)

Тре ње кли за ња. Тре ње ко тр ља ња. Ку ло но ви за ко ни тре ња.

КИ НЕ МА ТИ КА И ДИ НА МИ КА (14)

За кон пу та, бр зи на, убр за ње код пра во ли ниј ских кре та ња. За
кон пу та, бр зи на, убр за ња код кри во ли ниј ских кре та ња. Обрт но 
кре та ње. Оп шти за ко ни ди на ми ке.

ОТ ПОР НОСТ МА ТЕ РИ ЈА ЛА (5)

На пон. Де фор ма ци ја. Про ста на пре за ња

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји тех нич ке ме ха ни ке су ор га ни зо ва ни у 
те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре
а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше 
сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на
ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде
ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Са др жај тех нич ке ме ха ни ке има при род ну ве зу са са др жа ји ма 
дру гих пред ме ти ма као што су: фи зи ка, ма те ма ти ка, на црт на ге о ме
три ја и тех нич ко цр та ње. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту 
ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат
ске ча со ве. Уче ни ци тре ба у пот пу но сти да раз у ме ју основ не пој мо ве 
и за ко ни то сти ме ха ни ке. Тре ба ин си сти ра ти на пре ци зно сти у ра ду.

У оства ри ва њу са др жа ја стал но има ти у ви ду да се уче ни ци 
обра зу ју да са ми пре гле да ва ју во зи ло ко је се по на ша у кре та њу по 
свим за ко ни ма ме ха ни ке, при че му су од по себ ног зна ча ја ди на ми
ка кре та ња и ста бил ност.

Про грам оства ри ва ти на при ме ри ма кре та ња во зи ла, где по
се бан зна чај има ју бр зи не, из ме на ре жи ма кре та ња и сл.

По себ но по све ти ти па жњу пред ста вља њу си ле и про јек ци ја
ма си ле. Ну жно је уочи ти раз ли ку и деј ство си ле, си сте ма си ле, 
мо мен та си ле на тач ку и спре га си ле.

Тре ње об ра ди ти на што ве ћем бро ју при ме ра. Код те жи шта 
те ла ви ше па жње обра ти ти на по ло жај те жи шта и на ста бил ност 
те ла (во зи ла).

Гре ду и кон зо лу об ра ди ти на при ме ру кон цен три са ног и кон
ти ну ал ног оп те ре ће ња.

У по гла вљу от пор но сти ма те ри ја ла кроз при ме ре об ра ди ти 
са мо про ста на пре за ња, та ко да уче ни ци стек ну основ на зна ња.

У то ку школ ске го ди не ура ди ти шест гра фич ких ра до ва (три 
из си сте ма си ла, те жи ште. ра ван ски но са чи и ре шет ка). Фор ма ти 
А4 и А3. Из ра ду гра фич ких ра до ва по ве за ти са са др жа ји ма пред
ме та Тех нич ко цр та ње.

У ки не ма ти ци тре ба де таљ ни је об ра ди ти пре тва ра ња мер них 
је ди ни ца. Код ки не ма тич ких ди ја гра ма по себ но обра ти ти па жњу 
на гра фич ка ре ше ња про бле ма и по ка за ти прак тич ну при ме ну у из
ра ди ре до ва во жње.

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

ЖЕЛЕЗНИЧКА ПОСТРОЈЕЊА

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

При ме њу је се про грам пр вог раз ре да обра зов ног про фи ла во
зо во ђа.

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

При ме њу је се про грам дру гог раз ре да обра зов ног про фи ла 
во зо во ђа.

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИЖЕЛЕЗНИЦЕ

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

При ме њу је се про грам обра зов ног про фи ла во зо во ђа.

ОРГАНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да се уче ни ци оспо со бе за ре ша ва
ње про бле ма, по ве зи ва ња и при ме ну зна ња и ве шти на у обла сти 
ре гу ли са ња и без бед но сти же ле знич ког са о бра ћа ја.



Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– усво је и из гра де зна ње из обла сти си сте ма сиг на ли за ци је;
– при ме не и раз ме не сте че но зна ње за са мо стал но ру ко ва ње 

сиг нал ним сред стви ма и да ва ње сиг нал них зна ко ва;
– иден ти фи ку ју и ре ша ва ју про бле ме и до но се од лу ке у про

це су ре гу ли са ња са о бра ћа ја во зо ва;
– ефи ка сно ко му ни ци ра ју, ко ри сте ћи се ра зно вр сним вер бал

ни, ви зу ел ним и сим бо лич ким сред стви ма;
– од го вор но и ефи ка сно упра вља ју со бом и сво јим ак тив но

сти ма, раз ви ја ње осе ћа ја од го вор но сти, тач но сти и уред но сти у 
оба вља њу рад них за да та ка;

– ефи ка сно и кри тич ки ко ри сте на у ку и тех но ло ги ју, уз по ка
зи ва ње од го вор но сти пре ма свом жи во ту и жи во ту дру гих, ка ко би 
са мо стал но оба вља ли по сло ве за ко је се оспо со бља ва ју.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

СА О БРА ЋАЈ КАО ДЕО ПРО ЦЕ СА ПРО ИЗ ВОД ЊЕ (2)

Ме сто и уло га са о бра ћа ја у раз во ју људ ског дру штва. Ви до ви 
са о бра ћа ја и ме ђу соб на са рад ња. Уло га же ле зни це као са о бра ћај не 
гра не у раз во ју дру штва.

РАД НЕ ЈЕ ДИ НИ ЦЕ И РАД НИ ЦИ ЗА ИЗ ВР ШЕ ЊЕ  
СА О БРА ЋА ЈА (8)

Са о бра ћај нотех нич ке је ди ни це за вр ше ње са о бра ћа ја. Рад ни
ци ко ји уче ству ју у са о бра ћај нотран спорт ном про це су. Здрав стве
на и струч на спо соб ност рад ни ка у из вр шној слу жби. Рас по ред ра
да, при јем и пре да ја по сло ва. По на ша ње же ле знич ких рад ни ка за 
вре ме ра да и одр жа ва ње ре да. Слу жбе на ме ста на пру зи. 

ПО СТРО ЈЕ ЊА ЗА ИЗ ВР ШЕ ЊЕ ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КОГ  
СА О БРА ЋА ЈА (10)

Пру ге и ко ло се ци. Пру жна по стро је ња. Ста нич на по стро је ња. 
По стро је ња ло ко мо тив ских де поа. По стро је ња за елек трич ну ву чу. 
Сиг нал носи гур но сна и те ле ко му ни ка ци о на по стро је ња.

СКРЕТ НИ ЦЕ КАО ПО СЕБ НА ПО СТРО ЈЕ ЊА (5)

По јам, на ме на и вр сте скрет ни ца. По ло жај и кон тро ла скрет
ни ца. Обе ле жа ва ње скрет ни ца. Оси гу ра ње скрет ни ца. Пре се че ње 
скрет ни це и по сту пак у слу ча ју пре се че ња.

МА НЕ ВАР СКИ ПО СЛО ВИ (20)

Основ ни пој мо ви о ма не ври са њу. По стро је ња за ма не ври са
ње. Ма не вар ско осо бље и ње го ва опре ма. Над зор и ру ко во ђе ње ма
не вар ским по сло ви ма. Спо ра зу ме ва ње при ма не ври са њу. Бр зи на 
при ма не ври са њу. Ма не вар ски пут во жње, по ста вља ње и оба ве зе 
ма ши но во ђе. Вр сте ма не вар ских кре та ња. Ма не ври са ње од ба ча јем 
и ма не ври са ње на спу шта ли ци. Об у ста вља ње ма не вре при до ла
ску во за у ста ни цу. Ко че ње при ма не ври са њу и сред ства за ко че ње. 
Руч на па пу ча и ње на при ме на. Оси гу ра ње ко ла и са ста ва од са
мо по кре та ња. Ме ре без бед но сти при ма не ври са њу. Ма не вар ска и 
ло ко мо тив ска во жња. Оси гу ра ње ко ла и во за од са мо по кре та ња и 
од бег ну ћа. По себ не ме ре опре зно сти при ма не ври са њу.

СА СТА ВЉА ЊЕ ВО ЗО ВА (10)

Основ ни прин ци пи за са ста вља ње во зо ва. По ло жај, ко ли чи на 
и упо тре ба ло ко мо ти ва код во за. Увр шта ва ње ко ла у во зо ве за пре
воз пут ни ка. Увр шта ва ње ко ла у те рет не во зо ве. Увр шта ва ње ко ла с 
опа сним ма те ри ја ма у воз. Ква че ње ко ла у во зу. Опре ма ло ко мо ти ве. 
Пра во пу то ва ња на ло ко мо ти ви. Пра во пу то ва ња на те рет ном во зу.

ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КА СИГ НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА (15)

Основ ни пој мо ви о сиг на ли за ци ји. По де ла сиг на ла и сиг
нал них зна ко ва. Зво нов ни сиг нал ни зна ци. Скрет нич ки сиг на ли. 

Ма не вар ски сиг на ли, њи хо ва по де ла, свр ха и упо тре ба. Сиг нал ни 
зна ци ма не вар ског осо бља. Сиг на ли на во зо ви ма, ма не вар ка ма, по
ти ски ва ли ца ма, по сед ну тим во зи ли ма и пру жним во зи ли ма.

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КА СИГ НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА (20)

Вр сте глав них сиг на ла. Сиг нал ни зна ци глав них сиг на ла. Сиг
нал ни зна ци пред сиг на ла. По на вља чи пред сиг на ли са ња. До пун ски 
сиг на ли глав них сиг на ла. Гра нич ни ко ло сеч ни сиг на ли. Сиг на ли за 
огра ни че ње бр зи на. Сиг на ли за елек трич ну ву чу. Кон трол ни сиг на ли 
за ауто мат ске уре ђа је на пут ним пре ла зи ма. Сиг нал ни зна ци ста нич
ног и во зо прат ног осо бља. Сиг нал ни зна ци осо бља вуч ног во зи ла. 
Сиг нал ни зна ци за про бу ауто мат ских коч ни ца. Сиг на ли пру жног 
осо бља. Сиг нал не озна ке. Сиг на ли ко ји се ви ше не сме ју угра ђи ва ти. 
Пра ска ли це, упо тре ба и чу ва ње. Ка лен дар осве тља ва ња.

ВР СТЕ ВО ЗО ВА И ОЗНА ЧА ВА ЊЕ (15)

Вр сте во зо ва, по де ла и на ме на. Ранг во зо ва. Озна ча ва ње во зо
ва са пре во зом пут ни ка у уну тра шњем и ме ђу на род ном са о бра ћа ју. 
Озна ча ва ње те рет них во зо ва у уну тра шњем и ме ђу на род ном са о
бра ћа ју. Об ја вљи ва ње са о бра ћа ја во зо ва.

ПО СЛО ВИ КОД ВО ЗА (10)

Про прат не ис пра ве во за, по пу ња ва ње и уру чи ва ње во зном осо
бљу. От пре ма во за из ста ни це. От пре ма во за у за ка шње њу и пре вре
ме на. Ду жно сти во зног осо бља за вре ме во жње на пру зи. Ду жно сти 
во зног осо бља за вре ме ба вље ња у ста ни ци и при до ла ску у крај њу 
ста ни цу. Ду жно сти во зног осо бља код пре ла ска во за пре ко пут них 
пре ла за ко ји су нео бе збе ђе ни. Пу шта ње во за на за у зет ко ло сек.

РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ СА О БРА ЋА ЈА И КРЕ ТА ЊЕ ВО ЗО ВА (15)

Вр сте про стор них од се ка. До пу ште ње, ави за, од ја ва и при ја ва 
во за. Са ста ја ње во зо ва, укр шта ва ње во зо ва. Из у зет но за у ста вља ње 
и из у зе тан про лаз во за кроз ста ни цу. Са о бра ћај во за или ма не вар
ског са ста ва до не ке тач ке на отво ре ној пру зи. За шти ћи ва ње во за 
ко ји је стао на отво ре ној пру зи. По сту пак ка да до ђе до рас ки ну ћа 
во за. На ста вља ње во жње во за у де ло ви ма и пру жа ње по мо ћи. За
твор пру ге и ко ло се ка. Са о бра ћај во зо ва на пру га ма с огра ни че ним 
рад ним вре ме ном.

ПО СЕБ НЕ ВР СТЕ ВО ЖЊЕ (10)

Са о бра ћај во зо ва на дво ко ло сеч ној пру зи. Во жња во за по не
пра вил ном ко ло се ку дво ко ло сеч не пру ге. Обо стра ни са о бра ћај. 
Са о бра ћај во зо ва на елек три фи ци ра ним пру га ма. Ме ре без бед но
сти при са о бра ћа ју во зо ва на еле кри фи ци ра ним пру га ма.

IV РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 90 ча со ва го ди шње)

РЕД ВО ЖЊЕ ВО ЗО ВА (25)

Ред во жње, вр ста и зна чај. Гра фи кон ре да во жње. Књи жи ца 
ре да во жње, ње ни еле мен ти и ко ри шће ње књи жи це. Ред во жње 
јед ног во за. Са о бра ћај нотран спорт но упут ство уз ред во жње. Ма
те ри јал ре да во жње. Тех нич ки еле мен ти за из ра ду ре да во жње. 
Пре ла зно на ре ђе ње и на чин пре ла ска на но ви ред во жње. Оба ве
шта ва ње во зног осо бља о про ме на ма у са о бра ћа ју. Вр сте пи сме
них на ло га и на чин уру чи ва ња на ло га.

БР ЗИ НЕ КОД ВО ЗО ВА (5)

Бр зи на во жње во зо ва. Бр зи на во жње пре ко скрет ни ца.

МА СА ВО ЗА И ВУ ЧЕ НА МА СА ЛО КО МО ТИ ВЕ (8)

Утвр ђи ва ње ма се во за. Ре дов но оп те ре ће ње ло ко мо ти ве. 
Из ра чу на ва ње ре дов не ву че не ма се ло ко мо ти ве. Из ра чу на ва ње 



ре дов не ву че не ма се ло ко мо ти ве ка да се за ву чу упо тре бља ва ви ше 
ло ко мо ти ва. Ду жи на во за и од ре ђи ва ње нај ве ће до пу ште не ду жи не 
во за. Осо вин ско оп те ре ће ње и оп те ре ће ње по ду жном ме тру. Ме
ро дав ни на гиб и ме ро дав ни от пор пру ге.

КО ЧЕ ЊЕ ВО ЗО ВА (20)

Основ ни пој мо ви о ко че њу во зо ва и ма не вар ских са ста ва. 
Рас по ред ко ла са коч ни ца ма у во зу. Обез бе ђе ње вуч них во зи ла и 
во зо ва од са мо по кре та ња. Про ба коч ни ца. Из ве штај о са ста ву и ко
че њу во зо ва. Еле мен ти по треб ни за про ра чун ко че ња во за. По треб
на коч на ма са во за. Ствар на коч на ма са во за. Утвр ђи ва ње ко че но
сти во за. Про ра чун ко че ња во за.

СА О БРА ЋАЈ ВО ЗО ВА НА ПРУ ГА МА СА АУТО МАТ СКИМ 
ПРУ ЖНИМ БЛО КОМ (7)

Сиг нал носи гур но сни и те ле ко му ни ка ци о ни уре ђа ји на пру зи 
с ауто мат ским пру жним бло ком. Ду жно сти во зног осо бља при во
жњи на пру зи с ауто мат ским пру жним бло ком. Са о бра ћај во зо ва за 
вре ме смет њи на уре ђа ји ма ауто мат ског пру жног бло ка. По сту пак 
во зног осо бља за вре ме смет њи на сред стви ма за спо ра зу ме ва ње.

СА О БРА ЋАЈ ВО ЗО ВА НА ПРУ ГА МА ОПРЕ МЉЕ НИМ  
ТЕ ЛЕ КО МАН ДОМ (7)

Сиг нал носи гур но сни и те ле ко му ни ка ци о ни уре ђа ји на пру зи 
са те ле ко ман дом. Оба ве шта ва ње во зног осо бља на ло зи ма на пру
зи са те ле ко ман дом. Ба вље ње во за и от пре ма из ста ни це на пру зи 
са те ле ко ман дом. Ма не ври са ње у слу жбе ним ме сти ма на пру зи са 
те ле ко ман дом. Ду жно сти во зног осо бља код до ла ска, ба вље ња и 
од ла ска во за из ТК ста ни це. Ре гу ли са ње са о бра ћа ја во зо ва за вре
ме смет њи или ква ро ва на уре ђа ји ма те ле ко ман де.

ПО ЗНА ВА ЊЕ И КО РИ ШЋЕ ЊЕ ТЕ ЛЕ КО МУ НИ КА ЦИ О НИХ 
УРЕ ЂА ЈА (8)

По јам те ле ко му ни ка ци ја и оба вља ње пре но са са оп ште ња. Ра
диодис пе чер ске ве зе при цен трал ном упра вља њу во зо ви ма. По
слу жи ва ње и ру ко ва ње ло ко мо тив ским ра ди о ди спе чер ским уре ђа
ји ма. Пру жне те ле фон ске ве зе и на чин ко ри шће ња.

ВО ЖЊА ПРУ ЖНИХ ВО ЗИ ЛА (6)

Оп ште од ред бе за во жњу пру жних во зи ла. Кре та ње пру жних 
во зи ла на пру зи. Про пу сни ца и еви ден ци ја во жње пру жних во зи ла.

ВАН РЕД НИ ДО ГА ЂА ЈИ (4)

Вр сте ван ред них до га ђа ја. По де ла ван ред них до га ђа ја по 
узро ци ма и по сле ди ца ма. По сту пак у слу ча ју на стан ка ван ред ног 
до га ђа ја код во за. При ја вљи ва ње и исле ђе ње ван ред них до га ђа ја. 
По сту пак ка да код во за до ђе до по жа ра, ис кли зну ћа или по ме ра ња 
то ва ра. По сту пак при од сег ну ћу ко ла и при рас ки ду во за.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји ор га ни за ци је же ле знич ког са о бра ћа ја 
су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о
ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них 
пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во
де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно 
да сва ка те ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви 
и за да ци пред ме та оства ре.

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

То ком оства ри ва ња на став ног про гра ма у дру гом раз ре ду, по
ред упо зна ва ња уче ни ка са из вр шним је ди ни ца ма у же ле знич ком 
са о бра ћа ју и њи хо вом ор га ни за ци јом ра да, као и по стро је њи ма и 
уре ђа ји ма ко ји се ко ри сте у про це су пре во за на же ле зни ци, обра ти
ти на ро чи ту па жњу да уче ни ци до бро по зна ју ма не вар ске по сло ве. 
Сто га тре ба ор га ни зо ва ти по се те же ле знич ким ста ни ца ма са ве ћим 
оби мом ма не вар ског ра да у ко ји ма ће уче ни ци при су ство ва ти оба
вља њу ма не вар ских по сло ва, са ста вља њу и ра ста вља њу во зо ва.

Кра јем дру гог и по чет ком тре ћег раз ре да па жњу тре ба по све
ти ти прак тич ном упо зна ва њу же ле знич ке сиг на ли за ци је, ка ко на
ста вом у ка би не ту, та ко и по се та ма ста ни ца ма.

То ком на ста ве у тре ћем раз ре ду уче ни ци упо зна ју са о бра ћај
не про пи се, ре гу ли са ње са о бра ћа ја во зо ва у ре дов ним и ван ред ним 
усло ви ма, са по себ ним освр том на уло гу и за дат ке тех ни ча ра ву че 
у тим про це си ма.

У че твр том раз ре ду, по ред си сте ма ти за ци је ра ни је об ра ђе них 
са др жа ја, уче ни ци тре ба да стек ну ни во зна ња ко ји им обез бе ђу је 
да се без по те шко ћа мо гу укљу чи ти у оба вља ње прак тич них за да
та ка. Уче ни ци тре ба да упо зна ју ред во жње, оспо со бе се за ње го ву 
при ме ну, као и да се оспо со бе за ре ша ва ње про бле ма из обла сти 
оп те ре ће ња и ко че ња во зо ва. По ред то га, тре ба до бро да упо зна ју 
на чин вр ше ња са о бра ћај не слу жбе на по себ но опре мље ним пру га
ма, да упо зна ју и оспо со бе се за ко ри шће ње те ле ко му ни ка ци о них 
уре ђа ја, као и да на у че ка ко тре ба оба вља ти по сло ве у ван ред ним 
усло ви ма.

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

СЛУЖБА ВУЧЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци усво је ква ли тет на зна ња 
и ве шти на из обла сти ву че же ле знич ких во зи ла.

Задаци на ста ве пред ме та је да уче ни ци:
– усво је и из гра де зна ње из тех но ло шких про це са ра да вуч

них во зи ла у де по и ма;
– усво је и из гра де зна ња о кре та њи ма и сме шта ју вуч них во

зи ла у де по и ма (на ми ри ва ње, при ме ни по гон ских ма те ри ја ла, те
ку ће одр жа ва ње у окви ру де поа);

– усво је по треб на струч на зна ња за ла ко са вла да ва ње гра ди ва 
у да љем обра зо ва њу у стру ци.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД  
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

РАД НА ЈЕ ДИ НИ ЦА И УРЕ ЂА ЈИ У ЊОЈ (10) 

Ко ло се ци у рад ној је ди ни ци. Ха ле за ву чу во зи ла. Ло ше и 
до бре стра не по је ди них ти по ва ха ла. Од ре ђи ва ње по треб них по
вр ши на ра ди о ни ца, за јед нич ких и по себ них. Ха ле за одр жа ва ње 
вуч них во зи ла. Гре ја ње оде ље ња. Вен ти ла ци ја про сто ри је. Осве
тље ње.

ОПРЕ МА ЈЕ ДИ НИ ЦА ВУ ЧЕ ПО СТРО ЈЕ ЊА (10)

Спу шта ли ца. Елек тро о пре ма спу шта ли це. Оп слу жи ва ње спу
шта ли це. Окрет ни ца. Јед но дел не окрет ни це. Дво дел не окрет ни це. 
Пре но сни це. Три ан гле.

ПО СТРО ЈЕ ЊА ЗА ИС ТО ВАР, СМЕ ШТАЈ, СУ ШЕ ЊЕ  
И ИЗ ДА ВА ЊЕ ПЕ СКА ЗА ЛО КО МО ТИ ВЕ (6)

При пре ма пе ска. Сме штај си ро вог пе ска. Уре ђај за су ше ње 
пе ска. Уре ђај за на ми ри ва ње ло ко мо ти ва пе ском.



ПРО ПИ СИ И СА МО У ПРАВ НА ОП ШТА АК ТА (14)

За кон о осно ва ма без бед но сти са о бра ћа ја о во зи ли ма. Упут
ство за рад осо бља вуч них во зи ла. Упут ство о по се ду вуч них во
зи ла. Пра вил ник за ву чу на ЖС. Пра вил ник о одр жа ва њу во зи ла. 
Пра вил ник о за шти ти на ра ду. Упут ство за обез бе ђи ва ње са о бра ћа
ја у то ку зи ме. Упут ство о во ђе њу еви ден ци је у слу жби ву че.

ПО СТРО ЈЕ ЊА ЗА ИС ТО ВАР И СМЕ ШТАЈ ГО РИ ВА (6)

Чвр ста го ри ва – угаљ. Скла ди шта угља, за тво ре на и отво ре на. 
Уре ђај за ис то вар угља. Ве ли чи на и ор га ни за ци ја скла ди шта. По
тро шња го ри ва на ло ко мо ти ва ма. По стро је ња за на ми ри ва ње ло ко
мо ти ва чвр стим го ри вом.

ПО СТРО ЈЕ ЊА ЗА СНАБ ДЕ ВА ЊЕ ВО ДОМ (6)

Во до ста ни ца. Уси сни вод. По ти сни вод. Ре зер во а ри. Раз вод не 
мре же. Уре ђај за пре чи шћа ва ње и омек ша ва ње во де.

ПО СТРО ЈЕ ЊА ЗА ПРА ЊЕ И ПУ ЊЕ ЊЕ ПАР НИХ  
ЛО КО МО ТИ ВА (8)

На чин за вр ше ње пра ња. Хлад но пра ње и не до ста ци. По стро
је ња за хлад но пра ње. То пло пра ње. Вре ло пра ње. Пред но сти вре
лог пра ња. Не до ста ци вре лог пра ња. По стро је ња за шља ку и гар. 
Чи шће ње дим ња че и уто вар га ра.

ПРЕ ГЛЕД ЛО КО МО ТИ ВЕ ПРЕ ОД ЛА СКА НА ПУТ (10) 

Пре глед ло жи шта. Пре глед ар ма ту ре и уре ђа ја за ру ко ва ње. 
Пре глед дим ња че. Пре глед уре ђа ја на ко тлу. Пре глед до њег стро ја. 
Про ба коч ни це.

IV РАЗРЕД  
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈА ВУЧ НИХ ВО ЗИ ЛА (20)

Ор га ни за ци ја слу жбе ву че; озна ча ва ње ло ко мо ти ва. Обр ти 
ло ко мо ти ва с од ре ђи ва њем и из ра чу на ва њем по је ди них еле ме на
та. Рад ло ко мо тив ских пар ти ја и њи хо ва ве за са пу ним обр том. 
Ко е фи ци јент по тре бе вуч них во зи ла. Про це нат не ис прав них вуч
них во зи ла. Бр зи не. Ки ло ме тра же вуч них во зи ла (днев на, ме сеч на 
и го ди шња). Вре ме чи стог ра да вуч ног во зи ла. Те жи на во за. Рад 
вуч ног во зи ла у тон ским км. По се да ње ло ко мо ти ва (јед но стру ко, 
дво стру ко, трај но и ви ше по се да). Ло ко мо тив ски пар ко ви и њи хо
во од ре ђи ва ње.

ВУЧ НА СИ ЛА ЛО КО МО ТИ ВЕ (10) 

Си ле ко је де лу ју на воз. За ви сност вуч не си ле ло ко мо ти ве од 
ње не ад хе зи о не те жи не и од усло ва: ад хе зи је точ ко ва са ши ном. 
Вуч не ка рак те ри сти ке ло ко мо ти ва. От пор тре ња ру кав ца осо ви не 
и ле жи шта, от пор ко тр ља ња точ ко ва по ши ни, от пор кли за ња точ
ко ва по ши ни, от пор од уда ра, от пор од ва зду ха. Ра чу на ње от по ра 
во за (от пор ко ла и ло ко мо ти ве, от пор услед на ги ба пру ге, от пор од 
кри ви не на пру зи, ме ро дав ни на гиб и от пор пру ге, от пор у ту не лу, 
от по ри при по ла ску, укуп ни от по ри во за). Ме ре за сма ње ње от по ра 
кре та ња во за.

УПРО ШЋА ВА ЊЕ ПРО ФИ ЛА ПРУ ГЕ (10)

Ди ја грам бр зи не кре та ња во за. Ме то де од ре ђи ва ња вре ме на 
во жње во за.

ТРО ШКО ВИ ВУ ЧЕ (10)

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји слу жбе ву че су ор га ни зо ва ни у те мат
ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли
за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше 
сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не 

на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је 
аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та 
оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра ње ста во ва и 
вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља кон ти ну и ра
ни про цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп них ак тив но
сти на свим ча со ви ма пси хо ло ги је што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју 
уче ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња, ве ли ки број при ме ра и ко ри
шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра.

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

По ред те о риј ске на ста ве ко ја ће се из во ди ти у учи о ни ци и 
ка би не ту у то ку школ ске го ди не уче ни ци ће по се ћи ва ти тех нич ко 
кол ске пре глед не ста ни це, кол ске ра ди о ни це и оста ле објек те и по
стро је ња где ће упо зна ти све вр сте ко ла и њи хо ве по крет не де ло ве, 
по стро је ња за одр жа ва ње ко ла и све на чи не пре гле да за одр жа ва ње.

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

КОЧНИЦЕ И КОЧЕЊЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци стек ну ква ли тет на зна
ња и ве шти не тех нич ке пи сме но сти нео п ход них за да љи рад на же
ле зни ци.

Задаци на ста ве пред ме та је да уче ни ци:
– усва ја ју и из гра ђу ју зна ње, при ме њу ју и раз ме њу ју сте че но 

зна ње из осно ва тех ни ке ко че ња во зо ва, уре ђа ја за ко че ње и де ло ва 
оп ште при ме не;

– ефи ка сно ко му ни ци ра ју, ко ри сте ћи се ра зно вр сним вер бал
ни, ви зу ел ним и сим бо лич ким сред стви ма;

– иден ти фи ку ју и ре ша ва ју про бле ме и до но се од лу ке ко ри
сте ћи кри тич ко и кре а тив но ми шље ње;

– усва ја ју и из гра ђу ју зна ње из обла сти уре ђа ја за про из
вод њу зби је ног ва зду ха на вуч ним во зи ли ма и су ша чи ма ва зду ха, 
ауто мат ске коч ни це, ди рект не коч ни це и ру ко ва ња коч ни ца ма;

– усва ја ју ду жно сти ма ши но во ђе и основ них про пи са при са
ста вља њу во зо ва и ру ко ва њу коч ни ца ма при ма не ври са њу.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

УВОД У ПРЕД МЕТ (2)

От по ри кре та њу во за. Уло га и за да так уре ђа ја за ко че ње.

ОСНОВ НЕ ТЕХ НИ КЕ КО ЧЕ ЊА (18)

По де ла коч ни ца. Ка ра ке ри сти ке по је ди них вр ста и ти по ва 
коч ни ца. Ди на мич ке коч ни це (ко че ње ди зелмо то ром, хи дро ди
на мич ке, елек тро ди на мич ке, шин ске и ро тор ске са вр тло жним 
стру ја ма). Коч ни це са тре њем (руч не, елек то маг нет не, са пер ма
нент ним маг не ти ма). Коч ни ца са зби је ним ва зду хом. Ди рект не – 
не а у то мат ске коч ни це. Ин ди рект не – ауто мат ске коч ни це. Коч ни це 
спо рог деј ства. Коч ни це бр зог деј ства. Јед но сте пе но и ви ше сте пе
но от ко чи ва ње. Коч ни це са па пу ча ма. Ком би но ва не коч ни це. Про
бој но вре ме и про бој на бр зи на. За у став ни пут и за у став но вре ме. 
Вр сте ко че ња (упут ство 233).



ОБРА ЗО ВА ЊЕ КОЧ НЕ СИ ЛЕ (10)

Тре ње. Си ле на ко че ним точ ко ви ма. Ад хе зи о на си ла. Коч на 
си ла. Коч на си ла елек тро маг нет не коч ни це. Коч на си ла ди на мич ке 
коч ни це. Од нос коч не и ад хе зи о не си ле. Про ме на коч не си ле код 
коч них уме та ка од SL. Про ме на коч не си ле код коч них уме та ка од 
ком по зит ног ма те ри ја ла. Ко че ност во зи ла. Ко че ност во зи ла са па
пу ча стом коч ни цом. Ко че ност во зи ла са диск коч ни цом.

КОЧ НА СИ ЛА (10)

Од ре ђи ва ње коч не ма се (екс пе ри мен тал но и ра чун ски). 
Ствар на коч на ма са во за – CКМ. Про це нат коч не ма се. По треб на 
коч на ма са – ПКМ. Та бли ца ко че ња.

КОЧ НИ ЦЕ ВЕ ЛИ КЕ ЕФИ КА СНО СТИ (10)

Про ме на коч не си ле у за ви сно сти од бр зи не. Про ме на коч не 
си ле у за ви сно сти од оп те ре ђе ња ко ла. Ка рак те ри сти ке зби је ног 
ва зду ха. Зах те ви ко је мо ра ју ис пу ни ти ва зду шне коч ни це. Елек тро
ва зду шне коч ни це.

НАТ ПИ СИ И ОЗНА КЕ УРЕ ЂА ЈА КОЧ НИ ЦЕ (10)

Озна ке ти по ва ва зду шних коч ни ца. Нат пис коч не ма се код ко
ла са руч ном коч ни цом. Нат пис коч ни це за слу чај опа сно сти. Нат
пис за диск коч ни це. Нат пис за елек тро ва зду шну коч ни цу. 

КОЧ НИ УРЕ ЂА ЈИ И ДЕ ЛО ВИ ОП ШТЕ ПРИ МЕ НЕ (35)

Коч ни ца вуч них во зи ла. Коч ни ца пут нич ких ко ла. Коч ни ца 
те рет них ко ла. Ва зду шни во до ви. Че о не сла ви не. Коч нич ка спој
ни ца. Бр зач пра жње ња глав ног во да. Пре чи ста чи ва зду ха. Одва ја чи 
во де и уља и рас пр ши ва чи ал ко хо ла. Ис кључ не сла ви не. Ре зер во
а ри за ва здух. Не по вра ти вен ти ли. Ма но ме три. Коч ни ци лин дри. 
Уре ђај СR (Коч ни ци лин дри – ре гу ла тор коч ног по луж ја) за диск 
коч ни цу. Коч но по луж је. Коч не па пу че и коч ни уме ци. Ре гу ла тор 
коч ног по луж ја. Коч ни блoк: ци лин дар – ре гу ла тор – па пу ча. Ме
њач си ле ко че ња. Ме ња чи вр сте коч ни це. Коч ни це за слу чај опа
сно сти. Ре гу ла тор при ти ска. Вен тил си гур но сти. Рас по ред ник са 
два рад на при ти ска. Рас по ред ник са три рад на при ти ска. Коч ни ци 
ауто мат ске коч ни це. Коч ник „Бо жић”. Коч ни ци ди рект не коч ни це.

ПРО РА ЧУН КОЧ НИ ЦЕ (10)

Про ра чун коч ни це ло ко мо ти ве. Про ра чун коч ни це пут нич
ких ко ла. Про ра чун коч ни це те рет них ко ла. Про ра чун коч не ма се 
руч не коч ни це са за вој ним вре те ном и оси гу ра ње во зи ла од са мо
по кре та ња.

IV РАЗРЕД 
( 3 ча са не дељ но, 90 ча со ва го ди шње)

УРЕ ЂА ЈИ ЗА ПРО ИЗ ВОД ЊУ ЗБИ ЈЕ НОГ  
ВА ЗДУ ХА – КОМ ПРЕ СО РИ (8)

Вр сте ком пре со ра. Ком пре со ри на ди зел и елек тро ло ко мо ти
ва ма. Клип ни ком пре со ри. Виј ча ни ком пре со ри. Хла ђе ње ва зду ха. 
Ре гу ла ци ја ра да ком пре со ра. Пе ри о дич но пре ки да ње ра да ком пре
со ра. Ис пу шта ње зби је ног ва зду ха у ат мос фе ру. При нуд но отва ра
ње уси сних вен ти ла. Ка рак те ри сти ке ком пре со ра.

СУ ША ЧИ ВА ЗДУ ХА (2)

Основ ни прин цип ра да су ша ча. Прин цип ра да јед но ко мор них 
су ша ча. Прин цип ра да дво ко мор них су ша ча.

КОЧ НИ ЦИ АУТО МАТ СКЕ КОЧ НИ ЦЕ (6)

Коч ник W 26C, Коч ник KNO RR D2, Коч ник Oe FV 4a.

КОЧ НИ ЦИ ДИ РЕКТ НЕ КОЧ НИ ЦЕ (2)

Ди рект ни коч ник W 26c.

РАС ПО РЕД НИ ЦИ ВУЧ НИХ ВО ЗИ ЛА (4)

Ло ко мо тив ски рас по ред ник W 26D. Ло ко мо тив ски рас по ред
ник Oe LSt. 1.

УРЕ ЂА ЈИ ЗА КОН ТРО ЛУ БУД НО СТИ МА ШИ НО ВО ЂЕ (3)

Рит мич ки буд ник ЕР 202.

ПРО ТИВ КЛИ ЗНИ УРЕ ЂА ЈИ И ЗА ШТИ ТА  
ОД ПРО КЛИ ЗА ВА ЊА (2)

Ком би но ва на за шти та од кли за ња и про кли за ва ња: Ое тип 4 
GS1 и 3 GS2. 

АУТОСТОП УРЕ ЂАЈ (2)

КОЧ НИ ЦА И СИ СТЕМ УРЕ ЂА ЈА ЗА ЗБИ ЈЕ НИ ВА ЗДУХ  
ЗА DL СЕ РИ ЈЕ 661 И ПОД СЕ РИ ЈЕ 100 И 200 (6)

Ком пре сор. Ауто мат ска коч ни ца. Ди рект на коч ни ца. Буд ник.

КОЧ НИ ЦА И СИ СТЕМ УРЕ ЂА ЈА ЗА ЗБИ ЈЕ НИ ВА ЗДУХ  
ЗА ЕМВ СЕ РИ ЈЕ 412/416 (6)

Ком пре сор. Ауто мат ска коч ни ца. Коч ник FVE4. Елек трич на 
коч ни ца. Ди рект на коч ни ца. Уза јам но деј ство елек трич не и елек
троп не у мат ске коч ни це.

КОЧ НИ ЦА И СИ СТЕМ УРЕ ЂА ЈА ЗА ЗБИ ЈЕ НИ ВА ЗДУХ  
НА ЕЛЕК ТРО ЛО КО МО ТИ ВИ СЕ РИ ЈЕ 441 (6)

Ком пре сор. Ауто мат ска коч ни ца. Ди рект на коч ни ца. Буд ник.

КОЧ НИ ЦА И СИ СТЕМ УРЕ ЂА ЈА ЗА ЗБИ ЈЕ НИ ВА ЗДУХ  
НА ЕЛЕК ТРО ЛО КО МО ТИ ВИ СЕ РИ ЈЕ 442 (6)

Ком пре сор. Ауто мат ска коч ни ца. Про тив кли зна за шти та. 
Елек тро ди на мич ка коч ни ца.

КОЧ НИ ЦА И СИ СТЕМ УРЕ ЂА ЈА ЗА ЗБИ ЈЕ НИ ВА ЗДУХ  
НА ЕЛЕК ТРО ЛО КО МО ТИ ВИ СЕ РИ ЈЕ 461 (6)

Ком пре сор. Ауто мат ска коч ни ца. Пре но сач при ти ска. Ди
рект на коч ни ца. Буд ник и аутостоп уре ђај.

ДУ ЖНО СТИ МА ШИ НО ВО ЂЕ (8)

Тех нич ка при пре ма у де поу. При пре ма пред по ла зак во за. 
Ру ко ва ње коч ни ци ма за вре ме во жње. Ко че ње на па до ви ма и при 
ни ским тем пе ра ту ра ма. Во жња са за пре гом и по ти ски ва ли цом. Ко
че ње у слу ча ју опа сно сти. Смет ње и ква ро ви за вре ме во жње. По
вра так вуч ног во зи ла у је ди ни цу ву че.

ПРО ВЕ РА ИС ПРАВ НО СТИ КОЧ НИ ЦА (6)

Вр сте про бе коч ни ца (А, Б, Ц и Д). Слу ча је ви у ко ји ма се вр
ши про ба А. По сту пак код про бе А. Слу ча је ви у ко ји ма се вр ше 
про бе Б, Ц и Д. По сту пак код про ба Б, Ц и Д. Не ис прав но сти код 
коч ни це утвр ђе не у то ку про бе коч ни це и по ступ ци за њи хо во от
кла ња ње.

ПРО РА ЧУН ЕФИ КА СНО СТИ КОЧ НИ ЦЕ КОД ВО ЗА (5)

Оп ште од ред бе о ко че њу. Утвр ђи ва ње про цен та ко че ња и по
треб не коч не ма се во за РКМ. Утвр ђи ва ње ствар не коч не ма се во за 
SKM. При ме ри из ра чу на ва ња PKM, Q +1, и бр зи не во за.

СА СТА ВЉА ЊЕ ВО ЗО ВА (6)

Усло ви ко је мо ра ју ис пу ња ва ти коч ни це ко ла ко ја се увр шћу ју 
у са о бра ћај на ЈЖ. От пре ма ње не рад них ло ко мо ти ва. Увр шћи ва ње 
ко ла и из бор вр сте коч ни це код во зо ва за пре воз пут ни ка. Увр шћи
ва ње ко ла и из бор вр сте коч ни це код те рет них во зо ва. Рас по ред 
ко ла са коч ни ца ма у во зу. Обез бе ђе ње во за или де ла во за од са мо
по кре та ња. До пу ште ни број осо ви на и мак си мал не ду жи не во за.



КО ЧЕ ЊЕ ПРИ МА НЕ ВРИ СА ЊУ (6)

За ква чи ва ње и от ква чи ва ње. Ру ко ва ње коч ни ца ма при ма не
ври са њу. Ма не ври са ње ло ко мо ти вом.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

Про грам ски са др жа ји коч ни ца и ко че ња су ор га ни зо ва ни у те
мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а
ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше 
сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не 
на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је 
аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та 
оства ре.

Про грам се оства ру је у спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци за коч ни
це. Уче ни ци мо ра ју за са вла ђи ва ње про гра ма ко ри сти ти уџ бе ник и 
упут ство 233 о ко че њу во зо ва.

На ста ва се из во ди те о риј ским и прак тич ним ве жба ма на по
стро је њу за ко че ње са свим вр ста ма коч ни ка, ва зду хом ви со ког 
при ти ска, пот пу но јед на ко ствар ним усло ви ма ра да.

За те о риј ску на ста ву ко ри сти ти ше ме фор ма та Ао, ори ги нал
не узор ке – екс по нен те свих де ло ва уре ђа ја коч ни це и њи хо ве пре
се ке.

На по стро је њу, прак тич ним ве жба ма, уче ни ци тре ба да са
вла да ју ру ко ва ње коч ни ца ма. Ко че ње и от ко чи ва ње из во ди ти за све 
вр сте коч ни ца G, P, R, за по ло жа је пра зно – то ва ре но, ко че ње са 
ме ња чем при ти ска MZT – AKR, ис пи ти ва ње функ ци је про тив кли
зне за шти те GSE у ме сту. Де мон стра ци ја ис цр пљи во сти коч ни це. 
Про ве ра буд но сти ма ши но во ђе.

Сва ки уче ник мо ра прак тич но из во ди ти спа ја ње и раз два ја ње 
глав ног во да, ис кљу чи ва ње и укљу чи ва ње коч ни це.

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

ВУЧЕНА ВОЗИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци оспо со бе за ре ша ва ње 
про бле ма, по ве зи ва ње и при ме ну зна ња и ве шти на у да љем обра
зо ва њу и про фе си о нал ном ра ду и стек ну основ на зна ња о пра вил
ном ко ри шће њу ко ла у же ле знич ком са о бра ћа ју.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– усва ја ју и из гра ђу ју зна ње о вр сти и ти по ви ма ву че них во

зи ла у же ле знич ком са о бра ћа ју, кон струк ци ји скло по ва и уре ђа ја 
пут нич ких и те рет них ко ла, обе ле жа ва њу нат пи са и слов них број
ча них озна ка ко ла;

– при ку пља ју, ана ли зи ра ју, ор га ни зу ју и кри тич ки про це њу ју 
ин фор ма ци је;

– усва ја ју и из гра ђу ју зна ње о по ступ ци ма оли ста ва ња ко ла, обе
ле жа ва ња нат пи са, слов них број ча них озна ка ко ла, одр жа ва ње ко ла.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

УВОД(2)

Ши ри на ко ло се ка, оп те ре ће ње по осо ви ни и оп те ре ће ње по 
ду жном ме тру. Га ба ри ти и вр сте га ба ри та же ле знич ких во зи ла.

ПО ДЕ ЛА ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КИХ ВО ЗИ ЛА (пре ма Пра вил ни ку 241) (8)

Вр сте пут нич ких ко ла – слов на озна ка и пе ти број у бро ју ко ла.
Опис по је ди них ти по ва пут нич ких ко ла. Вр сте те рет них. ко ла 

– слов на и број ча на озна ка (пе ти број у бро ју ко ла). Опис по је ди
них ти по ва те рет них ко ла.

КОН СТРУК ЦИ О НЕ И ЕКС ПЛО А ТА ЦИ О НЕ  
КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ КО ЛА (6)

Кон струк ци о не ка рак те ри сти ке, глав ни под скло по ви, глав ни 
и по моћ ни уре ђа ји код пут нич ких и те рет них ко ла. Ва жни по ка за
те љи о ка рак те ри сти ка ма ко ла. Гра ни ца то ва ре ња и та бли ца то ва
ре ња.

ГЛАВ НИ ПОД СКЛО ПО ВИ КО ЛА (8)

Тр че ћи строј – по де ла и глав ни де ло ви. Јед но о со вин ски тр че
ћи строј дво о со вин ских ко ла. Осо вин ски склопде ло ви, ди мен зи је. 
Осно ва – ти по ви, ди мен зи је, ма те ри јал, из ра да. Точ ко ви – вр сте, 
ди мен зи је. Ку ћи шта ле жи шта – за да так, ти по ви и кли зно во ђе ње. 
Кли зна и ко тр ља наваљ ка ста ле жи шта. Ела стич ни еле мен ти (ли
сна ти гиб ње ви). Ве за јед но о со вин ског тр че ћег за по сто ље ко ла код 
пут нич ких и те рет них ко ла. Во ђи це (по жи це) и чап ко ви.

ОБРТ НА ПО СТО ЉА (8)

Глав ни де ло ви, по де ла и вр сте ве ша ња. Обрт на по сто ља те
рет них ко ла: обрт но по сто ље UIC 401, обрт но по сто ље 25 – Сs. 
Обрт на по сто ља пут нич ких ко ла и ве за по сто ља ко ла за обрт но 
по сто ље: обрт но по сто ље Гер лиц – за ко ла ,,X”, обрт но по сто ље 
Вег ман–Го ша – за ко ла ,,Y”, обрт но по сто ље Мин ден ДајцМD 52 
за ко ла ,,Z”.

ПО СТО ЉЕ КО ЛА (4)

Ша си ја – уло га и зна чај. По сто ље те рет них ко ла – дво о со вин
ских и че тво ро о со вин ских. По сто ље пут нич ких ко ла дво о со вин
ских и че тво ро о со вин ских. 

САН ДУК КО ЛА (4)

Уло га и зна чај сан ду ка ко ла код пут нич ких и код те рет них ко
ла. Сан дук пут нич ких ко ла – ти по ви ске ле та – на са ђе ни, са мо но се
ћи, сло бод но но се ћи. Спољ на опла та, уну тра шња опла та, изо ла ци
ја и под ко ла. Уну тра шњост пут нич ких ко ла; одељ ци са при бо ром, 
вра та и про зо ри. Сан дук те рет них ко ла у за ви сно сти од на ме не – 
глав не ка рак те ри сти ке.

ГЛАВ НИ УРЕ ЂА ЈИ ПУТ НИЧ КИХ И ТЕ РЕТ НИХ КО ЛА (8)

Те гље нич ки уре ђај, по де ла и ти по ви пре ма кон струк ци ји и 
на чи ну ква че ња. Ку ке, те гље ни ци, ква чи ло на за вр тањ, по лу а у то
мат ско и ауто мат ско ква чи ло.

ОД БОЈ НИЧ КИ УРЕ ЂАЈ (4)

За да так, тех нич ке ка рак те ри сти ке, по де ла. Од бој ни ци пут
нич ких ко ла. Од бој ни ци ка те го ри је А, Б, Ц за те рет на ко ла.

ПО МОЋ НИ УРЕ ЂА ЈИ ПУТ НИЧ КИХ И ТЕ РЕТ НИХ КО ЛА (8)

Уре ђа ји за гре ја ње. Пар но гре ја ње Фрид ман. Во де но гре ја ње 
Ха ге нук. Ва зду шно гре ја ње. Елек трич но гре ја ње ко ла. Елек трич но 
осве тље ње. Са ни тар ни уре ђа ји.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ И НАТ ПИ СИ НА КО ЛИ МА (6) 

Слов не и број ча не озна ке пут нич ких ко ла. Слов не и број ча не 
озна ке те рет них ко ла.

ОДР ЖА ВА ЊЕ ПУТ НИЧ КИХ И ТЕ РЕТ НИХ КО ЛА (4) 

У пе ри о ду екс пло а та ци је, де фи ни ци ја и вр сте.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји ву че них во зи ла су ор га ни зо ва ни у те мат
ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. 
На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра
де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на 
на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан про стор и 
да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.



Про грам се оства ру је у ка би не ту за ву че на во зи ла. У про це
су на ста ве, на став ник ће се слу жи ти мо де ли ма; ко ла Е5 и ске ле
та сло бод но но се ћег сан ду ка „УГо ша”, обрт ног по сто ља V 25Сз, 
ори ги нал ним де ло ви ма тр че ћег стро ја дво о со вин ских ко ла (гиб ње
ви, ве зни еле мен ти, ку ћи шта ле жи шта, кли зно ле жи ште са ма за ли
цом, ваљ ка сто ле жи ште), де ло ви ма те гље нич ког уре ђа ја и од бој
нич ког уре ђа ја, цр те жи ма, ше ма ма и др.

По треб но је да на став ник ор га ни зу је по се ту Фа бри ци пут
нич ких ко ла Го ша и Фа бри ци ва го на Кра ље во, ка ко би се уче ни ци 
упо зна ли са де ло ви ма ко ла, мон та жом пут нич ких и те рет них ко ла 
и ко ла у це ли ни.

Об ја шње ња кон струк ци ја скло по ва и де ло ва да ти ди рект но 
на мо де ли ма и узор ци ма у ка би не ту, ра ди о ни ци, од но сно фа бри ци.

У на ста ви ко ри сти ти цр те же фор ма та А0 као сред ство за об ја
шње ње кон струк ци је и функ ци је ви ше скло по ва по ве за них у јед ну 
це ли ну.

При упо зна ва њу уче ни ка с основ ним скло по ви ма, под скло по
ви ма, де ло ви ма и уре ђа ји ма ву че них во зи ла, на ро чи ту па жњу по
кло ни ти они ма од ко јих не по сред но за ви си без бед ност са о бра ћа ја.

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

ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да се уче ни ци оспо со бе за ре ша ва ње 
про бле ма, по ве зи ва ње и при ме ну зна ња и ве шти на у да љем обра
зо ва њу о уло зи елек трич них уре ђа ја и на чи ну њи хо вог ко ри шће ња.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци: 
– сти ца ње зна ња ко ја су по треб на за успе шно ко ри шће ње 

опре ме на елек тро и ди зел вуч ним во зи ли ма;
– сти ца ње зна ња из обла сти елек тро тех ни ке;
– сти ца ње зна ња о сиг на ли за ци ји на елек тро уре ђа ји ма;
– под сти ца ње и упу ћи ва ње уче ни ка да ко ри сте од го ва ра ју ћу и 

струч ну ли те ра ту ру из ове обла сти;
– из гра ђи ва ње све сти о зна ча ју чу ва ња опре ме и уре ђа ја као 

са став ни део елек тро и ди зел вуч них во зи ла;
– сти ца ње по треб них зна ња за от кла ња ње ла ких ква ро ва на 

уре ђа ји ма;
– сти ца ње основ них зна ња о на чи ну ру ко ва ња елек трич ним 

уре ђа ји ма.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД И ТЕХ НО ЛО ШКИ РАЗ ВОЈ ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ОПРЕ МЕ  
НА ВУЧ НИМ ВО ЗИ ЛИ МА (3)

ПО ДЕ ЛЕ ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ОПРЕ МЕ НА ДИ ЗЕЛ ВУЧ НИМ  
ВО ЗИ ЛИ МА ПРЕ МА РАЗ ЛИ ЧИ ТИМ ОСНО ВИ МА (12)

Пре ма ви си ни на по на. Пре ма об ли ку стру је. Пре ма сме шта ју 
на вуч ним во зи ли ма. Пре ма функ ци ји. Пре ма на ме ни на вуч ним 
во зи ли ма 

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ О ЕЛЕК ТРИЧ НИМ УРЕ ЂА ЈИ МА (3)

ЕЛЕК ТРИЧ НИ УРЕ ЂА ЈИ ВИ СО КОГ НА ПО НА (52)

ОБРТ НЕ ЕЛЕК ТРИЧ НЕ МА ШИ НЕ ЈЕД НО СМЕР НЕ 
СТРУ ЈЕ – КОН СТРУК ЦИ ЈА (5)

Ро тор и ста тор. Глав ни и по моћ ни по ло ви. На мо та ји, чет ки це 
и ко лек тор. По бу да – вр сте

ГЛАВ НИ ГЕ НЕ РА ТОР ЈЕД НО СМЕР НЕ СТРУ ЈЕ (10)

Де фи ни ци ја, на ме на и кон струк ци ја. Прин цип ра да. Еелек
то мо тор на си ла и на пон. Об лик ин ду ко ва не емс. Вр сте на мо та ја, 
њи хо ва на ме на и ве зи ва ње. Сна га и ко е фи ци јент ко ри сног деј ства. 
Спољ на ка рак те ри сти ка. Одр жа ва ње. 

ВУЧ НИ МО ТО РИ ЗА ЈЕД НО СМЕР НУ СТРУ ЈУ (10)

Де фи ни ци ја, на ме на и кон струк ци ја. Прин цип ра да, елек тро
маг нет на си ла. Обрт ни мо ме нат мо то ра. Кон тра е лек тро мо тор на 
си ла и на пон. Бр зи на обр та ња мо то ра, сна га и ко е фи ци јент ко ри
сног деј ства. Рад не кри ве. Одр жа ва ње.

ОБРТ НЕ ЕЛЕК ТРИЧ НЕ МА ШИ НЕ НА ИЗ МЕ НИЧ НЕ СТРУ ЈЕ (4)

Кон струк ци ја. Вр сте.

ГЛАВ НИ АЛ ТЕР НА ТОР – ГЕ НЕ РА ТОР НА ИЗ МЕ НИЧ НЕ  
СТРУ ЈЕ (5)

Де фи ни ци ја, на ме на и кон струк ци ја. Прин цип ра да. Одр жа
ва ње.

ТРАН СФОР МА ТО РИ (6)

Де фи ни ци ја, на ме на и кон струк ци ја. Прин цип ра да и пре но
сни од нос. Пра те ћа опре ма. Одр жа ва ње.

МЕР НИ ТРАН СФОР МА ТО РИ (3)

На пон ски и струј ни. Де фи ни ци ја, на ме на и кон струк ци ја. 
Прин цип ра да и пре но сни од нос.

ИС ПРА ВЉА ЧИ (5)

Де фи ни ци ја, на ме на и вр сте. Основ ни де ло ви и прин цип ра да. 

ПРИ ГУ ШНИ ЦЕ (2)

Де фи ни ци ја, на ме на и кон струк ци ја. Прин цип ра да.

ОСТА ЛИ ЕЛЕК ТРИЧ НИ УРЕ ЂА ЈИ ВИ СО КОГ НА ПО НА  
НА ДИ ЗЕЛ ВУЧ НИМ ВО ЗИ ЛИ МА (2)

Кон так то ри сна ге и ме ња чи сме ра во жње.

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

УВОД (2)

Про ве ра по треб них пред зна ња о елек трич ној опре ми на вуч
ним во зи ли ма. 

ЕЛЕК ТРИЧ НИ УРЕ ЂА ЈИ НИ СКОГ НА ПО НА (103):

I. ОБРТ НЕ ЕЛЕК ТРИЧ НЕ МА ШИ НЕ НИ СКОГ НА ПО НА (22):

ПО МОЋ НИ ГЕ НЕ РА ТОР ЈЕД НО СМЕР НЕ СТРУ ЈЕ (5)

Опис, прин цип ра да и на ме на. Кон струк ци ја. Прин цип ре гу
ла ци је на по на. Ре гу ла тор на по на (прин цип ра да и кон струк ци ја).

ПО МОЋ НИ АЛ ТЕР НА ТОР – ГЕ НЕ РА ТОР НА ИЗ МЕ НИЧ НЕ 
СТРУ ЈЕ (3)

Опис, прин цип ра да и на ме на. Кон струк ци ја. Прин цип ре гу
ла ци је на по на.

БУ ДИ ЛИ ЦА (2)

Опис, прин цип ра да и на ме на. Кон струк ци ја.

ГЕ НЕ РА ТОР БРО ЈА ОБР ТА ЈА (2)

Опис, прин цип ра да и на ме на. Кон струк ци ја.



ГЕ НЕ РА ТОР ОБР ТО МЕ РА (2)

Опис, прин цип ра да и на ме на. Кон струк ци ја.

МО ТОРПО КРЕ ТАЧ (СТАР ТЕР) (2)

Опис, прин цип ра да и на ме на. Кон струк ци ја.

МО ТОРПРЕ ТВА РАЧ (2)

Опис, прин цип ра да и на ме на. Кон струк ци ја.

ОСТА ЛИ МА ЛИ МО ТО РИ (3)

II. ОСТА ЛИ УРЕ ЂА ЈИ НИ СКОГ НА ПО НА (69):

ПРЕ ТВА РА ЧИ (4)

Обрт ни и ста тич ки (елек трон ски). Ис пра вља чи, ин вер то ри, 
чо пе ри, пре тва ра чи бро ја фа за, пре тва ра чи уче ста но сти. Де фи ни
ци ја, на ме на и вр сте.

АКУ МУ ЛА ТОР СКЕ БА ТЕ РИ ЈЕ (6)

Де фи ни ци ја, на ме на и вр сте. Кон струк ци ја. Упо ред не осо би
не олов них и че лич них аку му ла то ра. Па ра лел но и се риј ско ве зи ва
ње ће ли ја аку му ла то ра у аку му ла тор ске ба те ри је.

УРЕ ЂА ЈИ ЗА ПУ ЊЕ ЊЕ АКУ МУ ЛА ТО РА (2)

Опре ма; ре гу ла ци ја на по на и стру је.

ЕЛЕК ТРОП НЕ У МАТ СКИ ВЕН ТИ ЛИ (3)

Опис, прин цип ра да и на ме на. Кон струк ци ја.

УРЕ ЂА ЈИ ЗА ПО КРЕ ТА ЊЕ И ЗА У СТА ВЉА ЊЕ  
ДИ ЗЕЛ МО ТО РА (2)

Мо торпо кре тач, ,,ге не ра торпо кре тач”; аку му ла тор ска ба те
ри ја. Оста ла опре ма: та сте ри, пре ки да чи, оси гу ра чи.

ОТ ПОР НИ ЦИ (5)

Де фи ни ци ја, на ме на и вр сте. Кон струк ци ја.

УРЕ ЂА ЈИ ЗА МЕ РЕ ЊА (4)

Елек трич ни мер ни ин стру мен ти (ам пер ме тар, волт ме тар, ват
ме тар) – прин цип ра да. По сред но ме ре ње бр зи не обр та ња елек
трич ним пу тем – прин цип.

УРЕ ЂА ЈИ ЗА ШТИ ТЕ НА ВУЧ НИМ ВО ЗИ ЛИ МА (2)

На ме на и вр сте.

ОСИ ГУ РА ЧИ (3)

Де фи ни ци ја, на ме на и вр сте. Кон струк ци ја и прин цип ра да.

ПРЕ СО СТА ТИ (3)

Де фи ни ци ја и на ме на. Кон струк ци ја и прин цип ра да.

ТЕР МО СТА ТИ (2)

Де фи ни ци ја, на ме на и вр сте. Кон струк ци ја и прин цип ра да.

РЕ ЛЕ ЈИ (4)

Де фи ни ци ја, на ме на и вр сте. Кон струк ци ја и прин цип ра да.

УРЕ ЂА ЈИ ЗА СИГ НА ЛИ ЗА ЦИ ЈУ НА ВУЧ НИМ ВО ЗИ ЛИ МА (2)

Де фи ни ци ја, на ме на и вр сте.

УРЕ ЂА ЈИ ЗА ОСВЕ ТЉЕ ЊЕ ВУЧ НИХ ВО ЗИ ЛА (3)

Вр сте осве тље ња. Прин цип ра да све тло сних из во ра.

УРЕ ЂА ЈИ ЗА УПРА ВЉА ЊЕ ВУЧ НИМ ВО ЗИ ЛОМ (4)

Ко манд ни сто ло ви. Уре ђа ји ко манд них сто ло ва. Из вр шни ор
га ни за ру ко ва ње.

ПРЕ КИ ДА ЧИ И КОН ТРО ЛЕ РИ; КОН ТАК ТО РИ СНА ГЕ (8)

Де фи ни ци ја, на ме на и вр сте. Кон струк ци ја и прин цип ра да. 
Кон так то ри сна ге (вр сте по бу да и на чи ни га ше ња еле крич ног лу ка).

ПО ЛУ ПРО ВОД НИЧ КИ ЕЛЕ МЕН ТИ (5)

Де фи ни ци ја, на ме на и вр сте (ди о да, тран зи стор, ти ри стор). 
Кон струк ци ја и прин цип ра да.

ЕЛЕК ТРИЧ НА ОПРЕ МА ЗА ГРЕ ЈА ЊЕ ВО ЗА  
И УПРА ВЉАЧ НИ ЦЕ (6)

Де фи ни ци ја, на ме на и вр сте. Кон струк ци ја и прин цип ра да.

ЕЛЕК ТРИЧ НИ РАЗ ВОД НИ ОР МАР (1)

Де фи ни ци ја, на ме на и кон струк ци ја.

III ЕЛЕК ТРИЧ НА ОПРЕ МА ЗА БЕЗ БЕД НОСТ  
СА О БРА ЋА ЈА (12):

БУД НИК (2)

Де фи ни ци ја, на ме на и вр сте. Основ ни де ло ви и прин цип ра да.

БР ЗИ НО МЕ РИ (3)

Де фи ни ци ја, на ме на и вр сте. Основ ни де ло ви и прин цип ра да.

АУТОСТОП (4)

Де фи ни ци ја и на ме на. Основ ни де ло ви и прин цип ра да.

РА ДИОДИС ПЕ ЧЕР (3) 

Де фи ни ци ја и на ме на. Основ ни де ло ви и прин цип ра да.

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

ТЕХ НИЧ КИ ОПИС ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ОПРЕ МЕ (25)

Тех нич ки опис угра ђе них елек трич них ма ши на. Глав ни ге не
ра тор. Вуч ни елек тро мо тор. По моћ не елек трич не ма ши не. Тех нич
ки опис при ме ње ног на чи на ре гу ла ци је сна ге с опи сом кон струк
ци је и прин ци па ра да сва ког од њих: ре гу ла то ра бро ја обр та ја и 
ре гу ла то ра оп те ре ће ња. Тех нич ки опис елек трич них уре ђа ја за 
ру ко ва ње и кон тро лу ра да: ко манд них сто ло ва; кон трол них та бли; 
раз вод них ор ма ра.

ОПИС КОМ ПЛЕТ НИХ ЕЛЕК ТРИЧ НИХ ШЕ МА ВУЧ НИХ ВО
ЗИ ЛА СА ПО ДЕ ЛОМ НА ПО ЈЕ ДИ НЕ ГРУ ПЕ СТРУЈ НИХ КО ЛА 
И С ОПИ СОМ СВА КОГ СТРУЈ НОГ КО ЛА (25)

Струј но ко ло за пу шта ње у рад пум пе за го ри во. Струј но ко ло 
за старт и за у ста вља ње ди зелмо то ра. Струј но ко ло за пу ње ње ба
те ри ја. Струј но ко ло про ме не бро ја обр та ја ди зелмо то ра. Струј но 
ко ло про ме не сме ра кре та ња. Струј но ко ло по бу де глав ног ге не ра
то ра. Струј но ко ло ауто мат ског пре спа ја ња вуч них мо то ра и шен
ти ра ња. Струј но ко ло за шти те од кли за ња осо ви на у ,,се риј ској” и 
„па ра лел ној” спре зи. Струј но ко ло за кон тро лу про бо ја изо ла ци је. 
Струј но ко ло за кон тро лу ни ског при ти ска уља и пре гре ја ва ња ди
зелмо то ра. Струј на ко ла за кон тро лу не ис прав но сти си сте ма гре
ја ња во за. Струј на ко ла ко ја при па да ју си сте му ва зду шне коч ни це 
и ре гу ла ци је ра да ком пре со ра.

ОПИС НЕ ПРА ВИЛ НО СТИ У ТО КУ РА ДА ВУЧ НОГ ВО ЗИ ЛА (6)

Не пра вил но сти ко је ре ги стру ју све тло сни и звуч ни сиг на ли. 
Не пра вил но сти ко је ре ги стру ју дру ги по ка за те љи. По ступ ци при 
та квим по ја ва ма.



ОПА СНА МЕ СТА НА ВУЧ НОМ ВО ЗИ ЛУ ОД УДА РА  
ЕЛЕК ТРИЧ НЕ СТРУ ЈЕ (4)

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји елек трич них уре ђа ја су ор га ни зо ва ни у 
те мат ске це ли не за ко је је на ве ден број ча со ва за ре а ли за ци ју. На
став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен про
ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це
ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан 
про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

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

На став ни про грам је та ко кон ци пи ран да је у дру гом раз ре
ду пред ви ђе но основ но упо зна ва ње уче ни ка са елек тро у ре ђа ји ма и 
опре мом у за ви сно сти од на ме не во зи ла, вр сте пре но сни ка сна ге, 
ме ста сме шта ја и на ме не уре ђа ја.

У тре ћем раз ре ду пред ви ђе ној је да се уче ни ци упо зна ју са 
нај ва жни јим те о риј ским прин ци пи ма на ко ји ма се за сни ва рад уре
ђа ја, ка ко би раз у ме ли функ ци о ни са ње са мих уре ђа ја и њи хо вих 
са став них де ло ва. Уче ни ке тре ба упо зна ти с еле мен ти ма кон струк
тив них ре ше ња ко ја се нај че шће при ме њу ју код по је ди них уре ђа ја, 
ка ко би се ка сни је лак ше мо гли сна ла зи ти у прак тич ном ра ду и су
сре ти ма са но вим во зи ли ма. Уче ни ке тре ба упо зна ти и са прин ци
пи ма ре гу ла ци је ко ји се при ме њу ју на по је ди ним уре ђа ји ма, прин
ци пи ма за шти те, кон тро ле ра да и ме ре ња по је ди них ве ли чи на.

У за вр шном раз ре ду уче ни ци тре ба да кон крет но упо зна
ју елек трич ну опре му и уре ђа је на са вре ме ним вуч ним во зи ли ма, 
прин ци пе њи хо вог ра да и елек трич не ше ме.

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

ВУЧНА ВОЗИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци стек ну ква ли тет на зна
ња и ве шти не о вуч ним во зи ли ма, као и о по гон ским уре ђа ји ма за 
кре та ње во зи ла.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– усво је зна ња о вуч ним во зи ли ма и њи хо вим кон струк тив

ним еле мен ти ма;
– усво је и из гра ђу ју зна ње ве за но за де ло ве вуч них во зи ла и 

њи хо ве основ не ка рак те ри сти ке;
– од го вор но и ефи ка сно упра вља ју со бом и сво јим ак тив но

сти ма за пра вил но оп слу жи ва ње вуч них во зи ла;
– при ме њу ју и раз ме њу ју сте че но зна ње у бу ду ћем шко ло ва њу.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД (4)

Упо зна ва ње са на став ним про гра мом. Исто риј ски раз вој вуч
них во зи ла. По де ла вуч них во зи ла и њи хо во обе ле жа ва ње.

ОСНО ВИ МА ШИН СТВА (42)

МА ТЕ РИ ЈА ЛИ НА ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦИ (7)

Кон струк тив ни ма те ри ја ли: гво жђе, ба кар, алу ми ни јум, че
лик и оста ле ле гу ре. Озна ча ва ње ма те ри ја ла и њи хо ве фи зич ке и 
ме ха нич ке осо би не. По гон ски ма те ри ја ли – го ри ва: чвр ста, теч на, 
га со ви та. Фи зич кохе миј ске осо би не го ри ва. По моћ ни ма те ри ја ли: 
гу ма, во да. Омек ша ва ње и опле ме њи ва ње во де. 

МА ШИН СКИ ЕЛЕ МЕН ТИ (35)

Стан дар ди и стан дар ди за ци ја. То ле ран ци је ду жин ских ме ра 
и об ли ка: вр сте ду жин ских ме ра, основ ни пој мо ви и де фи ни ци је, 
ква ли тет то ле ран ци је, вр сте на ле га ња и си сте ми на ле га ња, ме ре 
ко је тре ба то ле ри са ти, то ле ран ци је сло бод них ме ра, сло же не то ле
ран ци је, то ле ран ци је об ли ка и по ло жа ја. Оп те ре ће ње ма шин ских 
еле ме на та: вр сте оп те ре ће ња и на пре за ња (но ми нал но оп те ре ће ње, 
на пон, де фор ма ци ја). Вр сте на пре за ња: ак си јал но, са ви ја ње, уви ја
ње, сми ца ње), сте пен си гур но сти. Вр сте и на чи ни спа ја ња ма те ри
ја ла: вр сте и на чи ни спа ја ња, не раз дво ји ви спо је ви (за ко ва ни, за ва
ре ни, ле мље ни и ле пље ни спо је ви), раз дво ји ви спо је ви (за вој ни ца 
и на вој, вр сте на во ја и обе ле жа ва ње, вр сте ви ја ка и на врт ки и њи
хо ва упо тре ба, кли но ви и еле мен ти за оси гу ра ње). Опру ге (вр сте и 
при ме на). Еле мен ти за пре нос сна ге: осо ви не, вра ти ла, спој ни це, 
ле жи шта, зуп ча ни ци, лан ча ни и ре ме ни пре нос, ре дук то ри (вр сте 
и при ме на).

ТЕР МО ДИ НА МИ КА (12)

Основ не тер мич ке ве ли чи не ста ња: при ти сак, тем пе ра ту ра, 
спе ци фич на за пре ми на. По јам јед на чи не иде ал ног га са. Рад. Ко
ли чи на то пло те. Пр ви и дру ги прин цип тер мо ди на ми ке. Про ме не 
ста ња иде ал них га со ва: изо бар ска, изо хор ска, изо терм ска, ади ја
бат ска. Енер ги ја и основ ни прин ци пи пре тва ра ња енер ги је. Пре
тва ра ње то пло те у ме ха нич ки рад. Кру жни ци клу си мо то ра СУС. 
На ста ја ње во де не па ре.

ХИ ДРА У ЛИ КА И ПНЕ У МА ТИ КА (6)

Основ не осо би не теч но сти и ва зду ха. Хи дра у лич ни и хи дро
ста тич ки при ти сак. Хи дро ди на ми ка: вр сте кре та ња теч но сти (ста
ци о нар но, не ста ци о нар но, ла ми нар но и тур бо лент но). Хи дра у лич
ни си сте ми: пум пе. Под ма зи ва ње и ма зи ва.

ПАР НЕ ЛО КО МО ТИ ВЕ (10)

Глав ни де ло ви и раз ме штај опре ме на пар ној ло ко мо ти ви. 
Прин цип ра да пар них ло ко мо ти ва. Ло ко мо тив ски пар ни ко тло ви 
(основ ни де ло ви и област при ме не). Пар на ма ши на и крет ни ме
ха ни зам. Вуч на си ла код пар не ло ко мо ти ве. Тер мо тех ни ка пар них 
ло ко мо ти ва.

II РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 го ди шње)

I. ДИ ЗЕЛ ВУ ЧА (80)

ДИ ЗЕЛ ВУЧ НА ВО ЗИ ЛА (7)

Основ не ка рак те ри сти ке ди зел вуч них во зи ла. По де ла ди зел 
вуч них во зи ла и њи хо во обе ле жа ва ње. Кла си фи ка ци ја и осо би не 
теч них го ри ва. Осно ве про це са са го ре ва ња. Глав ни де ло ви ди зел 
вуч них во зи ла: скло по ви, раз ме штај опре ме.

ДИ ЗЕЛ МО ТОР (23)

По де ла и вр сте ди зел мо то ра. Прин цип ра да ди зел мо то ра 
(че тво ро такт ни, дво такт ни). Тер мо ди на мич ке осно ве ра да ди зел 
мо то ра (сте пен ко ри сног деј ства ди зел мо то ра). Глав ни де ло ви ди
зел мо то ра (не по крет ни, по крет ни, опис). Си сте ми ди зел мо то ра: 
си стем за ва здух, си стем за на па ја ње го ри вом, си стем за хла ђе ње, 
си стем за под ма зи ва ње, си стем за стар то ва ње, уси сна и из дув на 



гра на, си стем за ре гу ла ци ју, си стем за за шти ту. ПГ ре гу ла тор. При
ме на ди зел мо то ра на ЈП ,,Же ле зни це Ср би је”. Тен ден ци ја раз во ја 
ди зел мо то ра за же ле знич ка во зи ла у све ту.

ПРЕ НО СНИ ЦИ СНА ГЕ (15)

Вр сте и за да ци пре но сни ка сна ге. Ме ха нич ки пре но сни ци 
(глав на спој ни ца, ме ха нич ки ме њач, ме њач сме ра кре та ња, осо
вин ски пре но сник). При ме на ме ха нич ког пре но сни ка на же ле зни
ци. Елек трич ни пре но сник и ње го ва при ме на на же ле зни ци. Хи
дра у лич ни пре но сни ци (пум па, тур би на, спој ни ца, хи дра у лич ни 
пре тва рач). При ме на хи дра у лич них пре но сни ка на же ле зни ци. Хи
дро ме ха нич ки пре но сни ци. Вуч на си ла код ди зел вуч них во зи ла.

ПО МОЋ НИ ПО ГОН (5)

Де ли тељ сна ге. По гон вен ти ла то ра. Хи дро ста тич ки си стем за 
ре гу ла ци ју ра да.

ЛО КО МО ТИВ СКИ САН ДУК (7)

Опис и глав ни де ло ви. Оп те ре ће ња сан ду ка. Ана ли за оп те ре
ће ња: ста тич ко, ди на мич ко, цен три фу гал но, боч но, инер ци јал но.

ОБРТ НО ПО СТО ЉЕ (15)

Опис и глав ни де ло ви. Рам обрт ног по сто ља. Кон струк тив не 
ва ри јан те обрт ног по сто ља. Осо вин ски склоп са ле жи шти ма. Осо
ви на. Оп те ре ће ња осо ви не. То чак. Екс пло а та ци о не ка рак те ри сти ке 
осо вин ског скло па. Оги бље ње (при мар но и се кун дар но). Ве зе сан
ду ка и обрт ног по сто ља. Вуч ноод бој нич ки уре ђа ји.

ГЕ НЕ РА ТОР ПА РЕ (8)

Вр сте, опис, са став ни де ло ви, на чин ра да и ру ко ва ње. На пој
ни ток во де – на пој ни ток па ре – по врат ни ток во де. Ток го ри ва и 
уре ђа ји на том то ку. Пу ње ње и кон тро ла пре пу шта ња у рад. Кон
тро ла и за шти та за вре ме ра да. За шти та од мра за. Из ду ва ва ње ге
не ра то ра па ре у ра ду и на за вр шет ку гре ја ња. Смет ње ко је се ја
вља ју при ра ду.

II. МА ШИН СКИ АСПЕК ТИ ЕЛЕК ТРО ВУЧ НИХ ВО ЗИ ЛА (25):

ОП ШТИ ПОЈ МО ВИ (5)

Основ не ка рак те ри сти ке и по де ла елек тро вуч них во зи ла пре
ма вр сти и на ме ни. Тран сфор ма ци ја елек трич не енер ги је у ме ха
нич ки рад. Вуч на си ла код елек тро вуч них во зи ла.

ЛО КО МО ТИВ СКИ САН ДУК И ОБРТ НО ПО СТО ЉЕ (15)

Кон струк тив не и функ ци о нал не раз ли ке. Опис и глав ни де
ло ви сан ду ка. Оп те ре ће ња сан ду ка. Опис и глав ни де ло ви обрт ног 
по сто ља. Осо вин ски склоп. Оги бље ње (при мар но и се кун дар но). 
Ве зе сан ду ка и обрт ног по сто ља. Вуч ноод бој нич ки уре ђа ји.

КОМ ПРЕ СО РИ, ВЕН ТИ ЛА ТО РИ, ПУМ ПЕ (5)

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

УВОД (3)

Вр сте вуч них во зи ла у за ви сно сти од са др жа ја елек трич не 
опре ме.

УПРА ВЉА ЊЕ ВУЧ НИМ МО ТО РИ МА ЗА ЈЕД НО СМЕР НУ 
СТРУ ЈУ (13)

Спре ге вуч них мо то ра. По кре та ње вуч них мо то ра. Ре гу ла ци ја 
бр зи не вуч них мо то ра; шен ти ра ње. Елек трич но ко че ње. Про ме на 
сме ра обр та ња.

ТРО ФА ЗНИ АСИН ХРО НИ КА ВЕ ЗНИ ВУЧ НИ МО ТО РИ (3)

Де фи ни ци ја и на ме на. Кон струк ци ја и прин цип ра да.

ЈЕД НО ФА ЗНИ КО МУ ТА ТОР СКИ ВУЧ НИ МО ТО РИ (2)

Де фи ни ци ја и на ме на. Кон струк ци ја и прин цип ра да.

ВУЧ НИ МО ТО РИ ЗА ВА ЛО ВИ ТУ СТРУ ЈУ (2)

Де фи ни ци ја и на ме на. Кон струк ци ја и прин цип ра да.

ЕЛЕК ТРИЧ НИ ДЕО ДИ ЗЕЛ ВУЧ НИХ ВО ЗИ ЛА (17):

ПРЕ НОС СНА ГЕ НА ДИ ЗЕЛ ВУЧ НИМ ВО ЗИ ЛИ МА  
(ВУЧ НИ ПО ГОН) (7)

Уло га и вр сте пре но сни ка сна ге. Уре ђа ји и по де ла елек трич
них пре но сни ка сна ге. Прин цип ра да елек трич них пре но сни ка 
сна ге. Упо ре ђе ње и при ме на раз ли чи тих вр ста елек трич них пре
но сни ка сна ге.

РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈА СНА ГЕ НА ДИ ЗЕЛ ВУЧ НИМ ВО ЗИ ЛИ МА (6)

Основ ни пој мо ви о ре гу ла ци ји сна ге на ди зел вуч ним во зи ли
ма и раз ло зи због че га се она вр ши. Блокше ма уре ђа ја за ре гу ла
ци ју сна ге. Основ ни пој мо ви у уре ђа ји ма ре гу ла ци је сна ге. Об ја
шње ње прин ци па ре гу ла ци је сна ге.

ПО МОЋ НИ ПО ГОН (4)

ТЕХ НИЧ КИ ОПИС ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ОПРЕ МЕ НАЈ БРОЈ НИ ЈИХ 
ДИ ЗЕЛ ВУЧ НИХ ВО ЗИ ЛА ЈП „ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦЕ СР БИ ЈЕ” (2)

ЕЛЕК ТРО ВУЧ НА ВО ЗИ ЛА (26):

СИ СТЕ МИ ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ВУ ЧЕ (2)

ВР СТЕ ЕЛЕК ТРО ВУЧ НИХ ВО ЗИ ЛА (2)

ВИ СО КО НА ПОН СКА ЕЛЕК ТРИЧ НА ОПРЕ МА НА КРО ВУ 
ЕЛЕК ТРО ВУЧ НИХ ВО ЗИ ЛА (5)

Пан то гра фи. Ра ста вља чи пан то гра фа. Глав ни пре ки дач. Од
вод ник пре на по на. Увод ни изо ла тор.

ВУЧ НИ ПО ГО НИ (СТРУЈ НА КО ЛА ВУ ЧЕ) ВУЧ НИХ ВО ЗИ ЛА 
ЗА ЈЕД НО СМЕР НУ СТРУ ЈУ (4)

Ди рект ни. Са чо пе ри ма. Ре а ли за ци ја, елек трич но ко че ње, 
хла ђе ње.

ВУЧ НИ ПО ГО НИ (СТРУЈ НА КО ЛА ВУ ЧЕ) ВУЧ НИХ ВО ЗИ ЛА 
ЗА ЈЕД НО ФА ЗНУ СТРУ ЈУ (9)

Ди рект ни. Са вуч ним мо то ри ма за ва ло ви ту стру ју. Са ди
од ним ис пра вља чи ма. Сте пе на сти пре ки дач (гра ду а тор на по на). 
Глав ни ре гу ла ци о ни ло ко мо тив ски тран сфор ма тор (кон струк ци ја, 
прин цип ра да, ре гу ла ци ја на по на). Са ти ри стор ским ис пра вља чи
ма. Са тро фа зним асин хро ним ка ве зним вуч ним мо то ри ма. Ре а ли
за ци ја, елек трич но ко че ње, хла ђе ње.

ПО МОЋ НИ ПО ГОН (4)

ТЕХ НИЧ КИ ОПИС ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ОПРЕ МЕ НАЈ БРОЈ НИ ЈИХ 
ЕЛЕК ТРО ВУЧ НИХ ВО ЗИ ЛА ЈП ,,ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦЕ СР БИ ЈЕ” (2)

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји вуч них во зи ла су ор га ни зо ва ни у те
мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за 



ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи
ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на 
да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те
ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци 
пред ме та оства ре.

Про грам пред ме та вуч на во зи ла за про фил тех ни чар ву че 
при ла го ђен је по тре би да се уче ник оспо со би за по зна ва ње ди зел 
вуч ног во зи ла, као и за ње го во оп слу жи ва ње, а исто вре ме но му се 
обез бе ђу је по треб но те о риј ско зна ње за да ље обра зо ва ње.

У про гра му је по треб но го ди шњи фонд ча со ва по де ли ти по 
на став ним те ма ма. Са др жа је сва ке те ме на став ник де ли на на став
не је ди ни це пре ма свом на хо ђе њу, за ви сно од кон крет не си ту а ци је 
и ува жа ва ју ћи прин цип ак тив но сти уче ни ка.

За из во ђе ње те о риј ске на ста ве, на став ник мо ра да има на рас
по ла га њу по треб не ше ме скло по ва, си сте ма, ди ја по зи ти ва, фил мо
ва и оста ла по ма га ла за очи глед ну на ста ву.

Прак тич ну на ста ву тре ба оба ве зно из во ди ти у де поу. Да би се 
то оства ри ло, ча со ве тре ба спа ја ти та ко, да не бу де ма ње од че ти ри 
и не ви ше од шест ча со ва, а вре ме ускла ди ти са ра дом де поа. Шко
ла тре ба да има до го вор са де по ом за из во ђе ње на ста ве.

У дру гом и тре ћем раз ре ду уче ни ци упо зна ју ди зел и елек
тро вуч на во зи ла. По ред тех нич ког опи са ових во зи ла и упо зна ва ња 
њи хо вих глав них скло по ва и де ло ва, уче ни ци тре ба до бро да са вла
да ју прин ци пе на ко ји ма се за сни ва ру ко ва ње вуч ним во зи ли ма. Те
о риј ска зна ња тре ба да по слу же уче ни ци ма да схва те про цес ра да 
вуч них во зи ла, да уоча ва ју не до стат ке и от кла ња ју их, као и да се 
при пре ме за са мо стал но ру ко ва ње вуч ним во зи ли ма. Сто га на ста ву 
у нај ве ћој ме ри тре ба из во ди ти у ка би не ти ма, а у од ре ђе ној ме ри 
и у ло ко мо тив ским де по и ма. Те о риј ску на ста ву ускла ди ти и по ве
за ти са прак тич ном и на тај на чин уче ни ке об у чи ти за са мо стал но 
оба вља ње по сло ва. Вре ме из во ђе ња прак тич ног де ла на ста ве тре ба 
ускла ди ти са пла ном те ку ћег одр жа ва ња во зи ла по ци клу су.

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

ИЗБОРНА ТЕХНОЛОГИЈА РАДА
(ЕЛЕКТРОВУЧА ИЛИ ДИЗЕЛ ВУЧА)

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње ква ли тет них зна ња и ве
шти на и фор ми ра ње вред но сних ста во ва нео п ход них за оба вља ње 
по сло ва и за да та ка обра зов ног про фи ла тех ни чар ву че.

Задаци на ста ве пред ме та ра да су да уче ни ци:
– усва ја ју и из гра ђу ју зна ње о ци клу су ра да ди зелмо то ра, 

прин ци пу ра да по је ди них скло по ва, на чи ну одр жа ва ња ви тал них 
де ло ва;

– упо зна ју глав не еле мен те и скло по ве ди зелмо то ра;
– упо зна ју раз ли чи те се ри је вуч них во зи ла;
– од го вор но и ефи ка сно упра вља ју со бом и сво јим ак тив но

сти ма за пра вил но ру ко ва ње вуч ним во зи ли ма при во жњи на отво
ре ној пру зи.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

IV РАЗРЕД 
(4 ча са не дељ но, 120 ча со ва го ди шње; 4 ча са не дељ но ве жби,  

120 ча со ва го ди шње + 120 ча со ва на ста ве у бло ку)

ЕЛЕК ТРО ВУ ЧА

ТЕХ НИЧ КИ ОПИС ЕЛЕК ТРО ВУЧ НИХ ВО ЗИ ЛА  
СЕ РИ ЈА 441, 444, И 461 (20)

Рас по ред опре ме на кро ву ло ко мо ти ве. Елек трич не ше ме ве зе 
кров не опре ме ло ко мо ти ве. Рас по ред опре ме и бло ко ва у ма шин
ском про сто ру. Рас по ред опре ме у упра вљач ни ца ма. Елек труч на 
опре ма обрт них по сто ља.

СТРУЈ НА КО ЛА (10)

Глав но струј но ко ло ви со ког на по на. Глав но струј но ко ло 
сни же ног на по на.

ПО МОЋ НИ ПО ГОН ЛО КО МО ТИ ВЕ (10)

Уло га по моћ ног по го на. Функ ци о ни са ње по моћ ног по го на. 
Пу шта ње у рад по моћ ног по го на – елек тро мо то ра. 

УОП ШТЕ О УПРА ВЉА ЊУ ЕЛЕК ТРО ВУЧ НИХ ВО ЗИ ЛА (10)

Об ја шње ње функ ци о ни са ња по мо ћу елек трич них ше ма. 
Прин ци пи на ко ји ма су елек трич не ше ме са чи ње не и гра фич ки 
сим бо ли при ме ње ни у елек трич ним ше ма ма. Пра ви ла за чи та ње 
елек трич них ше ма.

ФУНК ЦИ О НИ СА ЊЕ ЕЛЕК ТРИЧ НИХ ЛО КО МО ТИ ВА  
СЕ РИ ЈА 441, 442 И 461 (50)

Струј на ко ла за по ди за ње пан то гра фа и укљу че ње глав ног 
пре ки да ча. Функ ци о ни са ње по моћ ног по го на, укљу че ње глав ног 
ком пре со ра и мо то ра за вен ти ла ци ју. Ре гу ла ци ја на по на тро фа
зног си сте ма по моћ ног по го на. Функ ци о ни са ње пре тва ра ча фа за, 
ста тич ког, обрт ног и ти ри стор ског. Функ ци о ни са ње ме ња ча сме ра 
во жње. Струј на ко ла за ву чу и елек трич но ко че ње, укљу че ње кон
так то ра. Функ ци о ни са ње елек трич не коч ни це, ре гу ла ци ју на по на 
вуч них мо то ра, рад ре гу ла то ра на по на. Сиг на ли за ци ја, за шти та и 
бло ка де. За шти та елек трич них ма ши на, апа ра та и уре ђа ја и оста
лих при јем ни ка на ло ко мо ти ви. От кла ња ње ква ро ва на ста лих у то
ку во жње.

ЕЛЕК ТРО МО ТОР НИ ВОЗ 412/416 (10)

Увод, тех нич ки по да ци и оп шти опис во за. Рас по ред елек
трич не опре ме на кро ву мо тор них ко ла и при ко ли ци. Еле мен ти 
глав ног струј ног ко ла. Ор ма ни елек трич не опре ме. По моћ ни по
гон. Рас по ред опре ме у упра вљач ни ци.

ЕЛЕК ТРИЧ НО ВУЧ НО ВО ЗИ ЛО СЕ РИ ЈЕ 444 (10)

Тех нич ки опис и ка рак те ри сти ке ло ко мо ти ве се ри је 444. Рас
по ред елек трич не опре ме на кро ву. Еле мен ти глав ног струј ног ко
ла. Ор ма ни елек трич не опре ме. По моћ ни по гон. Рас по ред опре ме 
у упра вљач ни ци.

ДИ ЗЕЛВУ ЧА

ОПИС И ПРИН ЦИП РА ДА СКЛО ПО ВА НА ВУЧ НОМ  
ВО ЗИ ЛУ (25)

Ди зел мо тор: опис са став них де ло ва (ку ћи ште, ле жи шта, кли
по ви, стар тер, пум па за до ста ву го ри ва, ре гу ла тор бро ја окре та ја 
итд.). Опис и зна чај уре ђа ја за под ма зи ва ње, убри зга ва ње го ри ва, 
хла ђе ње и пу шта ње ди зел мо то ра у рад. Опис и прин цип ра да ком
пре со ра. Опис и за да так вен ти ла то ра хлад ња ка. Пре но сни ци сна га. 
Пре нос сна ге, врcте пре но сни ка и за да так. Опис и прин цип ра да 
ме ха нич ког, хи дра у лич ног и елек трич ног пре но сни ка сна ге. Опис и 
прин цип ра да ме ђу пре но сни ка, осо вин ског пре но сни ка и кар дан ске 
осо ви не на ло ко мо ти ви. Опис хлад ња ка уља и хлад ња ка рас хлад не 
во де. Упра вљач ни ца и уре ђа ји у њој. Аку стич ни сиг нал ни уре ђа
ји. Ре ги стру ју ћи бр зи но мер. Уре ђај буд но сти. Уре ђај за пе ска ре ње. 
Уре ђај за упра вља ње. Вен ти ла ци ја и гре ја ње упра вљач ни це.

ДИ ЗЕЛ ЕЛЕК ТРИЧ НА ЛО КО МО ТИ ВА СЕ РИ ЈЕ 641 (20)

Мо тор: опис и са став ни де ло ви под се ри је 100, 200, 300. Ре гу
ла ци ја бро ја обр та ја. Си стем за под ма зи ва ње. Си стем за хла ђе ње. 
Си стем за го ри во. Ру ко ва ње. При пре ма за пу шта ње у рад. Пу шта
ње у рад хлад ног и то плог мо то ра. По ло жај ру чи це за ру ко ва ње. 
Да љин ско упра вља ње. Про ме на пу ње ња. За у ста вља ње мо то ра.



ТЕР МО ДИ НА МИЧ КЕ ЗА КО НИ ТО СТИ И ПО ЈА ВЕ (20) 

Те о риј ски ди зел ци клус. Тер мо ди на мич ки сте пен ко ри сно
сти ди зел ци клу са. Ме шо ви ти ци клус – Са ба тов ци клус. Ана ли
за ствар ног ци клу са ди зелмо то ра. Про цес пу ње ња – уси са ва ње. 
При ти сак и тем пе ра ту ра за о ста лих га со ва на по чет ку уси са ва ња. 
Ко е фи ци јент за о ста лих га со ва. Ко е фи ци јент пу ње ња и фак то ри ко
ји ути чу на ње га. Тем пе ра ту ра све жег пу ње ња. Тем пе ра ту ра и при
ти сак на кра ју уси са ва ња. Про цес са би ја ња – ком пре си ја. Сте пен 
ком пре си је и ње гов ути цај. Ком пре си о на ли ни ја и по ли троп ски 
екс по нент и фак то ри ко ји ути чу на екс по нат. При ти сак и тем пе ра
ту ра на кра ју ком пре си је. Про цес са го ре ва ња код ди зелмо то ра по 
фа за ма и справ љшве сме ше. Фак то ри ко ји ути чу на про цес са го ре
ва ња. Де то на ци ја код ди зелмо то ра. Јед на чи на са го ре ва ња. Ши ре
ње – екс пан зи ја и фак то ри ко ји ути чу на ала троп ски екс по нат ши
ре ња. При ти сак и тем пе ра ту ра на кра ју про це са ши ре ња. Про цес 
из ду ва ва ња. Сред њи ин ди ци ра ни при ти сак и од ре ђи ва ње сна ге мо
то ра. Ин ди ка тор ска спе ци фич на по тро шња го ри ва. Ефек тив на сна
га и ме ха нич ки гу би ци као и фак то ри ко ји ути чу на ефек тив ну сна
гу мо то ра. То плот ни би ланс мо то ра с уну тра шњим са го ре ва њем.

ДИ ЗЕЛ ЕЛЕК ТРИЧ НА ЛО КО МО ТИ ВА СЕ РИ ЈЕ 661 (30)

Оп шти опис во зи ла, тех нич ки по да ци. Ко манд ни сто ма шно
во ђе. Ди зелмо тор, са став ни де ло ви и уград ња – де таљ но. Ре гу ла
тор бро ја обр та ја ВМ (РО). Си стем за хла ђе ње – де таљ но. Си стем 
за под ма зи ва ње – де таљ но. Си стем за го ри во – де таљ но. Си стем 
са би је ног ва зду ха – основ но. Ру ко ва ње. По сту пак ма ши но во ђе 
при ли ком при је ма ло ко мо ти ве се ри је 661. По сту пак ма ши но во ђе 
при ли ком пре да је ло ко мо ти ве. По сту пак ма ши но во ђе при ли ком 
во жње во за. По сту пак ма ши но во ђе у при је му, во жњи и пре да ји ло
ко мо ти ве у усло ви ма зим ске екс пло а та ци је. Про на ла же ње и от кла
ња ње основ них ква ро ва на ло ко мо ти ви у пу ту.

ДИ ЗЕЛ МО ТО РИ ВОЗ – ШИ НО БУС СЕ РИ ЈЕ 812 (15)

Оп шти опис во зи ла, тех нич ки по да ци. Ко манд ни пулт ма ши
но во ђе. Ди зел мо тор, са став ни де ло ви и уград ња – де таљ но. Си стем 
за хла ђе ње – де таљ но. Си стем за под ма зи ва ње – де таљ но. Си стем 
за ва здух – основ но. Си стем за го ри во – де таљ но. По сту пак ма ши
но во ђе при ли ком при је ма. По сту пак ма ши но во ђе при ли ком во жње. 
По сту пак ма ши но во ђе при ли ком пре да је. По сту пак ма ши но во ђе код 
при је ма, во жње и пре да је у усло ви ма зим ске екс пло а та ци је. Про на
ла же ње и от кла ња ње основ них ква ро ва на ло ко мо ти ви у пу ту.

ДИ ЗЕЛ ХИ ДРА У ЛИЧ НИ МО ТОР НИ ВОЗ СЕ РИ ЈЕ 712 (10)

Оп шти опис во зи ла, тех нич ки по да ци, Ко манд ни пулт ма
ши но во ђе. Ди зел мо тор, са став ни де ло ви, и уград ња – де таљ но. 
Хи дра у лич ни пре но сник, са став ни де ло ви – де таљ но. Си стем за 
хла ђе ње – де таљ но. Си стем за под ма зи ва ње – де таљ но. Си стем за 
го ри во – де таљ но. Си стем за ва здух – основ но. По сту пак ма ши но
во ђе при ли ком при је ма. По сту пак ма ши но во ђе при ли ком во жње. 
По сту пак ма ши но во ђе при ли ком пре да је. По сту пак ма ши но во ђе 
код при је ма, во жње и пре да је у усло ви ма зим ске екс пло а та ци је. 
Про на ла же ње и от кла ња ње основ них ква ро ва на ло ко мо ти ви у пу
ту. Одр жа ва ње во зи ла на пред по ме ну тих се ри ја. Вр сте, де фи ни ци
је, ци клу си и ро ко ви. Кри те ри ју ми ро ко ва и обим одр жа ва ња. Упу
ћи ва ње, пре да ја, проб не во жње и при јем во зи ла по сле из вр ше не 
оправ ке.

ВЕ ЖБЕ (120 ча со ва)

ЕЛЕК ТРО ВУ ЧА

РА СПРЕ МА ЊЕ ЛО КО МО ТИ ВЕ (10)

Рад ње на кон за вр ше не во жње. При мо пре да ја во зи ла.

МЕ РЕ ЗА ШТИ ТЕ ОД ВИ СО КОГ НА ПО НА (5) 

Узе мље ње ло ко мо ти ве. По врат ни вод, уло га.

ПРИ ПРЕМ НЕ РАД ЊЕ ЗА СТА ВЉА ЊЕ ЛО КО МО ТИ ВЕ  
ПОД НА ПОН (се ри је 441, 461, 444) (20)

Ви зу ел ни пре глед ло ко мо ти ве спо ља. Пре глед опре ме у ма
шин ском про сто ру и рад ње ко је ма ши но во ђа оба вља. Рад ње ко је 
ма ши но во ђа оба вља у упра вљач ни ца ма. По ди за ње пан то гра фа и 
укљу чи ва ње глав ног пре ки да ча.

ПРИ ПРЕМ НЕ РАД ЊЕ ЗА ПО КРЕ ТА ЊЕ ЛО КО МО ТИ ВЕ  
И ВО ЖЊА ИСТЕ (15)

Укљу чи ва ње глав ног ком пре со ра и по моћ них ма ши на. Из бор 
сме ра во жње. По кре та ње ло ко мо ти ве. Во жња и за у ста вља ње ло ко
мо ти ве. От кла ња ње ква ро ва на ста лих у то ку во жње.

ОПИС ФУНК ЦИ О НИ СА ЊА И УПРА ВЉА ЊА ЕМВ 412/416 (50)

При пре ма во за за оста вља ње под на пон. Про ве ра ис прав но
сти пре ки да ча и пре ба ци ва ча. Ста вља ње во за под на пон. Про ве ра 
ис прав но сти уре ђа ја на во зу. По кре та ње во за и во жња на отво ре
ној пру зи. Ра спре ма ње во за. За штит на струј на ко ла, ко ла бло ки
ра ња и сиг на ли за ци је, за шти та ел. ма ши на уре ђа ја и опре ме на 
во зу. Функ ци о ни са ње елек тро от пор нич ке коч ни це. Ти ри стор ско 
– им пулс ни ре гу ла тор. Про ве ра ис прав но сти уре ђа ја иа во зу. Упра
вља ње во жњом во за, вуч ни ре жим и ре жим елек трич ног ко че ња. 
Сиг на ли за ци ја упра вља ња и не ис прав но сти на во зу. Во жња ви ше 
је ди ни ца – Сек ци ја елек тро мо тор ног во за. По ступ ци ма ши но во ђе 
при по ја ви не ис прав но сти на во зу.

ОДР ЖА ВА ЊЕ ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ОПРЕ МЕ (20)

Уоп ште но о одр жа ва њу. Одр жа ва ње вуч них мо то ра, кон так
то ра, ре ле ја.

ДИ ЗЕЛ ВУ ЧА

Опис и прин цип скло по ва на пуч ном во зи лу (25) 
Ди зел елек трич на ло ко мо ти ва се ри је 641 (25) 
Ди зел елек трич на ло ко мо ти ва се ри је 661 (35) 
Ди зел мо тор ни воз – ши но бус се ри је 812 (20) 
Ди зел хи дра у лич ни мо тор ни воз се ри је 712 (15)

НА СТА ВА У БЛО КУ (120 ча со ва)

ЕЛЕК ТРО ВУ ЧА

МО ДИ ФИ КА ЦИ ЈА ЕЛЕК ТРО ЛО КО МО ТИ ВА

РУ КО ВА ЊЕ ЕЛЕК ТРО ЛО КО МО ТИ ВА МА  
И ЕЛЕК ТРО МО ТОР НИМ ВО ЗО ВИ МА

ПО СТУ ПАК МА ШИ НО ВО ЂЕ ПРИ ЛИ КОМ ПРИ ЈЕ МА

ПО СТУ ПАК МА ШИ НО ВО ЂЕ У ВО ЖЊИ ВО ЗА  
СА ПО СЕБ НИМ АК ЦЕН ТОМ НА ОП СЛУ ЖИ ВА ЊЕ БУД НИ КА, 
АУТОСТОП УРЕ ЂА ЈА И РА ДИО ДИС ПЕ ЧЕР СКОГ УРЕ ЂА ЈА

ПО СТУ ПАК МА ШИ НО ВО ЂЕ ПРИ ЛИ КОМ ПРЕ ДА ЈЕ

ПО СТУП ЦИ У УСЛО ВИ МА ЗИМ СКЕ ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈЕ

ПРО НА ЛА ЖЕ ЊЕ И ОТ КЛА ЊА ЊЕ ОСНОВ НИХ КВА РО ВА  
НА ПУ ТУ

ОДР ЖА ВА ЊЕ ЕЛЕК ТРО ВУЧ НИХ ВО ЗИ ЛА

Вр сте и де фи ни ци је. Ци клу си, ро ко ви и кри те ри ју ми ро ко ва. 
Обим одр жа ва ња. Упу ћи ва ње, пре да ја, проб не во жње и при јем во
зи ла по сле оправ ке.



ДИ ЗЕЛ ВУ ЧА

Оправ ка опре ме и уре ђа ја на ди зел вуч ним во зи ли ма. Оправ
ка ди зелмо то ра, глав ног ге не ра то ра, ге не ра то ра па ре, вуч них мо
то ра. При јем до ку ме на та за пут. Нео п ход на ад ми ни стра ци ја ко ју 
во ди ма ши но во ђа. Ру ко ва ње ком пре со ром и рас по ред ни ци ма. Ру
ко ва ње коч ни цом у слу ча ју опа сно сти. По ступ ци при скра ће ним и 
пот пу ним про ба ма коч ни ца. Тех ни ка ру ко ва ња ло ко мо ти ва ма. Да
ва ње по треб них сиг на ла. Ру ко ва ње си гур но сним уре ђа ји ма. Упо
зна ва ње глав них скло по ва и де ло ва. При прем не рад ње за по кре та
ње ло ко мо ти ва, пре гле ди, на ми ри ва ње ло ко мо ти ве го ри вом, во дом, 
уљем. Ра спре ма ње ло ко мо ти ве. При мо пре да ја ло ко мо ти ва.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји из бор не тех но ло ги је ра да су ор га ни зо
ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча
со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, 
де фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу
на да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка 
те ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци 
пред ме та оства ре.

Нaведенe програмe тре ба ре а ли зо ва ти у спе ци ја ли зо ва ним 
учи о ни ца ма и ла бо ра то ри ја ма у шко ли и у овла шће ним ра ди о ни
ца ма, сер ви си ма и де по и ма же ле знич котран спорт них пред у зе ћа.

Са др жа је про гра ма пар не ву че тре ба та ко ре а ли зо ва ти да уче
ни ци до де та ља упо зна ју кон струк тив не де ло ве пар них вуч них во
зи ла, функ ци о ни са ње по је ди них уре ђа ја, агре га та, скло по ва и др. 
Код одр жа ва ња пар них вуч них во зи ла по себ но обра ти ти па жњу на 
при пре му за по ла зак на пут при свим вре мен ским усло ви ма, на ми
ри ва ње во зи ла, пра ће ње ра да у то ку екс пло а та ци је и дру го. Ча со ве 
ве жби ре а ли зо ва ти на те ре ну и у спе ци ја ли зо ва ним учи о ни ца ма, 
ка ко би се уче ни ци у це ли ни оспо со би ли да сте че на те о риј ска зна
ња при ме не у ствар ним усло ви ма ра да, да стек ну рад не на ви ке, бо
љи ква ли тет ра да и ве ћу пре ци зност у ру ко ва њу вуч ним во зи ли ма.

Код ре а ли за ци је са др жа ја про гра ма ди зел вуч них во зи ла об
ра ди ти све се ри је во зи ла, са свим вр ста ма пре но сни ка сна ге, уре
ђа је, агре га те, скло по ве, ма ши не и дру го де таљ но про ра ди ти, ко
ри сте ћи мо де ле, ски це и дру га на став на сред ства. При ре а ли за ци ји 
са др жа ја про гра ма ве за них за функ ци о ни са ње скло по ва и во зи ла у 
це ли ни, та ко ђе по себ ну па жњу обра ти ти на ре гу ла ци ју сна ге, на
ми ри ва ње, одр жа ва ње и екс пло а та ци ју во зи ла.

Код елек тро вуч них во зи ла, као нај са вре ме ни јег ви да ву че, де
таљ но об ра ди ти опре му и уре ђа је на во зи лу, као и скло по ве. На
ста ву из во ди ти у шко ли у спе ци ја ли зо ва ним учи о ни ца ма ко ри сте
ћи ви зу ел на на став на сред ства, мо де ле, узор ке и др.

Ве жбе ре а ли зо ва ти на те ре ну, ди рект но на во зи лу, оспо со
бља ва ју ћи уче ни ке да ква ли тет но упра вља ју во зи лом и от кла ња ју 
ква ро ве. Уче ни ци тре ба да упо зна ју ко ја су опа сна ме ста на елек
тро вуч ним во зи ли ма од уда ра елек трич не стру је.

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

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци сте че на те о рет ска зна ња 
и ве шти не при ме не на кон крет ним по сло ви ма обра зов ног про фи ла 
тех ни чар ву че.

Задаци на ста ве пред ме та је да уче ни ци:
– усво је и из гра де, при ме не сте че на те о риј ска зна ња;
– од го вор но и ефи ка сно упра вља ју со бом и сво јим ак тив но

сти ма ра ди сти ца ња од ре ђе них рад них на ви ка;
– усво је и из гра де зна ње и ве шти не за екс пло а та ци ју и одр жа

ва ње вуч на во зи ла.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗРЕД 
(2 ча со ва не дељ но, 70 ча со ва го ди шње+60 ча со ва на ста ве  

у бло ку)

УПУТ СТВО О ЧУ ВА ЊУ ЛИЧ НЕ БЕЗ БЕД НО СТИ (2)

Уче ни ке упо зна ти са ме ра ма о чу ва њу лич не без бед но сти. 

МЕ ТА ЛИ И ЛЕ ГУ РЕ (18)

ЛИ ВЕ ЊЕ (2)

КО ВА ЊЕ, ПРЕ СО ВА ЊЕ И ВА ЉА ЊЕ (2)

ИЗ ВЛА ЧЕ ЊЕ, ИС ТИ СКИ ВА ЊЕ И СА ВИ ЈА ЊЕ (2)

СЕ ЧЕ ЊЕ: МЕ ХА НИЧ КО И АУТО ГЕ НО (2)

ЗА ВА РИ ВА ЊЕ, ЛЕ МЉЕ ЊЕ, ЗА КИ ВА ЊЕ, ТУР ПИ ЈА ЊЕ (2)

СТРУ ГА ЊЕ: АЛА ТИ И МА ШИ НЕ (2)

БУ ШЕ ЊЕ (2)

ГЛО ДА ЊЕ (2)

РЕН ДИ СА ЊЕ (2)

БРУ ШЕ ЊЕ (2)

ТО ПЛОТ НА ОБ РА ДА ЧЕ ЛИ КА: ЖА РЕ ЊЕ  
И НОР МА ЛИ ЗА ЦИ ЈА, КА ЉЕ ЊЕ, ОТ ПУ ШТА ЊЕ,  
ЦЕ МЕ ТА ЦИ ЈА (10)

ТРАН СПОРТ НИ УРЕ ЂА ЈИ (12)

СА О БРА ЋАЈ НИ ПО СЛО ВИ (8)

Пру ге и ко ло се ци. Слу жбе на ме ста на пру зи. Са о бра ћај наиз
вр шна слу жба. Во зо ви и њи хо ва на ме на.

НА СТА ВА У БЛО КУ (60 ча со ва)

Ка па ци тет је ди ни це ву че. Оп слу жи ва ње и те ку ће одр жа ва ње 
вуч них во зи ла. На чин при мо пре да је вуч них во зи ла из ме ђу осо бља 
при ди рект ној при мо пре да ји вуч них во зи ла у је ди ни ци ву че и у 
ста ни ци. При пре ма ње вуч ног во зи ла за из ла зак из је ди ни це ву че 
на воз. Ра спре ма и опре ма вуч ног во зи ла по по врат ку с пу та у је
ди ни цу ву че. При јем на ред би и оба ве ште ња ко ја се од но се на рад 
осо бља.

Пру жна и ста нич на по стро је ња. Сиг нал носи гур но сни уре ђа
ји на пру га ма са ре леј ним оси гу ра њем. Сред ства за спо ра зу ме ва ње 
при оба вља њу са о бра ћај не слу жбе. Звуч ни сиг на ли.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва на ста ве  

у бло ку)

УПУТ СТВО О ЧУ ВА ЊУ ЛИЧ НЕ БЕЗ БЕД НО СТИ (2)

Уче ни ке упо зна ти са ме ра ма о чу ва њу лич не без бед но сти. 



ПРИ ЈЕМ ЛО КО МО ТИ ВЕ ЗА ИЗ ЛАЗ НА ВОЗ (5)

ТЕХ НИЧ КИ ПРО ЦЕС ОП СЛУ ЖИ ВА ЊА И ОДР ЖА ВА ЊА  
ЛО КО МО ТИ ВА (5)

ПО СТУ ПАК ПРИ МО ПРЕ ДА ЈЕ ЛО КО МО ТИ ВЕ НА ВО ЗУ (3)

РА СПРЕ МА ЛО КО МО ТИ ВЕ У ОБРТ НОЈ ЈЕ ДИ НИ ЦИ ВУ ЧЕ (2)

СПА ЈА ЊЕ ГЛАВ НОГ ВА ЗДУ ШНОГ ВО ДА – ЗА КВА ЧИ ВА ЊЕ  
И РАС КВА ЧИ ВА ЊЕ ЛО КО МО ТИ ВЕ И ВО ЗА (3)

УКЉУ ЧИ ВА ЊЕ И ИС КЉУ ЧИ ВА ЊЕ КОЧ НИ ЦЕ ПО ЈЕ ДИ НИХ 
ВО ЗИ ЛА У ВО ЗУ (3)

РУ КО ВА ЊЕ КОЧ НИ ЦА МА (АУТО МАТ СКЕ  
И ЛО КО МО ТИВ СКЕ КОЧ НИ ЦЕ) (3)

РУ КО ВА ЊЕ БУД НИ КОМ (3)

ЗА МЕ НА КОЧ НИХ УМЕ ТА КА (3)

ПО СТУ ПАК ПРИ ПРО БИ КОЧ НИ ЦЕ (5)

УПО ЗНА ВА ЊА СА СКЛО ПО ВИ МА ЛО КО МО ТИ ВЕ  
У СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗО ВА НОЈ УЧИ О НИ ЦИ (10)

УПО ЗНА ВА ЊЕ СА ДЕ ЛО ВИ МА – УЗОР ЦИ МА  
У СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗО ВА НОЈ УЧИ О НИ ЦИ (5)

ИН ДИ ВИ ДУ АЛ НИ ГРА ФИЧ КИ РА ДО ВИ (ГА БА РИ ТИ  
ВУ ЧЕ НИХ ВО ЗИ ЛА, ОСО ВИН СКИ СКЛО ПО ВИ,  
КО ТР ЉА ЈУ ЋИ ЛЕ ЖА ЈЕ ВИ ОСО ВИН СКОГ СКЛО ПА,  
ТЕ ГЉЕ НИЧ КИ И ОД БОЈ НИ УРЕ ЂА ЈИ) (20)

УПО ЗНА ВА ЊЕ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ ОБРТ НОГ ПО СТО ЉА  
НА МО ДЕ ЛУ (9)

УПО ЗНА ВА ЊЕ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ ВУЧ НИХ ВО ЗИ ЛА  
НА МО ДЕ ЛУ (9)

УПО ЗНА ВА ЊЕ УРЕ ЂА ЈА, СКЛО ПО ВА И ДЕ ЛО ВА КРОЗ  
ОРИ ГИ НАЛ НЕ УЗОР КЕ У СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗО ВА НОЈ  
УЧИ О НИ ЦИ (10)

СА О БРА ЋАЈ НИ ПО СЛО ВИ (5)

Про прат не ис пра ве во за. Ре дов на оба ве шта ва ња. На ре ђе ња 
оп штим на ло зи ма. 

НА СТА ВА У БЛО КУ (60 ча со ва)

Ка па ци тет је ди ни це ву че. Оп слу жи ва ње вуч них во зи ла. Те ку
ће одр жа ва ње вуч них во зи ла. На чин при мо пре да је вуч них во зи ла 
из ме ђу осо бља при ди рект ној при мо пре да ји вуч них во зи ла у је ди
ни ци ву че и у ста ни ци. При пре ма ње вуч ног во зи ла за из ла зак из је
ди ни це ву че на воз. Ра спре ма и опре ма вуч ног во зи ла по по врат ку 
с пу та у је ди ни цу ву че, при јем на ред би и оба ве ште ња ко ја се од но
се на рад осо бља, при ја вљи ва ње – упис ква ро ва у обра зац зах те ва 
за из вр ше ње те ку ћих оправ ки, из ве штај ма ши но во ђе по из вр ше ној 
слу жби и пре да ја до ку ме на та по за вр шет ку ра да. (При ме ни ти ва
же ће обра сце до ку ме на та, од но сно фор му ла ра).

Из у зет но за у ста вља ње во за на отво ре ној пру зи. На ста вља ње 
во жње и по вла че ње во за са отво ре не пру ге. Са о бра ћај во зо ва и ло
ко мо ти ва до не ког ме ста на отво ре ној пру зи. По ти ски ва ње во зо ва. 
По моћ не во жње. За твор пру ге – ко ло се ка.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји прак тич на на ста ве су ор га ни зо ва ни у 
те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за 
ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи
ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на 
да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те
ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци 
пред ме та оства ре

У окви ру прак тич ног ра да ко ји се оба вља под над зо ром ин
струк то ра, уче ник са вла ђу је од ре ђе не рад не за дат ке. По сле за вр
ше не сва ке рад не це ли не уче ник тре ба да у пи сме ној фор ми об
ра ди за да так и оста ле усло ве прак тич ног ра да, што је услов за 
по ла га ње прак тич ног ра да. Над ле жни ор ган шко ле утвр ђу је са др
жај и ове ра ва днев ник прак тич ног ра да.

Рас по ред са др жа ја прак тич ног ра да на ло ко мо ти ва ма у ко ре
ла ци ји је са са вла да ним те о риј ским осно ва ма из пред ме та: ор га ни
за ци ја же ле знич ког са о бра ћа ја са Пра вил ни ком 6, елек трич ни апа
ра ти и уре ђа ји, те ле ко му ни ка ци је, тех нич ки про пи си слу жбе ву че 
и оста ли про пи си, уре ђа ји за ко че ње – коч ни ца, тер мо тех ни ка, по
зна ва ње ло ко мо ти ве са ру ко ва њем по стро је ња, објек ти и опре ма 
де поа.

Про грам ве жби об у хва та струч не са др жа је из обла сти ву че: 
коч ни ца и ру ко ва ње вуч ним во зи лом, а под ра зу ме ва ин ди ви ду ал
ни рад сва ког уче ни ка у спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци или пред у зе ћу 
под над зо ром на став ни ка – ин струк то ра.

Прак тич на обу ка у бло ку пред ви ђе на је да се уче ни ци оспо
со бе за при ме ну сте че них зна ња у ствар ним усло ви ма ра да те да 
стек ну и про из вод ну ру ти ну, бо љи ква ли тет ра да и ве ћу пре ци
зност у ру ко ва њу сред стви ма ра да.

С об зи ром на то да ова обу ка за ви си од усло ва у пред у зе ћу, 
де таљ ну раз ра ду тре ба про гра ми ра ти за ви сно од усло ва ра да у од
ре ђе ној ор га ни за ци ји у ко јој ће се прак са ре а ли зо ва ти.

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

МАТУРСКИ ИСПИТ

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

Ма тур ски ис пит се са сто ји из ЗА ЈЕД НИЧ КОГ и ПО СЕБ НОГ 
ДЕ ЛА.

А. За јед нич ки део об у хва та пред ме те ко ји су оба ве зни за све 
уче ни ке сред њих струч них шко ла, а пре ма про гра му ко ји су оства
ри ли у то ку че тво ро го ди шњег шко ло ва ња:

1. Срп ски је зик и књи жев ност
Б. По себ ни део об у хва та:
1. Ма тур ски прак тич ни рад са усме ном од бра ном ра да
2. Усме ни ис пит из из бор ног пред ме та
1. Ма тур ски прак тич ни рад од но сно ње го ви за да ци де фи ни шу 

се из са др жа ја про гра ма струч них пред ме та из сле де ћих обла сти:
1. Вуч на во зи ла
2. Елек трич ни уре ђа ји
3. Из бор на тех но ло ги ја ра да



4. Коч ни це и ко че ње
5. Ор га ни за ци ја же ле знич ког са о бра ћа ја
6. Слу жба ву че
Ис пит об у хва та од бра ну прак тич ног ра да и про ве ру зна ња 

уче ни ка из обла сти из ко је је ра дио рад.
2. Ис пит из из бор ног пред ме та 
Уче ник се опре де љу је за је дан са ли сте утвр ђе них из бор них 

пред ме та и тај ис пит по ла же са мо усме но:
– ма те ма ти ка,
– фи зи ка,
– ор га ни за ци ја же ле знич ког са о бра ћа ја,
– вуч на во зи ла,
– слу жба ву че.

Образовни профил: ТЕХ НИ ЧАР ТЕХ НИЧ КОКОЛ СКЕ 
ДЕ ЛАТ НО СТИ

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ

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

При ме њу је се про грам обра зов ног про фи ла тех ни чар ву че.

МЕХАНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сте да уче ни ци стек ну основ на зна
ња за успе шно са вла ђи ва ње струч них пред ме та обра зов ног про фи
ла тех ни чар – тех нич ко кол ске де лат но сти.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју ме то де и по ступ ке ре ша ва ња про бле ма у тех ни ци;
– раз ви ју ло гич на ми шље ња и ра су ђи ва ња;
– раз ви ју спо соб но сти за си сте ма тич ност и по ступ ност у ре

ша ва њу про бле ма у тех нич кој прак си;
– стек ну зна ња нео п ход них за успе шно ре ша ва ње и усва ја ња 

зна ња из оста лих струч них пред ме та ко ји се за сни ва ју на ме ха ни
ци као основ ном пред ме ту;

– раз ви ју рад не на ви ке и осе ћа је за тач ност и пре ци зност у 
ра ду;

– раз ви ју спо соб но сти за са мо стал ност при ли ком ре ша ва ња 
тех нич ких про бле ма.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

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

СТА ТИ КА

УВОД (1)

За да так, зна чај, по де ла и при ме на ме ха ни ке у прак си.

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ И АК СИ О МИ СТА ТИ КЕ (2)

По јам и по де ла си ла, гра фич ко пред ста вља ње си ле. Ак си о ми 
ста ти ке. Ве зе, ре ак ци је ве за и ак си ом о ве за ма.

СИ СТЕМ СУ ЧЕ ЉЕ НИХ СИ ЛА У РАВ НИ (6)

Гра фич ке ме то де сла га ња си ла, гра фич ки усло ви рав но те же, 
си стем су че ље них си ла.

Усло ви рав но те же три си ле. Гра фич ке ме то де раз ла га ња си ле 
на две ком по нен те. Про јек ци је си ле на ко ор ди нат не осе, пра ви ло 
про јек ци је. Ана ли тич ки на чин пред ста вља ња и сла га ња си ла. Ана
ли тич ки усло ви рав но те же си сте ма су че ље них си ла. Ва ри њо ло ва 
те о ре ма о мо мен ту ре зул тан те.

СИ СТЕМ ПРО ИЗ ВОЉ НИХ СИ ЛА У РАВ НИ (10)

Сла га ње две па ра лел не си ле, раз ла га ње си ле на две па ра лел
не ком по нен те. Спрег и мо мент спре га усло ви рав но те же спре га. 

Сла га ње си ле и спре га, ре дук ци ја си ле на да ту тач ку. Ре дук ци ја 
про из вољ ног ра ван ског си сте ма си ла на тач ку. Од ре ђи ва ње ре
зул тан те ра ван ског си сте ма си ла. Ана ли тич ки усло ви рав но те же 
про из вољ ног ра ван ског си сте ма си ла. Ва ре жни по ли гон. Гра фич ко 
од ре ђи ва ње ре зул тан те си сте ма ра ван ских си ла. Гра фич ки усло ви 
рав но те же си сте ма ра ван ских си ла. Раз ла га ње си ле у две па ра лел
не ком по нен те (гра фич ка ме то да).

ТЕ ЖИ ШТЕ (6)

Сре ди ште си сте ма па ра лел них си ла, по јам те жи шта те ла. Хо
мо ге не ра ван ске фи гу ре и хо мо ге не ли ни је. Те жи шта ду жи, лу ка и 
сло же не ли ни је. Те жи ште па ра ле ло гра ма, тро у гла, кру жног исеч ка 
и сло же не рав не фи гу ре. Те жи ште при зме, ваљ ка, пи ра ми де, ку пе, 
лоп те, по лу лоп те и сло же них те ла. Па пос–Гул ди но ве те о ре ме.

РА ВАН СКИ НО СА ЧИ (10)

Вр сте но са ча, вр сте оп те ре ће ња, ста тич ки од ре ђе ни рав ни пу ни 
но са чи. Од ре ђи ва ње ре ак ци ја ве за гра фич ки и ана ли тич ки код пу них 
ра ван ских но са ча оп те ре ће них вер ти кал ним и ко сим си ла ма, кон ти
ну ал ним рав но мер ним оп те ре ће њем и ком би на ци јом ових оп те ре ће
ња (илу стро ва ти ове слу ча је ве на при ме ри ма про сте гре де, гре де са 
пре пу сти ма и кон зо ле). Основ не ста тич ке ве ли чи не у по преч ним пре
се ци ма пу них ра ван ских но са ча. Кон струк ци ја ста тич ких ди ја гра ма 
гра фич ком и ана ли тич ком ме то дом за пу не ра ван ске но са че оп те ре ће
ња вер ти кал ним и ко сим си ла ма, кон ти ну ал ним рав но мер ним оп те ре
ће њем и ком би на ци јом свих оп те ре ће ња. Илу стро ва ти ове слу ча је ве 
на при ме ри ма про сте гре де, гре де са пре пу сти ма и кон зо ле.

ТРЕ ЊЕ (4)

По јам и вр сте тре ња. Тре ње кли за ња. Ку ло но ви за ко ни. Тре ње 
на стр мој рав ни, тре ње на коч ни ци са па пу чом. Тре ње ко тр ља ња.

ОТ ПОР НОСТ МА ТЕ РИ ЈА ЛА УВОД (2)

За да так от пор но сти ма те ри ја ла. Спо ља шње и уну тра шње си
ле. На пон и де фор ма ци ја. Основ ни пој мо ви о за те за њу, при ти ску, 
сми ца њу, уви ја њу, са ви ја њу, из ви ја њу и сло же на на пон ска ста ња. 
Основ не хи по те зе и прет по став ке от пор но сти ма те ри ја ла.

ЗА ТЕ ЗА ЊЕ И ПРИ ТИ САК (4)

На пон и де фор ма ци ја. Ху ков за кон и мо дул ела стич но сти. Ка
рак те ри сти ке ела стич но сти ма те ри ја ла. Ди ја грам на пон – ди ла та ци ја. 
До зво ље ни на пон. Сте пен си гур но сти. Про ра чун ак си јал нона прег
ну тих но са ча и усло ви за ди мен зи о ни са ње. По вр шин ски при ти сак.

СМИ ЦА ЊЕ (5)

На пон и де фор ма ци ја. Ху ков за кон при сми ца њу. Мо дул кли
за ња. Про ра чун еле ме на та из ло же них сми ца ња и усло ва за ди мен
зи о ни са ње.

ГЕ О МЕ ТРИЈ СКЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ РАВ НИХ ПО ПРЕЧ НИХ 
ПРЕ СЕ КА (7)

Ста тич ки мо мент по вр ши не. По лар ни и ак си јал ни мо мент 
инер ци је по вр ши не и про из вод инер ци је. Хај генс–Штај не ро ва те
о ре ма. Мо мент инер ци је основ них ра ван ских ге о ме триј ских фи
гу ра. От пор ни мо мент по вр ши не. По лу преч ник инер ци је и ели са 
инер ци је.

УВИ ЈА ЊЕ (4)

На пон и де фор ма ци ја. Уви ја ње вра ти ла кру жног по преч ног 
пре се ка. Про ра чун вра ти ла и усло ви за ди мен зи о ни са ње.

СА ВИ ЈА ЊЕ (6)

Чи сто са ви ја ње. По лу преч ник кри ви не ела стич не ли ни је. 
Рас по ред нор мал ног на по на. Нор ма лан на пон при чи стом са ви ја
њу. Нор ма лан на пон при са ви ја њу си ла ма. Про ра чун но са ча из ло
же них са ви ја њу и усло ви за ди мен зи о ни са ње.



ИЗ ВИ ЈА ЊЕ (3)

Из ви ја ње и кри тич на си ла. Че ти ри основ на слу ча ја из ви ја ња. 
Ој ле ров обра зац. Кри тич ни на пон и гра нич на вред ност. Оме га по
сту пак.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

КИ НЕ МА ТИ КА

УВОД (1)

Основ ни пој мо ви и пред мет ки не ма ти ке. Си сте ми ре фе рен
ци ја и од ре ђи ва ње по ло жа ја тач ке и рав ни у про сто ру.

КИ НЕ МА ТИ КА ТАЧ КЕ (9)

По јам кру тог те ла и ма те ри јал не тач ке. Ко нач не јед на чи не 
кре та ња тач ке. Пу та ња, ли ни ја пу та ње, за кон пу та, вр сте кре та ња 
тач ке. Кру жно кре та ње тач ке.

КИ НЕ МА ТИ КА КРУ ТОГ ТЕ ЛА (13)

Од ре ђи ва ње по ло жа ја кру тог те ла у про сто ру. Тран сла тор но 
кре та ње кру тог те ла. Обр та ње кру тог те ла око не по крет не осе. Јед
но ли ко про мен љи во обр та ње кру тог те ла око не по крет не осе. Обр
та ње око не по крет них оса си сте ма кру тих те ла чи ја су обр та ња у 
уза јам ној ве зи. Пре но сни од нос.

РА ВАН СКО КРЕ ТА ЊЕ КРУ ТОГ ТЕ ЛА (9)

Од ре ђи ва ње бр зи не тач ке кру тог те ла при ра ван ском кре та њу. 
Ки не ма ти ка клип ног ме ха ни зма.

КИ НЕ МА ТИ КА РЕ ЛА ТИВ НОГ КРЕ ТА ЊА ТАЧ КЕ (3)

Ап со лут но, ре ла тив но и пре но сно кре та ње тач ке. Од ре ђи ва
ње бр зи не тач ке при ре ла тив ном кре та њу.

ДИ НА МИ КА

УВОД (2)

Основ ни пој мо ви и пред мет ди на ми ке. Њут но ви за ко ни.

ДИ НА МИ КА МА ТЕ РИ ЈАЛ НЕ ТАЧ КЕ (13)

Основ на јед на чи на ди на ми ке пра во ли ниј ског кре та ња ма те
ри јал не тач ке. Кри во ли ниј ско кре та ње ма те ри јал не тач ке. Хи тац 
(оп шти слу чај). За кон ко ли чи не кре та ња и за кон одр жа ва ња ко ли
чи не кре та ња ма те ри јал не тач ке. За кон мо мен та ко ли чи не кре та
ња и за кон о одр жа ва њу мо мен та ко ли чи не кре та ња ма те ри јал не 
тач ке. Рад. Сна га. За кон о про ме ни ки не тич ке енер ги је и за кон о 
одр жа ва њу ме ха нич ке енер ги је.

ВЕ ЗА НА ТАЧ КА (3)

Ве зе. Кре та ње те шке тач ке по глат кој и хра па вој стр мој рав ни.

ДИ НА МИ КА РЕ ЛА ТИВ НОГ КРЕ ТА ЊА МА ТЕ РИ ЈАЛ НЕ  
ТАЧ КЕ (2)

Инер ци о ни и не и нер ци о ни си сте ми ре фе рен ци је. Инер ци о
нал не си ле.

ДИ НА МИ КА КРУ ТОГ ТЕ ЛА (10)

Јед на чи на ди на ми ке кру тог те ла. Обр та ње кру тог те ла око 
не по крет не осе. Ра ван ско кре та ње кру тог те ла. Ди на ми ка кли зног 
ме ха ни зма.

УДАР – СУ ДАР (5)

Удар на си ла. Тре нут ни им пулс. Удар ма те ри јал не тач ке о не
по крет ну по врш. Цен трал ни су дар два те ла.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји ме ха ни ке су ор га ни зо ва ни у те мат ске 
це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци
ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре. 

На ста ва ме ха ни ке тре ба да се на до ве зу је на прет ход но сте че
на зна ња из фи зи ке, ма те ма ти ке, на црт не ге о ме три је и тех нич ког 
цр та ња.

При ли ком оства ри ва ња са др жа ја про гра ма тре ба по ве зи ва ти 
са др жа је ме ха ни ке са прет ход но по ме ну тим пред ме ти ма и на то 
ука зи ва ти уче ни ци ма.

Уче ни ци тре ба у пот пу но сти да раз у ме ју основ не пој мо ве о 
за ко ни то сти ме ха ни ке. Тре ба ин си сти ра ти на пре ци зно сти у ра ду.

Оспо со би ти уче ни ке да са мо стал но са гле да ју во зи ло ко је се 
по на ша у кре та њу по свим за ко ни ма ме ха ни ке, при че му је од по
себ ног зна ча ја ди на ми ка кре та ња као и ста бил ност.

Про грам оства ри ва ти на при ме ри ма кре та ња во зи ла, при че
му тре ба по себ ну па жњу обра ти ти на бр зи ну, из ме ну ре жи ма кре
та ња и сл.

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

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње основ них зна ња из обла сти 
ма шин ства, ка ко би уче ни ци да ље успе шно пра ти ли на ста ву струч
них пред ме та обра зов них про фи ла у же ле знич ком са о бра ћа ју.

Задаци на ста ве ма шин ских еле ме на та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о пој мо ви ма о ма шин ској функ ци о нал ној це

ли ни;
– упо зна ју гра ђе основ них са став них де ло ва ма шин ске це ли

не – кон струк ци је и ма шин ског си сте ма;
– стек ну зна ња о уло га ма и зна ча ју за јед нич ких ма шин ских 

де ло ва (еле ме на та), ко ји су за јед нич ка ве ћи на ма шин ских кон
струк ци ја – уре ђа ја и ма шин ских си сте ма;

– раз у ме ју функ ци је и упра вља ње об ли ци ма, ма те ри ја лом за 
из ра ду, вр стом оп те ре ће ња, на пон ским ста њи ма, на чи ном одр жа
ва ња и ре жи мом екс пло а та ци је исто род них ма шин ских де ло ва у 
кон струк ци ји;

– стек ну зна ња о тех нич кој до ку мен та ци ји и ње ној при ме ни 
у прак си;

– упо зна ју стан дар де, сим бо ле, озна ке;
– бу ду оспо со бље ни за ко ри шће ње стан дард них и пре по ру че

них вред но сти и ве ли чи на та бли ца, гра фи ко на, ди ја гра ма и СРПС 
стан дар да;

– раз у ме ју пој мо ве ква ли те та об ра де и то ле ран ци је у ма шин
ству са ста но ви шта функ ци о ни са ња кон струк ци је и еко но мич но
сти про из вод ње;

– раз ви ју сми сао за тач ност, пре ци зност и естет ски из глед, 
спо соб ност за са мо стал но, план ско и ор га ни зо ва но при сту па ње и 
уче ство ва ње у ра ду и про из вод њи;

– упо зна ју зна чај ма шин ске тех ни ке.



САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД (2)

На став ни про грам, на чин ра да и оба ве зе. Де фи ни ци ја, по де ла 
и кла си фи ка ци ја ма шин ских еле ме на та. Скло по ви, еле мен ти, кон
струк ци ја и основ ни де ло ви ма шин ских си сте ма. Стан дар ди за ци ја 
и ти пи за ци ја у ма шин ству.

ТО ЛЕ РАН ЦИ ЈА МЕ РА И ОБ ЛИ КА (8)

Циљ про пи си ва ња то ле ран ци ја. Вр сте ду жин ских ме ра. 
Основ ни пој мо ви и де фи ни ци је. Ква ли тет то ле ран ци је. По ло жај 
то ле ран циј ских по ља. Вр сте на ле га ња и си сте ми на ле га ња. То ле
ран ци је сло бод них ме ра. Основ но о сло же ним то ле ран ци ја ма. То
ле ран ци је об ли ка и по ло жа ја по вр ши на.

ОСНО ВЕ ПРО РА ЧУ НА МА ШИН СКИХ ЕЛЕ МЕ НА ТА (8)

Оп шти по глед, де фи ни ци ја про ра чу на и про ве ра ва ња. Оп те
ре ће ње ма шин ских еле ме на та. На пре за ње, на пон и де фор ма ци ја 
ма шин ских де ло ва. До зво ље ни на по ни и сте пен си гур но сти.

НЕ РАЗ ВОЈ НИ СПО ЈЕ ВИ (1)

Вр сте не раз двој них спо је ва, при ме на и на чин из ра де.

ЗА КО ВА НИ СПО ЈЕ ВИ (3)

Вр сте, свој ства, на чин пре но ше ња оп те ре ће ња и при ме на за
ко ва них спо је ва. Вр сте за ко ви ца, при пре ма ли мо ва за за ки ва ње. 
Ма те ри јал за за ко ви це. На чин за ки ва ња. Из бор за ко ви ца, вр сте 
спо ја и про ра чун за ко ва них спо је ва за че лич не кон струк ци је и ла ке 
кон струк ци је.

ЗА ВА РЕ НИ СПО ЈЕ ВИ (3)

Основ ни пој мо ви. Вр сте за ва ре них спо је ва и при пре ма ли мо
ва за за ва ри ва ње. Сим бо ли и упро шће но цр та ње за ва ре них спо је
ва. Про ра чун за ва ре них спо је ва.

ЛЕ МЉЕ НИ СПО ЈЕ ВИ (1)

Свој ства и при ме на ле мље них спо је ва. Вр сте ле мо ва. Но си
вост ле мље них спо је ва.

ЛЕ ПЉЕ НИ СПО ЈЕ ВИ (1)

Свој ства, но си вост и при ме на ле пље них спо је ва.

РАЗ ДВО ЈИ ВИ СПО ЈЕ ВИ (7)

Вр сте, свој ства и при ме на раз дво ји вих спо је ва.

НА ВОЈ НИ СПО ЈЕ ВИ (2)

Вр сте, по де ла и при ме на на вој них спо је ва. За вој ни ца и на
вој. Вр сте на во ја и обе ле жа ва ње. Об ли ци виј ка и на врт ки и њи хо ва 
упо тре ба. Кљу че ви и од ви ја чи. Ма те ри јал за виј ке и на врт ке. Об
ли ци чвр стих на вој них спо је ва и њи хо во оства ри ва ње. Оси гу ра ње 
на вој них спо је ва про тив од вр та ња. Си ле у де ло ви ма по преч но оп
те ре ће них на вој них спо је ва. Рад на оп те ре ће ња. Рад ни до зво ље ни 
на по ни. Цр та ње на вој них спо је ва, ви ја ка и на врт ки.

СПО ЈЕ ВИ ПО МО ЋУ КЛИ НО ВА И ЖЛЕБ НИ СПО ЈЕ ВИ (6)

Спо је ви по мо ћу кли но ва за пре но ше ње си ле. Спо је ви по мо ћу 
кли но ва за пре но ше ње обрт них мо ме на та, на чин пре но ше ња оп те
ре ће ња, об ли ци кли но ва и на ле га ње. Рад ни и до зво ље ни на по ни у 
спо ју по мо ћу кли на без на ги ба. Жлеб ни спо је ви са рав ним евол
вент ним бо ко ви ма, ге о ме триј ске ме ре, то ле ран ци је и на ле га ња, 
рад и до зво ље ни на по ни. Ве зе об ли ком.

СТЕ ЗНИ СПО ЈЕ ВИ (4)

Вр ста, по де ла, при ме на сте зних спо је ва. Сте зни спо је ви, 
оства ре ни по мо ћу кли но ва. Сте зни спо је ви оства ре ни по мо ћу ви
ја ка. Сте зни спој са ко ну сним по вр ши на ма, Спо је ви са опру жно 
за те зним пр сте но ви ма. Пре со ва ни скло по ви. Об ли ци, на ле га ња, 
на чин оства ри ва ња скло по ва, ра ста вља ње скло по ва.

ЕЛА СТИЧ НЕ ВЕ ЗЕ (6)

На ме на опру га, вр сте опру га. Опру ге из ло же не са ви ја њу. Вр сте 
ли сна те опру ге и гиб ње ви. Из ра да гиб ње ва. Оп те ре ће ње, де фор ма
ци ја и де фор ма циј ски рад. Рад ни на по ни. За вој не опру ге из ло же не 
са ви ја њу и спи рал не опру ге. Опру ге из ло же не уви ја њу. Кон струк
циј ски об ли ци (пра ве, ци лин дрич не, ко ну сне и пу жа сте). Оп те ре ће
ње, де фор ма ци је и рад ни на по ни код пра вих ци лин дрич них опру га. 
Опру ге из ло же не сло же ним на пре за њи ма. Пло ча сте опру ге. Об лик, 
упо тре ба, де фи ни циј ски ди ја гра ми и за ви сност од ме ђу соб ног по
ло жа ја пло ча. Пр сте на сте опру ге об ра да, упо тре ба и де фор ма циј ски 
ди ја грам. До зво ље ни на по ни и сте пен си гур но сти. Че ли ци за опру ге. 
Об ли ци гу ме них опру га из ло же них при ти ску и при ме ри уград ње.

ЕЛЕ МЕН ТИ ОБРТ НОГ КРЕ ТА ЊА (1) 

Оп шти по глед, по де ла, де фи ни ци је, свој ства и при ме на по је
ди них еле ме на та обрт них кре та ња.

ОСО ВИ НЕ И ВРА ТИ ЛА (10)

Кон струк циј ски об ли ци осо ви не и осо ви ни ца и при ме на. Оп
те ре ће ње и от по ри осло на ца. Ру кав ци и ослон ци. Про ра чу ни и 
ди мен зи о ни са ње осо ви на и осо ви ни ца. Цр те жи де та ља. За да так, 
по де ла и кон струк циј ски об ли ци вра ти ла. Оп те ре ће ње вра ти ла. 
От по ри ослон ца. Ста тич ки од ре ђе на вра ти ла. Мо ме нат са ви ја ња и 
мо ме нат уви ја ња. От пор ност и чвр сто ћа вра ти ла. Но ми нал ни на
по ни у пре се ци ма вра ти ла. Ак си јал на си ла. До зво ље ни на по ни и 
сте пен си гур но сти. Ма те ри јал за осо ви не и вра ти ла. Цр те жи де та
ља. При мер про ра чу на јед но став ни јег вра ти ла.

ВЕ ЖБЕ (11)

– То ле ран ци ја ду жин ских ме ра, об ли ка и по ло жа ја. (3)
– Чвр сти на вој ни спој. Про ра чун, кон струк ци ја и цр теж ви

ја ка. (4)
– Осо ви на, осо ви ни ца или вра ти ло. Про ра чун, кон струк ци ја 

и цр теж. (4)

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

ЛЕ ЖИ ШТА (4)

Свој ства и по де ла. Ста ње из ме ђу до дир них по вр ши на у ле
жи шти ма.

Ма зи ва. До вод ма зи ва, на пра ве за под ма зи ва ње. Об ли ци ле
жи шта. Ма те ри јал и ле жи шне ча у ре и по сте љи це. Основ ни про ра
чун ле жи шта.

ЛЕ ЖА ЈЕ ВИ (5)

Вр сте и свој ства ле жа ја. Об ли ци ле жа ја. Озна ча ва ње ле жа ја 
и при ка зи ва ње на цр те жу. Учвр шћи ва ње ле жа ја на ру кав цу и у ку
ћи ци. На ле га ње ле жа ја и ру кав ца, на чин уград ње и одр жа ва ње ле
жа ја, де мон та жа ле жа ја. Тре ње, под ма зи ва ње и зап ти ва ње ле жа ја. 
Из бор и про ве ра ле жа ја. Ку ћи це за ле жа је.

СПОЈ НИ ЦЕ (5)

За да так и по де ла. Кон струк циј ски об ли ци и свој ства по је ди
них вр ста спој ни ца. Из бор и про ве ра основ них вр ста. На чин уград
ње и пу шта ње у по гон. Не е ла стич не спој ни це (кру те, ди ла та ци о не, 
зглоб не). Ела стич не спој ни це (са уло шци ма са гу ме ним вен цем), 
са че лич ном тра ком. Ис кључ не и ис кључ ноукључ не спој ни це 
(кан џа сте, зуп ча сте, фрик ци о не са ла ме ла ма, елек тро маг нет не) си
гур но сне, јед но смер не и хи дро ди на мич ке.



ЕЛЕ МЕН ТИ ЗА ПРЕ НОС СНА ГЕ (1)

ЗУП ЧА СТИ ПА РО ВИ (4)

Свој ства и по де ла зуп ча стих па ро ва. Об ли ци зуп ча ни ка. 
Основ ни пој мо ви и обе леж ја зу ба ца и зуп ча ни ка. Основ ни ки не мат
ски од но си и основ но пра ви ло спре за ња евол вент них зуп ча ни ка.

ЦИ ЛИН ДРИЧ НИ ЗУП ЧА СТИ ПА РО ВИ (8)

Стан дард ни про фил и основ на зуп ча ни ца. Ге о ме триј ске и 
ки не мат ске ве ли чи не при спре за њу зуп ча ни це и зуп ча ни ка и при 
спре за њу два зуп ча ни ка. Сте пен спре за ња. Спољ ни ци лин дрич ни 
па ро ви са ко сим зуп ци ма. Об ли ци зу ба ца зуп ча ни це. Цр теж ци
лин дрич ног зуп ча ни ка.

КО НИЧ НИ ЗУП ЧА СТИ ПА РО ВИ (5)

Ки не мат ски и до пун ски ко ну си, основ на зуп ча ни ца. Осо ви не 
ге о ме триј ске и ки не мат ске ве ли чи не ко нич ног зуп ча стог па ра са 
спо ља шњим озу бље њем. Цр теж ко нич ног зуп ча ни ка.

ПУ ЖНИ ПА РО ВИ (4)

Оп шти пој мо ви и вр сте. Основ не ге о ме триј ске и ки не мат ске 
ве ли чи не ци лин дрич ног пу жног па ра. Цр теж пу жа и пу жног зуп
ча ни ка.

НО СИ ВОСТ ЗУП ЧА СТИХ ПА РО ВА (3)

Оп те ре ће ње зу ба ца зуп ча ни ка. На по ни на бо ко ви ма и у под
нож ју зу ба ца зуп ча ни ка. Ма те ри јал за из ра ду зуп ча ни ка.

ЛАН ЧА НИ ПА РО ВИ (4)

Свој ства лан ча них па ро ва. Вр сте ла на ца за пре нос сна ге. 
Спој ни члан ци. Озна ча ва ње зглоб них ла на ца за пре нос сна ге. Об
ли ци лан ча ни ка. Но си вост ла на ца. Цр теж лан ча ни ка.

КА И ШНИ И РЕ МЕ НИ ПА РО ВИ (7)

Ка и шни па ро ви, на чин пре но ше ња сна ге, свој ства и по де ла. 
Ме ре ка и ша. Об ли ци ка и шни ка. Ре ме ни па ро ви. Ме ре ре ме на и ве
на ца ре ме ни ца. Об ли ци ре ме ни ца. Ме ре ка и шних и ре ме них па
ро ва. За те за ње ка и ша и ре ме на. На по ни у ка и ше ви ма и ре ме ни ма. 
Но си вост ка и ша и ре ме на. Цр теж ка и шни ка и ре ме ни ца.

ЦЕВ НИ ВО ДО ВИ, ЕЛЕ МЕН ТИ ЗА РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ ПРО ТО КА  
И СУ ДО ВИ ПОД ПРИ ТИ СКОМ (7)

Основ ни пој мо ви о цев ним во до ви ма. Вр сте це ви. Цев ни 
при кључ ци. Спа ја ње и зап ти ва ње це ви. Ком пен за ци о не це ви. По
вр шин ска за шти та и изо ла ци ја цев них во до ва. Еле мен ти за ре гу
ли са ње про то ка, за да ци и вр сте. Вен ти ли. За су ни. Сла ви не. При
клоп ци. Уљ но хи дра у лич не ком по нен те. Цр те жи цев них во до ва. 
Су до ви под при ти ском.

ВЕ ЖБЕ (13)

– Ци лин дрич ни зуп ча сти пар. Про ра чун, кон струк ци ја и цр
теж зуп ча ни ка (4)

– Лан ча ни или ка и шни, од но сно ре ме ни пре нос. Про ра чун, 
кон струк ци ја и цр теж јед ног еле мен та за пре нос. (4)

– Цев ни вод. Ше мат ско цр та ње, спе ци фи ка ци ја еле ме на та и 
тех нич ки опис. (5)

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји ма шин ских еле ме на та су ор га ни зо ва
ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва 
за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де
фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на 
да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те
ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци 
пред ме та оства ре.

Усва ја њем са др жа ја про гра ма овог пред ме та уче ни ци ће зна
чај но про ши ри ти тех нич ка зна ња ма шин ске стру ке, нео п ход на за 
успе шно укљу чи ва ње у про цес ра да и про из вод њу. За то је по треб
но обез бе ди ти од го ва ра ју ће усло ве и ода бра ти оп ти мал не ра зно вр
сне ме то де ра да у ре а ли за ци ји про гра ма.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра 
(ма те ма ти ке, от пор но сти ма те ри ја ла, тех нич ког цр та ња).

Оспо со би ти уче ни ке за ме то де ди мен зи о ни са ња три по зна
та сег мен та – ма те ри јал, оп те ре ће ње и ди мен зи је. По себ ну па жњу 
тре ба по све ти ти ко нач ном усва ја њу ди мен зи ја и њи хо вој стан дар
ди за ци ји, а за тим и тех но ло шким зах те ви ма об ра де (то ле ран ци је, 
ква ли тет об ра де, пре ла зи, ра ди ју си кри ви не и сл.).

На став ну гра ђу тре ба та ко пла ни ра ти да на сва ком ча су бу
де вре ме на за об на вља ње и ве жбе, а по по тре би, и про ве ру зна ња 
(усме но или пи сме но). Због то га су са мо за гра фич ке ра до ве по
себ но пла ни ра ни ча со ви.

По мо ћу гра фич ких ра до ва об на вља ти од ре ђе но гра ди во син
тен ти зо ва но из ви ше пред ме та (ма шин ски еле мен ти, тех нич ко цр та
ње, ме ха ни ка, ма те ри јал и др.) као и сте че на зна ња и ве шти не у на
ста ја њу кон струк ци ја. Гра фич ки рад је за да так ко ји уче ник оба вља 
у шко ли под вођ ством на став ни ка и ра ди што бо љег са вла ђи ва ња 
гра ди ва уче ни ке пр во по де ли ти у гру пе. При из ра ди гра фич ког ра да 
не тре ба по све ћи ва ти ве ли ку па жњу и оп те ре ћи ва ти уче ни ка оним 
опе ра ци ја ма ко ји ма се уче ник не ће ба ви ти у про це су ра да и про
из вод ње. Ту се ми сли, пре све га, на ту ши ра ње цр те жа, ис пи си ва ње 
про ра чу на тех нич ким сло ви ма, ша бло ни. Ме ђу тим, рад нич ки цр теж 
(ко ји уче ник са мо стал но ура ди), на цр тан олов ком, мо ра би ти у тех
нич ком и про из вод ном сми слу ком пле тан и пот пун без би ло ка квих 
им про ви за ци ја. Због то га на став ник тре ба да са ра ђу је са на став ни
ком тех нич ког цр та ња, ка ко не би до ла зи ло до ра зи ла же ња у ра ду.

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

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сте да уче ни ци стек ну основ на зна
ња и ве шти не нео п ход на за пра ће ње дру гих струч них пред ме та у 
обла сти са о бра ћа ја.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју осно ве елек тро тех ни ке на ко ји ма се за сни ва тех ни

ка и тех но ло ги ја у обла сти елек тро тех ни ке;
– стек ну основ на зна ња о те о риј ским осно ва ма за да ље обра

зо ва ње;
– раз ви ју свест о ква ли те ту сте че ног зна ња и по тре би стал ног 

уса вр ша ва ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

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

УВОД У ЕЛЕК ТРО НИ КУ (2) 

СИ СТЕМ МЕР НИХ ЈЕ ДИ НИ ЦА (4)

ЕЛЕК ТРО ТЕХ НИ КА (35)

При ро да елек три ци те та, сло бод ни елек тро ни, елек трич на 
стру ја, ја чи на, смер; смер, ко ли чи на елек три ци те та и ја чи на стру
је, је ди ни це. Елек трич но ко ло, еле мен ти ко ла. По јам по тен ци јал не 
раз ли ке елек трич ног на по на, је ди ни це.



Елек трич ни рад и сна га, је ди ни це. Елек трич ни от пор, елек
трич на про вод ност, њи хо во из ра чу на ва ње и је ди ни це. За ви сност 
од тем пе ра ту ре. Омов за кон за део ко ла и це ло ко ло. Де фи ни ци ја 
је ди ни це от пор но сти.

Кир хо фов за кон, пра ви ла, при ме на. Елек трич не си ле у ко лу, 
ди на мич ка рав но те жа елек трич них си ла.

Дру ги Кир хо фов за кон, пра ви ла, при ме на. Основ не од ли ке 
елек трич ног из во ра, мо де ла. Ле клан ше ов еле мент, аку му ла то ри. 
Фо то е лек три ци тет. Фе ро е лек три ци тет. Ге не ра то ри. Ве зи ва ње из
во ра Основ не од ли ке елек трич них при јем ни ка, по де ла. Ве зи ва ње 
от пор ни ка – рад но, па ра лел но и ме шо ви то. Џу лов за кон и при ме
на. За гре ва ње про вод ни ка, рад на тем пе ра ту ра. Гу сти на стру је.

ЕЛЕК ТРО СТА ТИ КА (12)

Елек трич но по ље, гра фич ки при каз, си ле у по љу. Ку ло нов 
за кон. Кон ден за тор, по ла ри за ци ја ди е лек три ка. Основ ни за кон не
за тво ре ног елек трич ног ко ла. Ка па ци тет пло ча стог кон ден за то ра. 
Је ди ни ца ка па ци те та. Енер ги ја кон ден за то ра. Ве зи ва ње кон ден за
то ра у гру пе – ред но, па ра лел но и ме шо ви то.

ЕЛЕК ТРО МАГ НЕ ТИ ЗАМ (17)

Маг нет но по ље про из ве де но елек трич ном стру јом. Ја чи на по
ља, маг нет ни флукс, гу сти на флук са, је ди ни це. Маг нет но ко лоКап 
– Хош син со нов за кон. Елек тро маг нет на и елек тро ди на мич ка си ла. 
Си ла но ше ња елек трич ног маг не та. Ин ду ко ва на ЕМС у пра вом 
про вод ни ку и на во ју.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји осно ва елек тро тех ни ке су ор га ни зо ва
ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва 
за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де
фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на 
да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те
ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци 
пред ме та оства ре.

Са др жај осно ва елек тро те хи ке има при род ну ве зу са са др жа
ји ма дру гих пред ме ти ма као што су: фи зи ка, ма те ма ти ка, хе ми ја, 
же ле знич ка по стро је ња, елек трич на опре ма на ву че ним во зи ли ма.

При оства ри ва њу про гра ма тре ба се осла ња ти на прет ход но 
сте че на зна ња уче ни ка, пре све га из фи зи ке. При ли ком из ла га ња 
са др жа ја, те жи ште тре ба да бу де на оним де ло ви ма про гра ма ко
ји су по треб ни за раз у ме ва ње струч них пред ме та за сно ва них на 
осно ва ма елек тро тех ни ке.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним на
став ним ме то да ма и сред стви ма, де мон стри ра ти по је ди не за ко не, 
не ка деј ства елек трич не стру је и на чин ме ре ња по је ди них елек
трич них ве ли чи на. При из во ђе њу прак тич них ра до ва оде ље ње по
де ли ти у гру пе. Те о риј ске за ко не об ја шња ва ти, у што ве ћој ме ри, 
на при ме ри ма из прак се.

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

ОСНОВИ САОБРАЋАЈА И ТРАНСПОРТА

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

При ме њу је се про грам пр вог раз ре да обра зов ног про фи ла во
зо во ђа.

ОРГАНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци стек ну по треб на зна ња 
и ве шти не у ци љу по ве ћа ње ефи ка сно сти кре та ња во зи ла и ве ћег 

ни воа без бед но сти, као и оспо со бља ва ње за ре ша ва ње про бле ма, 
по ве зи ва ње и при ме ну зна ња и ве шти на у да љем обра зо ва њу и 
про фе си о нал ном ра ду.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну основ на зна ња о же ле знич ком са о бра ћа ју, ње го вој 

уло зи и зна ча ју и тех нич ким до стиг ну ћи ма;
– усво је основ не пој мо ве из обла сти екс пло а та ци је же ле знич

ког са о бра ћа ја;
– стек ну зна ња о по стро је њи ма и уре ђа ји ма нео п ход ним за 

од ви ја ње же ле знич ког са о бра ћа ја, као и рад ни ци ма и њи хо вим ор
га ни за ци о ним је ди ни ца ма у си сте му же ле знич ког са о бра ћа ја;

– фор ми ра ју све сти о зна ча ју тач но сти и уред но сти у из вр ше
њу по сло ва ве за них за без бед ност же ле знич ког са о бра ћа ја;

– стек ну зна ња из обла сти ре гу ли са ња и без бед но сти са о бра
ћа ја во зо ва;

– уна пре де ве шти не нео п ход не за ин ди ви ду ал ни и тим ски 
рад;

– по ве жу сте че на зна ња и ве шти не са са др жа ји ма срод них на
став них пред ме та.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

ЗНА ЧАЈ СА О БРА ЋАЈ НЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ (3)

Ме сто и уло га са о бра ћа ја у раз во ју људ ског дру штва. Ви до ви 
са о бра ћа ја. Уло га и зна чај же ле зни це и ње но ме сто у са о бра ћај ном 
си сте му.

СРЕД СТВА ЗА РАД И РАД НА МЕ СТА (15)

Пру ге и ко ло се ци. Одр жа ва ње сло бод ног про фи ла на пру зи 
и у ста ни ци. Гра ни це под руч ја ста ни це и отво ре не пру ге. Слу жбе
на ме ста на пру зи. По стро је ња и уре ђа ји у ста ни ци. Ло ко мо тив
ски де пои, кол ске ра ди о ни це. Пут ни пре ла зи и њи хо во оси гу ра ње. 
По стро је ња за елек трич ну ву чу. Сиг нал носи гур но сна и те ле ко му
ни ка ци о на по стро је ња и уре ђа ји. Скрет ни це. Рад ни ци из вр шне де
лат но сти и њи хо ве ор га ни за ци о не је ди ни це. Здрав стве на и струч на 
спо соб ност рад ни ка из вр шних слу жби. Рас по ред ра да и при мо пре
да ја по сло ва. По на ша ње за вре ме ра да и одр жа ва ње ре да.

ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КА СИГ НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА (32)

Увод у област сиг на ли за ци је и основ ни пој мо ви. По де ла сиг
на ла и сиг нал них зна ко ва. Зво нов ни сиг нал ни зна ци. Скрет нич ки 
сиг на ли. Ма не вар ски сиг на ли. Сиг нал ни зна ци ма не вар ског осо
бља. Сиг на ли на во зо ви ма и во зи ли ма. Сиг нал ни зна ци за про бу 
коч ни ца. Глав ни сиг на ли. Пред сиг на ли. По на вља чи пред сиг на ли
са ња. До пун ски сиг на ли глав них сиг на ла и пред сиг на ла. Сиг на
ли пру жног осо бља. Сиг на ли за елек трич ну ву чу. Сиг нал ни зна ци 
ста нич ног и во зног осо бља. Кон трол ни сиг на ли за уре ђа је на пут
ним пре ла зи ма. Сиг нал не озна ке. Сиг на ли за огра ни че ње бр зи не. 
Сиг на ли ко ји се ви ше не угра ђу ју. Ка лен дар осве тља ва ња.

МА НЕ ВАР СКИ ПО СЛО ВИ (20)

Основ ни пој мо ви о ма не ври са њу. Са др жај ма не вар ских по
сло ва, њи хо ва уло га и зна чај. По стро је ња за ма не ври са ње. Ма не
вар ско осо бље и ње го ва опре ма. Ква че ње. Сред ства за ко че ње при 
ма не ври са њу. Ма не вар ски пут во жње. Над зор и ру ко во ђе ње ма не
вар ским по сло ви ма. Вр сте ма не вар ских кре та ња. Спо ра зу ме ва ње 
при ма не ври са њу. Ма не вар ска во жња. Од ба ци ва ње во зи ла. Спу
шта ње во зи ла. Ло ко мо тив ске во жње. Ма не ври са ње на глав ним ко
ло се ци ма и отво ре ној пру зи. Ме ре без бед но сти при ма не ври са њу.

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

ВР СТЕ ВО ЗО ВА И ЊИ ХО ВО ОЗНА ЧА ВА ЊЕ (10)

По јам во за и по де ла во зо ва. Ранг во зо ва. Озна ча ва ње во зо ва 
за пре воз пут ни ка. Озна ча ва ње те рет них во зо ва. Бр зи не во зо ва.



СА СТА ВЉА ЊЕ ВО ЗО ВА И ПРИ ПРЕ МЕ У ПО ЛА ЗНОЈ  
СТА НИ ЦИ (20)

Основ ни прин ци пи за са ста вља ње во зо ва. Нор ме при те за ња 
ква чи ла. Са ста вља ње во зо ва за пре воз пут ни ка. Са ста вља ње те рет
них во зо ва. Учвр шћи ва ње ко ла то ва ре них опа сним ма те ри ја ма. От
пре ма ње ко ла за оправ ку, кол ских ди за ли ца и сне жних гр та ла. Опре
ма во за. Упо тре ба вуч них во зи ла у са о бра ћа ју. Пра во пу то ва ња на 
вуч ном во зи лу и те рет ном во зу. Оп те ре ће ње по осо ви ни и по ду жном 
ме тру. Ду жи на и ма са во за. Гре ја ње и осве тља ва ње пут нич ких ко ла.

КО ЧЕ ЊЕ ВО ЗО ВА И ОСИ ГУ РА ЊЕ ОД СА МО ПО КРЕ ТА ЊА (10)

По де ла и основ не ка рак те ри сти ке коч ни ца. Вр сте ко че ња во
зо ва. Ме њач ки уре ђа ји, нат пи си и озна ке уре ђа ја ва зду шне коч ни
це. Про ве ра ис прав но сти коч ни ца. Рас по ред ко ла са коч ни ца ма у 
во зу. Утвр ђи ва ње еле ме на та за про ра чун ре дов не вуч не ма се ло ко
мо ти ве и ко че но сти во за. Про це нат ко че ња, PKM и SKM. По сту
пак у слу ча ју не до стат ка SKM код во за. Обез бе ђе ње во зо ва и во зи
ла од са мо по кре та ња.

УВО ЂЕ ЊЕ ВО ЗО ВА И ОБ ЈА ВЉИ ВА ЊЕ ЊИ ХО ВОГ  
СА О БРА ЋА ЈА (10)

Ор га ни за ци ја от пре ме пут ни ка и ства ри ре дов ним и ван ред
ним во зо ви ма. Из бор ван ред них во зо ва ко је тре ба уве сти у са о бра
ћај. На ру чи ва ње и от ка зи ва ње ло ко мо ти ва. Број и рас по ред во зног 
осо бља. Пре глед во за у по ла зној ста ни ци. Про прат не ис пра ве во за: 
пут ни лист, из ве штај о са ста ву и ко че њу во за, те рет ни ца. По да ци ко
је у пут ни лист уно си пре гле дач ко ла. Об ја вљи ва ње са о бра ћа ја во зо
ва. Об ја вљи ва ње про ме на у са о бра ћа ју во зо ва. От пра вља ње во зо ва.

РЕД ВО ЖЊЕ (20)

По јам, вр сте и об ли ци ре да во жње. Из ра да ре да во жње, штам
па ње и до ста ва ста ни ца ма. Гра фи кон са о бра ћа ја во зо ва. Књи жи ца 
ре да во жње. Са о бра ћај нотран спорт но упут ство уз ред во жње. Из
во ди из ре да во жње. Пре ла зно на ре ђе ње и пре ла зак на но ви ред 
во жње. По слов ни ред ста ни це. Тех но ло шки про цес ра да ста ни це.

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ СА О БРА ЋА ЈА ВО ЗО ВА (20)

Ре гу ли са ње кре та ња во зо ва. До пу ште ње, ави за, при ја ва и од
ја ва. Из у зе тан про ла зак и из у зет но за у ста вља ње во за у ста ни ци. 
Са о бра ћај во зо ва на пру га ма са огра ни че ним рад ним вре ме ном. 
Ре гу ли са ње са о бра ћа ја во зо ва у за ка шње њу. По сту пак при из у зет
ном за у ста вља њу во за на отво ре ној пру зи. На ста вља ње во жње и 
по вла че ње во за са отво ре не пру ге.

ПО СЕБ НЕ ВР СТЕ СА О БРА ЋА ЈА (10)

Са о бра ћај во зо ва на дво ко ло сеч ним пру га ма. Во жња во за не
пра вил ним ко ло се ком дво ко ло сеч не пру ге. Са о бра ћај во за или ма
не вар ског са ста ва до не ког ме ста на отво ре ној пру зи. По ти ски ва ње 
во зо ва. По моћ не во жње. За тва ра ње пру ге – ко ло се ка.

СА О БРА ЋАЈ ВО ЗО ВА НА ПО СЕБ НО ОПРЕ МЉЕ НИМ  
ПРУ ГА МА (10)

Ор га ни за ци ја са о бра ћа ја во зо ва на пру га ма опре мље ним 
ауто мат ским пру жним бло ком. Ор га ни за ци ја са о бра ћа ја во зо ва на 
пру га ма опре мље ним те ле ко ман дом. Ор га ни за ци ја са о бра ћа ја на 
пру га ма опре мље ним уре ђа ји ма ме ђу ста нич не за ви сно сти. Ор га
ни за ци ја са о бра ћа ја во зо ва на елек три фи ци ра ним пру га ма. Ор га
ни за ци ја са о бра ћа ја во зо ва за вре ме смет њи на уре ђа ји ма у ста ни
ци, уре ђа ји ма АПБа и те ле ко ман де.

СА О БРА ЋАЈ ПРУ ЖНИХ ВО ЗИ ЛА (6)

На ме на и вр сте пру жних во зи ла. Тех нич ка спо соб ност пру
жних во зи ла за во жњу, озна ке и опре ма. Бр зи на во жње. Вођ ство и 
прат ња пру жних во зи ла. Кре та ње пру жних во зи ла на пру зи.

ВАН РЕД НИ ДО ГА ЂА ЈИ (4)

По јам и вр сте ван ред них до га ђа ја. По сту пак кад на сту пе ван
ред ни до га ђа ји. Вр ше ње уви ђа ја и исле ђе ње узро ка. По сту пак при 
ја ком ве тру, сне гу и ве ја ви ци и кад је ви дик у да љи ну спре чен. По
сту пак са пут ни ци ма, пр тља гом и ро бом при пре ки ду са о бра ћа ја. 
По сту пак при рас ки ду во за и од бег ну ћу во зи ла. При ја вљи ва ње и 
во ђе ње еви ден ци је ван ред них до га ђа ја.

ПО ЗНА ВА ЊЕ И КО РИ ШЋЕ ЊЕ ТЕ ЛЕ КО МУ НИ КА ЦИ О НИХ 
УРЕ ЂА ЈА (10)

Те ле фон ски апа ра ти. Ре ги стро фо ни. Те ле фон ски апа ра ти 
и те ле прин те ри. Раз гла сни уре ђа ји. Ра диодис пе чер ски уре ђа ји. 
Упо тре ба те ле ко му ни ка ци о них уре ђа ја на же ле зни ци.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји ор га ни за ци је же ле знич ког са о бра ћа ја 
су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о
ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них 
пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во
де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно 
да сва ка те ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви 
и за да ци пред ме та оства ре.

Са др жај (пред ме та) има при род ну ве зу са са др жа ји ма дру гих 
пред ме ти ма као што су :же ле знич ка по стро је ња, прак тич на на ста
ва, упо тре ба ко ла.

На ста ву тре ба ре а ли зо ва ти у учи о ни ци, ка би не ти ма и на же
ле знич ким ста ни ца ма. У окви ру те о риј ске и прак тич не на ста ве уз 
струч ну по моћ на став ни ка, ко ри шће њем ка би не та и са вре ме них 
на став них сред ста ва, при пре ми ти уче ни ке за са мо стал но оба вља
ње по је ди них по сло ва у же ле знич ком са о бра ћа ју. Раз ви ја ти код 
уче ни ка свест о од го вор но сти, ука зи ва ти на ва жност тач ног и бла
го вре ме ног из вр ше ња по сло ва у же ле знич ком са о бра ћа ју.

Це ло куп ни про грам пред ме та је при ла го ђен по тре ба ма уче
ни ка ка ко би успе шно и пот пу но упо знао ор га ни за ци ју же ле
знич ког са о бра ћа ја у оном оби му ко ји је по тре бан за са мо стал но 
оба вља ње по сло ва у окви ру за ни ма ња. Са др жа ји про гра ма исто
вре ме но обез бе ђу ју по треб но те о риј ско зна ње за да ље обра зо ва ње 
у стру ци.

Из во ђе ње на ста ве пред ме та ор га ни за ци ја са о бра ћа ја је до ста 
спе ци фич на. Она тре ба да се из во ди ка ко у учи о ни ца ма и ка би не
ту та ко и на те ре ну, у ста ни ца ма. Ра ди лак шег и бо љег усва ја ња 
гра ди ва, при од ла ску на же ле знич ку ста ни цу, уче ни ке по де ли ти у 
гру пе.

Оспо со би ти уче ни ке за са мо стал но оба вља ње по сло ва свог 
за ни ма ња у же ле знич ком са о бра ћа ју. При из во ђе њу на ста ве по
треб но је код уче ни ка стал но раз ви ја ти свест ка ко се при из вр ше
њу ових по сло ва, у сва ком тре нут ку, мо ра во ди ти ра чу на о без бед
но сти и уред но сти са о бра ћа ја.

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

ВУЧЕНА ВОЗИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци стек ну по треб на зна ња 
и ве шти на за лак ше ру ко ва ње, ко ри шће ње и одр жа ва ње ву че них 
во зи ла. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју вр сте и ти по ве ву че них во зи ла у же ле знич ком са

о бра ћа ју;
– стек ну основ на зна ња о кон струк ци ји глав них скло по ва, 

под скло по ва, уре ђа ја и де ло ва ву че них во зи ла;
– упо зна ју нат пи се, слов не и број ча не озна ке ко ла;



– бу ду оспо со бље ни за при ме ну сте че них зна ња и прак тич
них ве шти на у сва ко днев ном жи во ту;

– по ве зу ју сте че на зна ња и ве шти не са са др жа ји ма срод них 
на став них пред ме та;

– стек ну зна ња као осно ва за на до град њу у стру ци.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД (7)

Исто ри јат пут нич ких и те рет них ко ла. Ши ри на ко ло се ка, вр
сте и кла си фи ка ци ја пру га. Га ба ри ти и вр сте га ба ри та же ле знич
ких во зи ла. Оп те ре ће ње по осо ви ни и ду жном ме тру и гра ни ца то
ва ре ња.

ПО ДЕ ЛА ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КИХ ШИН СКИХ ВО ЗИ ЛА (5)

По де ла же ле знич ких шин ских во зи ла. Пут нич ка ко ла. Те рет
на ко ла.

СА СТАВ КО ЛА (10)

Глав ни скло по ви, глав ни и по моћ ни уре ђа ји.

ТР ЧЕ ЋИ СТРОЈ (32)

За да так и по де ла. Јед но о со вин ски тр че ћи строј – са став ни 
де ло ви. Осо вин ски склоп, на ме на де ло ви, глав не ме ре. Осо вин ски 
склоп те рет них и пут нич ких ко ла. Осо ви не – на ме на, де ло ви, ма
те ри јал. Ти по ви осо ви на, об ра да по вр ши на, то ле ран ци је. Точ ко ви 
ко ла, на ме на, по де ла и ти по ви. Уобру че ни точ ко ви, вр сте, де ло ви, 
ди мен зи је, вр ста ма те ри ја ла. Мо но блок то чак – де ло ви, ти по ви, 
ди мен зи је. Упо ред не тех нич ке ка рак те ри сти ке уобру че ног и мо но
блок точ ка. Про фил обру ча точ ка. Мо гу ће не ис прав но сти осо вин
ског скло па. Ле жи шта, на ме на, ти по ви. Кли зна ле жи шта – де ло ви. 
Ко тр љај на ле жи шта – де ло ви. Дво ред но ваљ ка сто ле жи ште. Мон
та жа ле жи шта. Ли сна те опру ге. Тра пе зни ги бањ. Но се ћа па ра бо
лич на ли сна та опру га. Ве зни еле мен ти.

ПО СТО ЉЕ КО ЛА (6)

По сто ље ко ла – за да так и тех нич ке ка рак те ри сти ке. По сто ље 
дво о со вин ских те рет них ко ла. По сто ље че тво ро о со вин ских за тво
ре них те рет них ко ла. По сто ље пла то ко ла. По сто ље пут нич ких ко ла. 

САН ДУК КО ЛА (10)

Сан дук ко ла – уло га и зна чај. Сан дук пут нич ких ко ла. Сан дук 
те рет них ко ла.

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

ТИ ПО ВИ ПУТ НИЧ КИХ КО ЛА (9)

Вр сте пут нич ких ко ла. Ка рак те ри сти ке ко ла ти па X. Ка рак те
ри сти ке ко ла ти па Y. Ка рак те ри сти ке ко ла ти па Z. Ка рак те ри сти ке 
ко ла са над при ти ском.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ И НАТ ПИ СИ НА ПУТ НИЧ КИМ КО ЛИ МА (8)

Два на е сто ци фре ни број пут нич ких ко ла. Слов не се ри је и под
се ри је на пут нич ким ко ли ма. Спо ља шњи нат пи си и озна ке на пут
нич ким ко ли ма. Нат пи си и озна ке у уну тра шњо сти пут нич ких ко ла.

ОБРТ НА ПО СТО ЉА ПУТ НИЧ КИХ КО ЛА (28)

Обрт но по сто ље – по де ле, за да так и глав ни де ло ви. Вр сте 
во ђе ња осо вин ских ле жи шта. Обрт на по сто ља пут нич ких ко ла. 
Обрт но по сто ље Гер лицрам, ко лев ка, оги бље ње, мер ни лист ра ма. 
Обрт но по сто ље Ка ла ка – са став ни де ло ви. Дво стру ко кли зно во
ђе ње. Обрт но по сто ље Го ша – Вег ман – при ме на, вр сте, са став ни 

де ло ви, тех нич ке ка рак те ри сти ке, рам обрт ног по сто ља. Обрт но 
по сто ље Мин ден Дајц 36–44 – тех нич ке ка рак те ри сти ке, при ме
на и глав ни де ло ви, рам, мер ни лист ра ма; оги бље ње, гиб ње ви и 
ди ја грам ра да; во ђе ње, боч ни и по ду жни по ше тај; уре ђај про тив 
ви ју га ња.

ТЕ ГЉЕ НИЧ КИ И ОД БОЈ НИЧ КИ УРЕ ЂА ЈИ (12)

Те гље нич ки уре ђа ји – за да так и по де ла. По ду жни и че о ни те
гље нич ки уре ђај. Ку ке, те гље ни ци, ква чи ла на за вој и опру ге. По
лу а у то мат ско и ауто мат ско ква чи ло. Од бој нич ки уре ђа ји – за да так 
и по де ла. Од бој нич ки уре ђа ји за пут нич ка ко ла.

ПО МОЋ НИ УРЕ ЂА ЈИ ПУТ НИЧ КИХ КО ЛА (24)

Уре ђа ји за гре ја ње. Пар но гре ја ње „Фрид ман”. Во де но гре ја
ње „Ха ге нук”. Гре ја ње то плим ва зду хом – дво ка нал но. Гре ја ње то
плим ва зду хом – јед но ка нал но. Елек трич но гре ја ње. Про ве тра ва
ње ко ла, ста тич ка ве три ла „Кукkук”. Елек трич но осве тље ње ко ла. 
Са ни тар ни уре ђа ји ко ла. Изо ла ци ја пут нич ких ко ла.

УНУ ТРА ШЊОСТ ПУТ НИЧ КИХ КО ЛА (12)

Ула зна вра та – дво крил на пре клоп на вра та; из бач нокли зна 
вра та. Че о на вра та. Одељ ци са при бо ром. Про зо ри. Пре ла зни це. 
Сте пе ни це и ру ко хва ти.

ТИП СКА ИС ПИ ТИ ВА ЊА ПУТ НИЧ КИХ КО ЛА (12)

Ста тич ка и ди на мич ка ис пи ти ва ња. Усло ви и ме то де ис пи ти
ва ња. Ис пи ти ва ња но се ће струк ту ре под деј ством не у о би ча је них 
оп те ре ће ња. Ис пи ти ва ње на тр ча ва њем, Ис пи ти ва ње осци ла ци ја. 
Ис пи ти ва ње у во жњи.

IV РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 90 ча со ва го ди шње)

ТИ ПО ВИ ТЕ РЕТ НИХ КО ЛА (15)

По де ла и вр сте те рет них ко ла. Отво ре на ко ла са ви со ким 
стра ни ца ма се ри је Е. Отво ре на ко ла спе ци јал ног ти па се ри је F. За
тво ре на ко ла се ри ја G и H. Ко ла хлад ња че се ри је I. Пла то ко ла се
ри је К и L Пла то ко ла се ри је R и S. Ко ла са кро вом ко ји се отва ра 
се ри је Т. Спе ци јал на колa се ри је U. Ко ла ци стер не се ри је Z.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ И НАТ ПИ СИ НА ТЕ РЕТ НИМ КО ЛИ МА (5)

Два на е сто ци фре ни број те рет них ко ла. Слов не се ри је и под
се ри је на те рет ним ко ли ма. Спо ља шњи нат пи си и озна ке на те рет
ним ко ли ма.

ОБРТ НА ПО СТО ЉА ТЕ РЕТ НИХ КО ЛА (11)

Обрт но по сто ље – по де ле, за да так и глав ни де ло ви. Вр сте во
ђе ња осо вин ских ле жи шта. Обрт но по сто ље DB и UIC 401 – тех
нич ке ка рак те ри сти ке. Обрт но по сто ље Y25Cs – тех нич ке ка рак
те ри сти ке, рам, оги бље ње, осла ња ње по сто ља на обрт но по сто ље.

ТЕ ГЉЕ НИЧ КИ И ОД БОЈ НИЧ КИ УРЕ ЂА ЈИ  
ТЕ РЕТ НИХ КО ЛА (3)

Вр сте и ка рак те ри сти ке те гље нич ких и од бој нич ких уре ђа ја.

ПО МОЋ НИ УРЕ ЂА ЈИ ТЕ РЕТ НИХ КО ЛА (5)

Вра та, за тва ра чи вра та и по мич не стра ни це. При клоп ци, 
ступ ци по крет ни кров. Уре ђа ји за убр за ни ис то вар. Уре ђа ји за за
шти ту те ре та.

ТИП СКА ИС ПИ ТИ ВА ЊА ТЕ РЕТ НИХ КО ЛА (11)

Ста тич ка и ди на мич ка ис пи ти ва ња те рет них ко ла. Усло ви за 
чвр сто ћу са све ти по ве те рет них ко ла – ста тич ка и ди на мич ка оп
те ре ће ња. До зво ље ни на по ни. Ис пи ти ва ње у во жњи. Про ве ра ме
ђу соб ног по ло жа ја обрт них по сто ља и ко ла. Про ве ра га ба ри та ко ла.



ТЕХ НИЧ КИ УСЛО ВИ ЗА ПРИ ЈЕМ ОСО ВИ НА (9)

Осо ви на – по јам и де фи ни ци ја. Ква ли тет и из глед ма те ри ја ла 
осо ви не. Из ра да осо ви на. При јем осо ви на. Вр сте и обим ис пи ти ва
ња код ква ли та тив ног при је ма осо ви не. Озна ча ва ње осо ви на. 

ТЕХ НИЧ КИ УСЛО ВИ ЗА ПРИ ЈЕМ МО НО БЛОК ТОЧ КА (7)

Мо но блок то чак – по јам и де фи ни ци ја. Ква ли тет и из глед ма
те ри ја ла мо но блок точ ка. Из ра да и при јем мо но блок точ ка. Вр сте 
и обим ис пи ти ва ња код ква ли та тив ног при је ма мо но блок точ ка. 
По на вља ње ис пи ти ва ња, га ран ци ја и озна ча ва ње мо но блок точ ка.

ТЕХ НИЧ КИ УСЛО ВИ ЗА ПРИ ЈЕМ ОБРУ ЧА ТОЧ КА (7)

Обруч точ ка – по јам и де фи ни ци ја. Ква ли тет и из глед ма те ри
ја ла обру ча точ ка. Об лик ме ре и то ле ран ци је ме ра. При јем. По на
вља ње ис пи ти ва ња, га ран ци ја и озна ча ва ње обру ча точ ка.

ТЕХ НИЧ КИ УСЛО ВИ ЗА ПРИ ЈЕМ ОСО ВИН СКОГ  
СКЛО ПА (10)

Осо вин ски склоп – де фи ни ци ја. При пре ма де ло ва за уград њу. 
Са ста вља ње де ло ва и об ра да го то вог осо вин ског скло па. На вла
че ње точ ко ва на осо ви не на то пло. На вла че ње точ ко ва на осо ви не 
на хлад но. Ди ја грам на вла че ња. По прав ке по вр шин ских гра ша ка 
и по вр шин ска за шти та. Ис пи ти ва ња и при јем го то вих осо вин ских 
скло по ва. Озна ча ва ње осо вин ских скло по ва. Ан ти ко ро зив на за
шти та ру кав ца.

БО ЈЕ ЊЕ КО ЛА (7)

При пре ма по вр ши на и на но ше ње пре ма зних сред ста ва.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји ву че них во зи ла су ор га ни зо ва ни у те
мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а
ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше 
сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не 
на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је 
аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та 
оства ре.

Про грам се оства ру је у ка би не ту за ву че на во зи ла.
Са др жај про гра ма се ре а ли зу је при ме ном са вре ме них ме то да 

при че му се на став ни слу жи мо де ли ма – ко ла „Е5”, ске ле та сло
бод но но се ћег сан ду ка „Y” – ГО ША, обрт ног по сто ља Y 25 – Cs, 
ори ги нал ним де ло ви ма тр че ћег стро ја 2∝ ко ла (гиб ње ви, ве зни еле
мен ти, ку ћи шта ле жи шта, кли зно ле жи ште са ма за ли цом, ваљ ча
сто ле жи ште) де ло ви ма те гље нич ког уре ђа ја, од бој нич ког уре ђа ја, 
цр те жа ше ма и др.

По треб но је да на став ник ор га ни зу је по се ту Фа бри ке пут нич
ких ко ла Го ша, и Фа бри ке ва го на Кра ље во ка ко би се уче ни ци упо
зна ли са де ло ви ма ко ла, мон та жом пут нич ких и те рет них ко ла и 
ко ла у це ли ни.

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

ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА НА ВУЧЕНИМ ВОЗИЛИМА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та на ву че ним во зи ли ма је сти ца ње по
треб них зна ња и ве шти на нео п ход них за при ме ну, ко ри шће ње и 
одр жа ва ње елек трич не опре ме на во зи ли ма.

Задаци на ста ве пред ме та на ву че ним во зи ли ма су да уче ни ци:
– упо зна ју елек трич не си сте ме, по стро је ња, уре ђа је, опре му 

и де ло ве (за осве тље ње, елек трич но гре ја ње, кли ма ти за ци ју итд.) 
же ле знич ких ву че них во зи ла;

– упо зна ју мо гућ но сти при ме не и пред но сти и не до ста ци 
ових си сте ма, по стро је ња итд.;

– раз ви ју спо соб но сти уоча ва ња тех нич ких де та ља и функ ци
о кал не ме ђу за ви сно сти уре ђа ја и њи хо вих де ло ва;

– стек ну зна ња о упо треб ним вред но сти ма ву че них во зи ла у 
са о бра ћа ју, има ју ћи у ви ду ка рак те ри сти ке њи хо вих елек трич них 
уре ђа ја;

– уна пре ђу ју ве шти не нео п ход не за пре ци зно, по у зда но и без
бед но из во ђе ње свих рад њи у из вр ше њу слу жбе.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

ОП ШТИ ДЕО (4)

Уло га, зна чај и исто риј ски раз вој елек трич них по стро је ња, 
уре ђа ја и опре ме же ле знич ких ву че них во зи ла, са освр том на њи
хов по ло жај у скло пу елек тро тех ни ке и же ле знич ке тех ни ке и њи
хо ва по себ на свој ства.

ОСНОВ НА ПО ДЕ ЛА И СА СТАВ ЕЛЕК ТРИЧ НИХ  
ПО СТРО ЈЕ ЊА, УРЕ ЂА ЈА И ОПРЕ МЕ ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КИХ  
ВУ ЧЕ НИХ ВО ЗИ ЛА (6)

Раз вр ста ва ње ко ла у по гле ду њи хо ве опре мље но сти са елек
трич ним по стро је њи ма, уре ђа ји ма и опре мом. Оп шта по де ла и 
основ ни са став елек трич них по стро је ња, уре ђа ја и опре ме код пут
нич ких, те рет них и ко ла за на ро чи те свр хе.

СИ СТЕ МИ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ (ИЗ ВО РИ), СНАБ ДЕ ВА ЊА  
И ПО ТРО ШЊЕ (ПО ТРО ША ЧИ) ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ  
КОД ВУ ЧЕ НИХ ВО ЗИ ЛА (18)

Основ не ка рак те ри сти ке и по де ла про из вод ње, снаб де ва ња 
и по тро шње елек трич не енер ги је. Упо ред ни пре глед си сте ма. Са
мо стал ни си сте ми про из вод ње и снаб де ва ња елек трич ном енер ги
јом из аку му ла тор ске ба те ри је, из ге не ра то ра јед но смер не стру је 
или ал тер на то ра са усме ра чем са по го ном од осо ви не точ ко ва и 
из ди зел елек трич ног агре га та у са мим ко ли ма. Основ ни при каз 
и ка рак те ри сти ке. Цен тра ли зо ва ни (спољ ни) си сте ми про из вод ње 
и снаб де ва ња елек трич ном енер ги јом – из град ске мре же за вре
ме ми ро ва ња ко ла, из ди зел елек трич ног агре га та ни ског на по на 
у вуч ном во зи лу или дру гим ко ли ма, из во зног елек трич ног во да 
ви со ког на по на (код ра зних си сте ма елек тро и ди зел ву че) не по
сред но али пре ко цен трал ног пре тва ра ча. Основ ни при каз и ка рак
те ри сти ке. Ме шо ви ти си сте ми снаб де ва ња елек трич ном енер ги
јом. Не по сред но и по сред но снаб де ва ње по тро ша ча елек трич ном 
енер ги јом – вр сте пре тва ра ча. Вр сте и основ ни си сте ми по тро ша
ча елек трич не енер ги је код пут нич ких ко ла и њи хо ва по де ла. По
моћ ни елек трич ни си сте ми и елек трич не ком по нен те као по моћ на 
опре ма, код пут нич ких ко ла и њи хо ва по де ла. Спе ци фич но сти си
сте ма снаб де ва ња и по тро шње елек трич не енер ги је код те рет них 
ко ла и ко ла за на ро чи те свр хе.

УРЕ ЂА ЈИ И НА ПРА ВЕ ЗА СНАБ ДЕ ВА ЊЕ ЕЛЕК ТРИЧ НОМ 
ЕНЕР ГИ ЈОМ КОД ПУТ НИЧ КИХ КО ЛА – АКУ МУ ЛА ТОР СКА 
БА ТЕ РИ ЈА (10)

Уло га, вр сте и на чин ра да аку му ла тор ских ба те ри ја. Кон
струк ци ја, са став ни де ло ви и сме штај аку му ла тор ских ће ли ја од
но сно ба те ри ја код пут нич ких ко ла. Хе миј ски про це си при елек
трич ном пу ње њу и пра жње њу аку му ла тор ских ће ли ја. Елек трич не 
и дру ге ка рак те ри сти ке, ди ја гра ми елек трич ног пу ње ња и пра жње
ња као и упо ред ни при каз свој ства ал кал них и олов них ће ли ја од
но сно аку му ла тор схих ба те ри ја.

МЕ ХА НИ ЗМИ И НА ПРА ВЕ ЗА ПО ГОН ГЕ НЕ РА ТО РА  
ИЛИ АЛ ТЕР НА ТО РА, ОД ОСО ВИ НЕ ТОЧ КО ВА КО ЛА (14)

Вр сте ме ха ни за ма и на пра ва и њи хо во ко ри шће ње у за ви сно
сти од сна ге ге не ра то ра или ал тер на то ра. Пре но сни ци са рав ним 



и кли на стим ре ме но ви ма и оста ли пре но сни ци са по го ном од сре
ди не осо ви не точ ко ва. Вр сте, кон струк ци ја, са став ни де ло ви, сме
штај, про ра чун и на чин ра да. Пре но сни ци са зуп ча ни ци ма и по
го ном од ру кав ца осо ви не точ ко ва, са вра ти лом или без вра ти ла. 
Вр сте, кон струк ци ја, са став ни де ло ви; сме штај и на чин ра да. Ме
ха нич ке и ге о ме триј ске ка рак те ри сти ке ве ли чи не код пре но сни ка 
за по гон ге не ра то ра или ал тер на то ра, од осо ви не точ ко ва.

ГЕ НЕ РА ТО РИ И АЛ ТЕР НА ТО РИ СА ПО ГО НОМ  
ОД ОСО ВИ НЕ ТОЧ КО ВА (12)

Спе ци фич ни усло ви на че ла ра да, вр сте ге не ра то ра и ал тер
на то ра са по го ном од осо ви не точ ко ва и њи хо ва кон струк ци ја. Ка
рак те ри стич не елек трич не и ме ха нич ке ве ли чи не код ге не ра то ра 
и ал тер на то ра при ра ду са ре гу ла то ром на по на и стру је. Основ на 
на че ла ра да и кон струк ци је ге не ра то ра је и ал тер на то ра са усме ра
чем. Про цес ра да ге не ра то ра од но сно ал тер на то ра са усме ра чем у 
скло пу са елек тро ме ха нич ким од но сно елек трон ским ре гу ла то ром 
на по на и стру је.

ДИ ЗЕЛ ЕЛЕК ТРИЧ НИ АГРЕ ГА ТИ У КО ЛИ МА (10)

Вр сте, кон струк ци ја, на чин ра да и њи хо ва свој ства.

УРЕ ЂА ЈИ И НА ПРА ВЕ ЗА СНАБ ДЕ ВА ЊЕ ЕЛЕК ТРИЧ НОМ 
ЕНЕР ГИ ЈОМ ИЗ ГРАД СКЕ МРЕ ЖЕ, ЗА ВРЕ МЕ  
МИ РО ВА ЊА КО ЛА (6)

Вр сте, кон струк ци ја, на чин ра да и њи хо ва свој ства.

УРЕ ЂА ЈИ И НА ПРА ВЕ НИ СКОГ НА ПО НА ЗА СНАБ ДЕ ВА ЊЕ 
ЕЛЕК ТРИЧ НОМ ЕНЕР ГИ ЈОМ ИЗ ДРУ ГОГ ВО ЗИ ЛА (5)

Вр сте, кон струк ци ја, на чин ра да и њи хо ва свој ства.

УРЕ ЂА ЈИ И НА ПРА ВА ЗА СНАБ ДЕ ВА ЊЕ ЕЛЕК ТРИЧ НОМ 
ЕНЕР ГИ ЈОМ ИЗ ВО ЗНОГ ЕЛЕК ТРИЧ НОГ ВО ДА ВИ СО КОГ 
НА ПО НА (8)

Во зни елек трич ни вод и спој не спра ве. Њи хо ви са став ни де
ло ви, сме штај и свој ства.

Уре ђа ји и на пра ве за укљу чи ва ње и ис кљу чи ва ње као и на
пон ско гру пи са ње и си стем раз во да. Њи хо ве вр сте, са став ни де ло
ви, сме штај, свој ства и на чин де ло ва ња.

СНАБ ДЕ ВА ЊЕ ИЗ ВО ЗНОГ ЕЛЕК ТРИЧ НОГ ВО ДА ВИ СО КОГ 
НА ПО НА СА ЦЕН ТРАЛ НИМ ИЛИ ПАР ЦИ ЈАЛ НИМ  
ПРЕ ТВА РА ЧИ МА (7)

Струк ту ра си сте ма снаб де ва ња пре ко цен трал ног пре тва ра
ча. Вр сте и са став ни де ло ви си сте ма и са мих пре тва ра ча и њи хо ва 
свој ства. Струк ту ра си сте ма снаб де ва ња пре ко пар ци јал них пре
тва ра ча. Вр сте и са став ни де ло ви пре тва ра ча и њи хо ва свој ства.

ОСТА ЛИ ПРЕ ТВА РАЧ КИ СКЛО ПО ВИ ЗА СНАБ ДЕ ВА ЊЕ 
ЕЛЕК ТРИЧ НОМ ЕНЕР ГИ ЈОМ ПО ТРО ША ЧА ИЛИ СИ СТЕ МА 
РАЗ ЛИ ЧИ ТИХ НА ПО НА ОД НО СНО ВР СТА СТРУ ЈА (5)

Вр сте, са став ни де ло ви, на чин ра да и њи хо ва свој ства.

IV РАЗРЕД  
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

ПО ТРО ША ЧИ ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ И ОСТА ЛИ  
ЕЛЕК ТРИЧ НИ СИ СТЕ МИ КОД ПУТ НИЧ КИХ КО ЛА.  
СИ СТЕ МИ ЗА ОП СЛУ ЖИ ВА ЊЕ (УПРА ВЉА ЊЕ  
И НАД ЗИ РА ЊЕ) И РАЗ ВО ЂЕ ЊЕ КОД ЕЛЕК ТРИЧ НИХ  
УРЕ ЂА ЈА И ОПРЕ МЕ ПУТ НИЧ КИХ КО ЛА (4)

Вр сте, са став ни де ло ви – њи хо ва кон струк ци ја, уло га и на чин 
ра да (упра вљач ка од но сно раз вод на та бла и са став ни де ло ви као и 
мре жа про вод ни ка са по моћ ном опре мом).

СИ СТЕ МИ ОСВЕ ТЉЕ ЊА И ЕЛЕК ТРИЧ НИ СВЕ ТЛО СНИ ИЗ
ВО РИ (6)

Основ на све тло тех нич ка пра ви ла за осве тља ва ње пут нич ких 
ко ла. Елек трич не ше ме ве за си сте ма за осве тље ње и глав ни са став
ни де ло ви, пре ма вр ста ма и ти по ви ма пут нич ких ко ла. Вр сте све
тиљ ки и све тло сних из во ра за осве тље ње, за сиг нал на и по ка зна 
све тла и по моћ ни еле мен ти. Са став и сме штај.

СИ СТЕ МИ ЕЛЕК ТРИЧ НОГ ГРЕ ЈА ЊА И ЕЛЕК ТРИЧ НИ  
ТО ПЛОТ НИ ИЗ ВО РИ (8)

Основ на тер мо тех нич ка пра ви ла за гре ја ње пут нич ких ко ла. 
Ти по ви, струк ту ра и ше ме ве за за елек трич но гре ја ње и глав ни са
став ни де ло ви, пре ма вр ста ма и ти по ви ма пут нич ких ко ла. Вр сте 
елек трич них то плот них из во ра и њи хо ва кон струк ци ја. Си сте ми 
и еле мен ти за ре гу ли са ње тем пе ра ту ре. Вр сте, на чин де ло ва ња и 
кон струк ци ја еле ме на та. По моћ ни елек трич ни уре ђа ји и еле мен ти 
си сте ма за елек трич но гре ја ње и при нуд но про ве тра ва ње.

ПО СТРО ЈЕ ЊЕ ЗА КЛИ МА ТИ ЗА ЦИ ЈУ (4)

Вр сте по стро је ња за кли ма ти за ци ју, њи хо ви глав ни са став ни 
де ло ви, на чин ра да и основ не тер мо тех нич ке ка рак те ри сти ке.

СИ СТЕ МИ ЗА ОЗВУ ЧЕ ЊЕ И ТЕ ЛЕ ФОН СКУ ВЕ ЗУ (4)

Вр сте си сте ма и уре ђа ја, елек трич не ше ме ве за, на чин ра да и 
са став ни де ло ви као и њи хов сме штај у ко ли ма.

СИ СТЕ МИ ЗА ДА ЉИН СКО УПРА ВЉА ЊЕ У ВО ЗУЗА  
ОЗВУ ЧЕ ЊЕ И ТЕ ЛЕ ФОН СКУ ВЕ ЗУ; ЗА ОСВЕ ТЉЕ ЊЕ  
И ЗА БОЧ НА УЛА ЗНА ВРА ТА (4)

Елек трич не ше ме ве за, на чин ра да, са став ни де ло ви и њи хов 
сме штај

ОСТА ЛИ ЕЛЕК ТРИЧ НИ СИ СТЕ МИ, УРЕ ЂА ЈИ  
И ПО ТРО ША ЧИ ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ (5)

Уре ђа ји за ди јаг но сти ку ква ро ва, елек трич не ком по нен те коч
них уре ђа ја, елек трон ски про тив кли зни уре ђај, елек тро маг нет на 
шин ска коч ни ца, тер мич ки и рас хлад ни уго сти тељ ски апа ра ти итд. 
Уло га, са став ни де ло ви, на чин де ло ва ња и сме штај у ко ли ма.

СИ СТЕ МИ ЗА ШТИТ НОГ ЕЛЕК ТРИЧ НОГ УЗЕ МЉЕ ЊА  
КОД ПУТ НИЧ КИХ КО ЛА, СА ЕЛЕК ТРО ПО СТРО ЈЕ ЊЕМ  
ВИ СО КОГ НА ПО НА ИЛИ БЕЗ ЊЕ ГА (3)

Гра нич не вред но сти елек трич ног от по ра узе мље ња и њи хо во 
обез бе ђе ње пу тем кон струк ци је ко ла и до пун ским ве зним еле мен
ти ма. Вр сте ве за и еле ме на та и њи хо ве ка рак те ри сти ке.

ЕЛЕК ТРИЧ НИ УРЕ ЂА ЈИ И ОПРЕ МА ТЕ РЕТ НИХ КО ЛА  
И КО ЛА ЗА НА РО ЧИ ТЕ СВР ХЕ ЕЛЕК ТРИЧ НИ УРЕ ЂА ЈИ  
И ОПРЕ МА КОД КО ЛА ХЛАД ЊА ЧА И ЗА ЗА МР ЗА ВА ЊЕ  
И КОН ТЕЈ НЕ РА ХЛАД ЊА КА И ЗА ЗА МР ЗА ВА ЊЕ (5)

Елек трич ни из во ри (ге не ра то ри), по тро ша чи (вен ти ла то ри) и 
на пра ве за при кљу чак на град ску мре жу (вр сте, опис и елек трич не 
и ме ха нич ке ка рак те ри сти ке) код ко ла хлад ња ча. Елек трич ни си
сте ми (вр сте) ко ла за за мр за ва ње. Цен тра ли зо ва ни и са мо стал ни 
си стем и њи хо ве елек трич не ком по нен те и ка рак те ри сти ке. Елек
трич не ше ме ве за за при кљу чак за град ску мре жу и ме ђу соб ну ве
зу ко ла. Елек трич на опре ма кон теј не ра за за мр за ва ње.

ЕЛЕК ТРИЧ НИ УРЕ ЂА ЈИ И ОПРЕ МА КОД КО ЛА  
И КОН ТЕЈ НЕ РА ЗА ПРЕ ВОЗ МА ТЕ РИ ЈА, ОД НО СНО РО БЕ  
КО ЈА МО РА ДА СЕ ЗА ГРЕ ВА (3)

Опис, са став ни де ло ви и њи хо ве ка рак те ри сти ке.

ЕЛЕК ТРИЧ НА ОПРЕ МА КО ЛА ЗА ПРЕ ВОЗ АУТО МО БИ ЛА (2)

Опис, са став ни де ло ви и њи хо ве ка рак те ри сти ке.



СИ СТЕ МИ ЕЛЕК ТРИЧ НОГ УЗЕ МЉЕ ЊА ТЕ РЕТ НИХ КО ЛА  
И НА РО ЧИ ТИХ ПО ШИЉ КИ (2)

Опис, са став ни де ло ви и њи хо ве ка рак те ри сти ке. Усло ви ко
ји мо ра ју да бу ду за до во ље ни при од го ва ра ју ћим вр ста ма пре во за.

ЕЛЕК ТРИЧ НИ УРЕ ЂА ЈИ И ОПРЕ МА КОД КО ЛА  
ЗА НА РО ЧИ ТЕ СВР ХЕ (5)

Опис, са став ни де ло ви и њи хо ве ка рак те ри сти ке елек трич
них уре ђа ја и опре ме код енер гет ских ко ла (са пар ним ко тлом или 
ди зелелек трич ним агре га том), код мер них тј. ис пит них ко ла, код 
кол ских ди за ли ца и рад них ко ла, код са ни тет ских ко ла итд.

ОБЈЕК ТИ, ПО СТРО ЈЕ ЊА, УРЕ ЂА ЈИ И НА ПРА ВЕ  
ЗА ОП СЛУ ЖИ ВА ЊЕ ИЛИ ОДР ЖА ВА ЊЕ ЕЛЕК ТРИЧ НИХ  
УРЕ ЂА ЈА ВУ ЧЕ НИХ ВО ЗИ ЛА, КО ЈИ СЕ НА ЛА ЗЕ  
У СТА НИЧ НИМ ПРО СТО РИ МА (3)

По де ла, уло га, опис итд.

ОЗНА КЕ И НАТ ПИ СИ ЗА ЕЛЕК ТРИЧ НЕ УРЕ ЂА ЈЕ  
И ОПРЕ МУ КОД ПУТ НИЧ КИХ И ТЕ РЕТ НИХ КО ЛА (2)

Свр ха и уло га озна ка и нат пи са. Вр сте, зна че ње, из глед и сме
штај озна ка и нат пи са.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји ор га ни за ци је же ле знич ког са о бра ћа ја 
су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о
ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них 
пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во
де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно 
да сва ка те ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви 
и за да ци пред ме та оства ре.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним на
став ним ме то да ма и сред стви ма: слај до ви ма, ше ма ма, цр те жи ма, 
сли ка ма и ски ца ма, фил мо ви ма, уре ђа ји ма и де ло ви ма у окви ру ка
би не та итд.

У окви ру на ста ве оба ве зно оства ри ти по се ту кол ским ра ди о
ни ца ма и дру гим објек ти ма и по стро је њи ма, ра ди до пун ског упо
зна ва ње са пред мет ним уре ђа ји ма и опре мом. При упо зна ва њу 
уче ни ка са овим уре ђа ји ма по де ли ти их у гру пе ка ко би сви до бро 
ви де ли и са вла да ли све еле мен те. Уче ни ке оба ве зно упо зна ти и са 
ме ра ма за шти те на ра ду из ове обла сти.

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

ТЕХНИЧКОКОЛСКА СЛУЖБА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та слу жбе је да уче ни ци стек ну по треб на 
зна ња за пра ви лан од нос пре ма ма те ри јал ним сред стви ма у по гле
ду ко ри шће ња, одр жа ва ња и ру ко ва ња. До сти ћи ни во зна ња је нео
п ход но за пра ви лан по сту пак са ко ли ма у екс пло а та ци ји и ван екс
пло а та ци је што ди рект но ути че на без бед ност са о бра ћа ја и укуп но 
по сло ва ње ЈП „Же ле зни це Ср би је”.

Задаци на ста ве пред ме та слу жбе су да уче ни ци:
– упо зна ју про пи се и пра вил ни ке Пра вил ник тех нич кокол

ске де лат но сти (Прав. 251), Упут ство за пре гле да че ко ла (Упут ство 
253), Пра вил ник о одр жа ва њу же ле знич ких во зи ла (Прав, 241), 
Упут ство о ма за њу ко ла (Упут ство 252), Пра вил ник о не зи же ле
знич ких во зи ла (Пра вил ник 258), Упут ство за гре ја ње пут нич ких 
ко ла (Упут ство 256), Спо ра зум о те ку ћем одр жа ва њу те рет них пут
нич ких ко ла (САС 205);

– бу ду оспо со бље ни за рад при екс пло а та ци ји ко ла;

– по ве зу ју сте че на зна ња са са др жа јем срод них пред ме та;
– бу ду оспо со бље ни за при ме ну сте че них зна ња и прак тич ну 

ве шти ну у сва ко днев ном жи во ту.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД  
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

ПРА ВИЛ НИК ТЕХ НИЧ КОКОЛ СКЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ (5)

Оп шти део. Основ не од ред бе. Оп шта на че ла тех нич кокол ске 
де лат но сти. Де ло круг ра да тех нич кокол ске де лат но сти. Са став тех
нич кокол ске де лат но сти. Иден ти фи ко ва ни број слу жбе них ме ста 
ТКД. Ко ми си је и рад не гру пе ТКД. Оп ште од ред бе о ко ли ма (по де ла 
ко ла, ин вен тар ко ла, то вар ни при бор, по крет ни кол ски де ло ви).

УВР ШТА ВА ЊЕ КО ЛА У СА О БРА ЋАЈ (4)

Тех нич ка до ку мен та ци ја. Обе ле жа ва ње ко ла. Ис пи ти ва ње 
про то ти па. Тех нич ки пре глед и при јем ко ла. Екс пло а та ци о но пра
ће ње тех нич ке ис прав но сти ко ла.

УПУТ СТВО ЗА ПРЕ ГЛЕ ДА ЧЕ КО ЛА (12)

Тех нич кокол ска пре глед на слу жба. Де ло круг и на чин ра
да пре гле да ча ко ла. Рад на ме ста пре гле да ча ко ла. Оп ште од ред бе 
о ра ду техн. кол ске пре глед не слу жбе. Рас по ред, при јем и пре да ја 
слу жбе. Опре ма пре гле да ча ко ла. Опре ма слу жбе них про сто ри ја. 
Ре зер вни де ло ви и ма те ри јал. Рад но вре ме осо бља. Про у ча ва ње и 
ис пи ти ва ње осо бља. Оба ве шта ва ње осо бља. Оба ве шта ва ње из ме
ђу пре гле да ча ко ла и ста нич ног осо бља. Здрав стве на спо соб ност 
рад ни ка. Ду жност при пре гле ду ко ла. Пре глед ко ла. Пре глед ко ла 
по је ди нач но. Пре глед ко ла у во зо ви ма. Оли ста ва ње ко ла. Во ђе ње 
еви ден ци је тех нич ко кол ске слу жбе (Уп. 254). Вр сте и обе ле жа ва
ње ТК обра за ца. При ку пља ње и об ра да ТК обра за ца.

ПРА ВИЛ НИК О ОДР ЖА ВА ЊУ ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КИХ ВО ЗИ ЛА (12)

Оп ште од ред бе. За јед нич ке од ред бе. Кан це ла ри ја ЖС у обла сти 
одр жа ва ња. Основ на на че ла одр жа ва ња. Вр сте одр жа ва ња по де ла и 
де фи ни са ње по је ди них вр ста одр жа ва ња. Ци клу си и ро ко ви ре дов
ног одр жа ва ња. По де ла ра да на по сло ви ма одр жа ва ња. Вр сте обје
ка та и по стро је ња. Тех нич кокол ске пре глед не ста ни це (ло ка ци ја, 
за да ци и опре ма). Кол ске ра ди о ни це (ло ка ци ја, ти по ви, опре ма, ка па
ци тет и за шти та на ра ду). По стро је ња и објек ти за ТО пут нич ких ко
ла (пут. ста ни це, тех. пут. ста ни це, ка па ци тет и тех нич ки про цес ра
да). По стро је ња и објек ти за ТО те рет них ко ла (ко ло се ци, ста ни це и 
кол ске ра ди о ни це). Ста бил на по стро је ња за вр ше ње про бе ва зду шне 
коч ни це. Ста бил на и мо бил на по стро је ња за елек тро и пар но пред
гре ва ње ко ла. По стро је ња и уре ђа ји за чи шће ње и пра ње ко ла. Обим 
ре дов ног одр жа ва ња. Мо ди фи ка ци ја и ре кон струк ци ја ко ла. Тех нич
ка до ку мен та ци ја за одр жа ва ње ко ла. Упу ћи ва ње и пре глед ко ла на 
оправ ку. На чин из вр ше ња оправ ке ко ла. Кон тро ла ква ли те та оправ ке. 
Ва га ње ко ла по сле из вр ше не оправ ке (Уп. 265). Проб не во жње по сле 
из вр ше не оправ ке (Уп. 266). При јем ко ла по сле из вр ше не оправ ке. 
Рад КПО ЖС у ра ди о ни ца ма (SAS 250). Га ран ци ја ква ли те та из вр
ше них оправ ки. По сту пак са ко ли ма по сле ван ред ног до га ђа ја. Ван
ред ни до га ђај, по сту пак и оба ве шта ва ње (Уп. 79).

ОДР ЖА ВА ЊЕ ПУТ НИЧ КИХ КО ЛА (5)

Вр сте ре дов ног одр жа ва ња пут нич ких ко ла. Стал ни над зор. 
Пра ње и чи шће ње. Кон трол ни пре глед. Ре дов не оправ ке. Ци клу
си и ро ко ви ре дов ног одр жа ва ња пут нич ких ко ла. Вр сте ван ред ног 
одр жа ва ња пут нич ких ко ла.

ОДР ЖА ВА ЊЕ ТЕ РЕТ НИХ КО ЛА (6)

Вр сте ре дов ног одр жа ва ња те рет них ко ла. Стал ни над зор. 
Кон трол ни пре гле ди. Ре дов не оправ ке. Ци клу си и ро ко ви ре дов ног 
одр жа ва ња те рет них ко ла. Обим ра до ва кон трол ног пре гле да те
рет них ко ла (Ул. 240). Вр сте ван ред ног одр жа ва ња те рет них ко ла.



ОДР ЖА ВА ЊЕ ВО ЗИ ЛА ЗА ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КЕ СВР ХЕ (4)

Одр жа ва ње ко ла за ис пи ти ва ње. Одр жа ва ње ко ла за по себ не 
же ле знич ке свр хе. Одр жа ва ње пру жних во зи ла.

ЧИ ШЋЕ ЊЕ, ПРА ЊЕ И ДДД КО ЛА (4) 

Оп ште од ред бе. Не га пут нич ких ко ла: ам бу лант но, ма ло, ре
дов но, те мељ но, ге не рал но чи шће ње. На ми ре ње путн. ко ла во дом 
и са ни тар ним ма те ри ја лом. Дез ин фек ци ја, дез ин сек ци ја и де ра ти
за ци ја пут нич ких ко ла. Не га те рет них ко ла. Не га мо тор них во зо ва. 
Обез бе ђе ње са о бра ћа ја у то ку зи ме.

УПУТ СТВО ЗА ГРЕ ЈА ЊЕ ПУТ НИЧ КИХ КО ЛА (8)

Оп ште од ред бе (се зо на гре ја ња и кон тро ла за гре ја но сти ко
ла). Елек трич но гре ја ње пут нич ких ко ла. Спрем ност ко ла и гар
ни ту ре за елек трич но гре ја ње. По сту пак при спа ја њу и одва ја њу 
глав ног во да ел. гре ја ња. Пред гре ва ње гар ни ту ра ел. стру јом. Ду
жно сти и по сло ви пре гле да ча ко ла при ел. гре ја њу пут. ко ла. Пар
но гре ја ње пут нич ких ко ла. Пре глед и при пре ма уре ђа ја за пар но 
гре ја ње пред по че так се зо не гре ја ња. При бор за пар но гре ја ње. 
Из во ри па ре за гре ја ње пут нич ких ко ла. По сту пак при кљу чи ва ња 
гар ни ту ре на из вор па ре. Пре гре ва ње гар ни ту ре и при пре ме пред 
по ла зак. По сту пак по при спе ћу во за у крај њу ста ни цу. За вр ше так 
се зо не гре ја ња.

МЕ РЕ ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊА КОД ВУ ЧЕ НИХ ВО ЗИ ЛА  
У ТО КУ ЗИ МЕ – ОП ШТЕ И ПО СЕБ НЕ МЕ РЕ (2)

МЕ РЕ ОПРЕ ЗНО СТИ ПРО ТИВ ПО ЖА РА (2)

УПУТ СТВО ЗА ПОД МА ЗИ ВА ЊЕ КО ЛА (6)

Пе ри од но под ма зи ва ње. Пе ри од но под ма зи ва ње пут нич ких 
ко ла. Пе ри од но под ма зи ва ње те рет них ко ла. На чин пе ри од ног под
ма зи ва ња. Вр сте ма зи ва. Ван ред но под ма зи ва ње ко ла. Во ђе ње еви
ден ци је ма за ња ко ла (ТК43). Ска ла пе ри од ног ма за ња и озна ке пе
ри од ног под ма зи ва ња.

IV РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 90 ча со ва го ди шње)

УПУТ СТВО ЗА ПРЕ ГЛЕ ДА ЧЕ КО ЛА

ПРЕ ГЛЕД КО ЛА И ВО ЗО ВА (40) 

Пре глед ко ла. Пре глед ко ла пре уто ва ра, од но сно упо тре бе. 
Пре глед ко ла по сле уто ва ра, од но сно пре до да ва ња во зу. Пре глед и 
при јем на пре воз на ро чи те по шиљ ке. Пре глед ко ла то ва ре них опа
сним ма те ри ја ма. Пре глед ко ла по сле ис то ва ра од но сно упо тре бе. 
Пре глед ко ла по сле оште ће ња и утвр ђи ва ње ште те. Пре глед ко ла 
у ре зер ви и га ра жи ра них ко ла. Пре глед ко ла у во зо ви ма. Пре глед 
са ста ва во за. Пре глед во за у по ла зним ста ни ца ма. Пре глед во за у 
ус пут ним ста ни ца ма. Пре глед во за у крај њим ста ни ца ма. Пре глед 
у ме ђу на род ном са о бра ћа ју. Пре глед ко ла у зим ском пе ри о ду. Кон
трол ни пре глед ко ла. За шти та на ра ду при пре гле ду ко ла. На чин 
пре гле да ко ла. По сту пак са ко ли ма ко ри сни ка пре во за (при ват на) и 
са ко ли ма ЖС да тих у за куп. По сту пак са ис кли зним ко ли ма. По
сту пак са не ис прав ним ко ли ма. Упу ћи ва ње ко ла у оправ ку. По сту
пак за за ме ну кол ских де ло ва. Ску пља ње из гу бље них кол ских де
ло ва. Под ма зи ва ње ко ла са кли зним ле жи шти ма.

ПРЕ ГЛЕД И КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ТЕХ НИЧ КЕ ИС ПРАВ НО СТИ  
И ФУНК ЦИ О НАЛ НО СТИ СКЛО ПО ВА И УРЕ ЂА ЈА  
НА КО ЛИ МА (30)

Сло бод ни про сто ри на кра је ви ма ко ла. Нат пи си и озна ке на 
ко ли ма. Осо вин ски склоп. Осо вин ска ле жи шта. Но се ћи гиб ње ви 
и ве ша ње. По сто ље. Обрт но по сто ље. Те гле ћи уре ђај. Од бој ник. 
Коч ни ца. Сан дук те рет них ко ла. Сан дук пут нич ких ко ла. Апа ра
ти за га ше ње по жа ра. Во до вод на ин ста ла ци ја и то а ле ти. Уре ђа ји и 

ин ста ла ци је на теч ни гас. Гре ја ње. Кли ма ти за ци ја и про ве тра ва ње. 
Осве тље ње. Елек трон ски про тив кли зни уре ђај и уре ђај за ауто мат
ско за тва ра ње вра та. Озву че ње. Кон теј не ри и то вар ни при бор.

ТЕ КУ ЋЕ ОДР ЖА ВА ЊЕ ПУТ НИЧ КИХ И ТЕ РЕТ НИХ КО ЛА (20)

Вр сте те ку ћег одр жа ва ња (ТО). ТО без от ка чи ва ња. ТО са от
ка чи ва њем. Ис кљу чи ва ње и упу ћи ва ње ко ла у ТО. При мо пре да ја 
ко ла на ТО. Еви ден ти ра ње и сре ђи ва ње по да та ка о ТО. Га ран ци ја 
код ТО. Тех нич котех но ло шки ни во ра ди о ни ца. Оба ве зе и од го
вор но сти ра ди о ни ца. На кна да тро шко ва за ТО. Вр сте ра до ва код 
ТО те рет них ко ла ко ји те ре те за јед нич ке тро шко ве. Де ло ви за за
ме ну де ло ва у ино стран ству. Пе ри од но ма за ње ко ла у ТО. Ре ви зи ја 
коч ни ца (Уп. 245). ТО у га рант ном ро ку. ТО због оште ће ња. Не до
ста ја ју ћи кол ски де ло ви. На чин по пу ња ва ња ЕРЦ ТК10. До ста ва 
и об ра да по да та ка ОТО. Спи сак ра ди о ни ца и ма зач ких ме ста ко је 
вр ше ТО. Одр жа ва ње ко ла и кон теј не ра ко ри сни ка пре во за (при
ват на) и ко ла ЖС да та у за куп. Ин фор ма ци о ни си сте ми за ко ри
шће ње ко ла.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји тех нич кокол ске слу жбе су ор га ни зо ва
ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва 
за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де
фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на 
да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те
ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци 
пред ме та оства ре.

Са др жај пред ме та има при род ну ве зу са са др жа ји ма дру гих 
пред ме та као што су ву че на во зи ла.

За оства ри ва ње про гра ма по треб но је ко ри сти ти на став на 
сред ства у ка би не ту за ву че на во зи ла као и ор га ни зо ва ти по се те 
ран жир ним и тех нич ким ста ни ца ма.

У ка би не ту, уче ни ци се по мо ћу мо де ла и ори ги нал них де ло ва 
ко ла, уре ђа ја и скло по ва, ше ма и та бе ла ве ли ког фор ма та упо зна ју 
са опи сом, функ ци јом и ди мен зи ја ма скло по ва, ви зу ел ним и фи
зич ким кон так том упо зна ју де таљ но са кон струк ци јом ових ти по ва 
же ле знич ких ко ла и сти чу зна ња за ис прав не од лу ке и по сту пак 
при пре гле ду ко ла. По стро је ња и њи хо ву функ ци ју тре ба при ка за
ти кроз фил мо ве.

Тех нич ке пре гле де ко ла и во зо ва, уре ђа ја и по стро је ња ТКС, 
уче ни ци, по де ље ни на гру пе, мо ра ју упо зна ти на ли цу ме ста у тех
нич кој и ран жир ној ста ни ци.

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

ЖEЛЕЗНИЧКА ПОСТРОЈЕЊА

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

При ме њу је се про гра мом пр вог раз ре да обра зов ног про фи ла 
во зо во ђа.

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

При ме њу је се про грам дру гог раз ре да обра зов ног про фи ла 
во зо во ђа.

КОЧНИЦЕ И КОЧЕЊЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сте да уче ни ци стек ну по треб на зна
њи ма за упо тре бу и ру ко ва ње коч ним уре ђа ји ма свих ти по ва ко ла, 



про ши ри ва ње и по ве ћа ње ни воа зна ња ка ко би мо гли бла го вре ме
но да от кри ју не до стат ке на коч ни ца ма свих ко ла у во зу.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју осно ве тех ни ке ко че ња во зо ва;
– упо зна ју коч не уре ђа је и де ло ве оп ште на ме не, сна ге коч ни

ца, про ра чу на коч ни ца, ве ли ке ефи ка сно сти;
– стек ну зна ња о вр ста ма коч ни ца те рет них ко ла и основ ним 

уре ђа ји ма на њи ма;
– стек ну зна ња о коч ни ца ма пут нич ких ко ла;
– бу ду оспо со бље ни за прак тич но ру ко ва ње уре ђа ји ма за ко

че ње;
– стек ну зна ња и ве шти не о на чи ни ма и по ступ ци ма про ве ре 

ис прав но сти коч ни ца;
– упо зна ју ду жно сти тех ни ча ра тех нич кокол ске де лат но сти 

и њи хо ве од го вор но сти за ис прав ност коч ни ца во за.
– стек ну зна ња о основ ним про пи си ма при са ста вља њу во зо

ва и ру ко ва њу коч ни ца ма при ма нер ви са њу;
– бу ду оспо со бље ни за при ме ну сте че них зна ња и прак тич

них ве шти на у сва ко днев ном жи во ту.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

При ме њу је се про грам обра зов ног про фи ла тех ни чар ву че.

IV РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 90 ча со ва го ди шње)

КОЧ НИ ЦА ТЕ РЕТ НИХ КО ЛА (20)

Кла сич на коч ни ца те рет них ко ла. Коч ни ца са ме ха нич ким ме
ња чем, ,,пра зно то ва ре но”. Угра ђи ва ње и по де ша ва ње ре гу ла то ра 
по ло жа ја и ме ња ча си ле ко че ња. Рас по ред ник ЕSН100: глав ни де
ло ви, пу ње ње, по сте пе но и бр зо ко че ње, от ко чи ва ње, от ко чи ва ње 
по мо ћу ауто мат ског от коч ни ка, огра ни ча ва ње нај ве ћег при ти ска у 
коч ном ци лин дру, ис кљу чи ва ње коч ни це. Коч ни ца са ауто мат ским 
ме ња чем си ле ко че ња – ,,пра зно отво ре но”. Мер ни вен тил SАВ
DР2. Коч ни ца са кон ти ну ал ном про ме ном си ле ко че ња у за ви сно
сти од про ме не оп те ре ће ња за ре жи ме „SS/S” и „SS”. Мер ни вен
тил SАВDР1. Ме рач при ти ска МZТАКR, про цес ко че ња и про цес 
от ко чи ва ња. Вен тил сред њег при ти ска.

КОЧ НИ ЦА ПУТ НИЧ КИХ КО ЛА (20)

Коч ни це ве ли ке ефи ка сно сти са па пу ча ма од СЛ. и бр зи не до 
160 km/h. Рас по ред них Еst 4f/REL1/ЕV 3. Диск – коч ни ца пут нич
ких ко ла. Рас по ред ник Еst 4f/REL.2/НВG 100 LBU. Елек тро маг
нет на коч ни ца. Про тив кли зна за шти та. Пне у мат ска про тив кли зна 
за шти та. Елек трон ска про тив кли зна за шти та. Угиб ни мер ни вен
тил за коч ни цу са ауто мат ском кон ти ну ал ном си лом ко че ња.

СА СТА ВЉА ЊЕ ВО ЗО ВА (10)

Усло ви ко је мо ра ју ис пу ња ва ти коч ни це ко ла ко ја се увр шћу
ју у са о бра ћај на ЖС. Увр шћи ва ње ко ла и из бор вр сте коч ни ца код 
во зо ва за пре воз пут ни ка. Учвр шћи ва ње ко ла и из бор вр сте коч ни
ца код те ре тих во зо ва. Рас по ред ко ла са коч ни ца ма у во зу. Обез бе
ђе ње во за или де ла во за од са мо по кре та ња. До пу ште ни број осо
ви на и мак си мал не ду жи не во за.

ПРО ВЕ РА ИС ПРАВ НО СТИ КОЧ НИ ЦА (10)

Вр сте про бе коч ни ца (А, Б, Ц и Д). Слу ча је ви у ко ји ма се вр
ши пот пу на про ба коч ни ца А. По сту пак код пот пу не про бе коч ни
це А. Слу ча је ви у ко ји ма се вр ше скра ће не про бе коч ни ца Б, Ц и Д. 
По сту пак код скра ће них про ба коч ни ца Б, Ц и Д. Про ба елек тро
маг нет не коч ни це Мgкоч ни це. Не ис прав но сти код коч ни це утвр
ђе не у то ку про бе коч ни це и по ступ ци за њи хо во от кла ња ње.

ДУ ЖНО СТИ ПРЕ ГЛЕ ДА ЧА КО ЛА (10)

Од гвор ност за ис прав ност коч ни ца. Обим ра до ва.

ПРО РА ЧУН ЕФИ КА СНО СТИ КОЧ НИ ЦЕ КОД ВО ЗА (10)

Оп ште од ред бе о ко че њу. Утвр ђи ва ње про цен та ко че ња и по
треб не коч не ма се во за РКМ. Утвр ђи ва ње ствар не коч не ма се во за 
СКМ. При ме ри из ра чу на ва ња РКМ, (Q + L) и бр зи не во за.

КО ЧЕ ЊЕ ПРИ МА НЕ ВРИ СА ЊУ (10)

За ква чи ва ње и от ква чи ва ње во зи ла. Од ба ци ва ње ко ла. Упо
тре ба при тврд них коч ни ца. По се да ње руч них коч ни ца на ко ли ма 
при ма не ври са њу. Штет не по ја ве при ко че њу.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји коч ни це и ко че ња су ор га ни зо ва ни у те
мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а
ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше 
сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не 
на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је 
аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та 
оства ре.

Про грам се оства ру је у спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци за коч ни
це. За са вла ђи ва ње про гра ма уче ни ци тре ба да ко ри сте уџ бе ник и 
ва же ћа упут ства о ко че њу во зо ва.

На ста ва се из во ди те о риј ски и прак тич но, ве жба ма на по стро
је њу за ко че ње са свим вр ста ма коч ни ка, ва зду хом ви со ког при ти
ска, пот пу но јед на ко ствар ним усло ви ма ра да.

За те о риј ску на ста ву ко ри сти ти ше ме фор ма та А0, ори ги нал не 
узор ке – екс по на те свих де ло ва уре ђа ја коч ни це и њи хо ве пре се ке.

Прак тич ним ве жба ма на по стро је њу уче ни ци, сва ки по је ди
нач но, са вла ђу ју ру ко ва ње коч ни ца ма, ко че ње и от ко чи ва ње за све 
вр сте коч ни ца G, Р, R, за по ло жа је пра зното ва ре но, ко че ње са ме
ња чем при ти ска МZТАКR, ис пи ти ва ње функ ци је про тив кли зне 
за шти те GSЕ у ме сту де мон стра ци ја ис цр пљи во сти коч ни це. 

Сва ки уче ник мо ра прак тич но из во ди ти спа ја ње и раз два ја ње 
глав ног во да, ис кљу чи ва ње и укљу чи ва ње коч ни це.

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

УПОТРЕБА ВУЧЕНИХ ВОЗИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сте да уче ни ци стек ну по треб на зна
ња и ве шти не о про пи си ма о упо тре би, тран спор ту, то ва ре њу и 
оси гу ра њу во зи ла.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју Пра вил ни ке РИЦ;
– упо зна ју Упут ства за упо тре бу ко ла и то вар ног при бо ра;
– упо зна ју Пра вил ни ке РИВ.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

УПУТ СТВО ЗА УПО ТРЕ БУ КО ЛА И ТО ВАР НОГ ПРИ БО РА (25)

Ка рак те ри сти ке пут нич ких ко ла. Упо тре ба пут нич ких ко ла. 
До ста ва ко ла за во зо ве са пре ла зом пут ни ка. Об ја вљи ва ње са ста ва 
во зо ва и из ме не у са ста ву во зо ва. Ис кљу чи ва ње, за ме на и по нов
но укљу чи ва ње ко ла у са о бра ћај, до да ва ње ко ла као по ја ча ње во за. 
Пр во во же ње ко ла у и ван слу жбе. На ру чи ва ње пут нич ких ко ла. 
Еви ден ци ја и це ду љи са ње ко ла.



ПРА ВИЛ НИК РИЦ (35)

Ста тут РИЦа. Ва же ње Пра вил ни ка РИЦ. Озна ча ва ње ко ла и 
кур се ва. До ста ва и усло ви до ста ве пут нич ких ко ла. Усло ви за раз
ме ну пут нич ких ко ла. Пре да ја, при јем и од би ја ње пут нич ких ко ла. 
Упо тре ба пут нич ких ко ла. По сту пак са пут нич ким ко ли ма. Оште
ће на и те шко оште ће на пут нич ка ко ла. Де ло ви за за ме ну пут нич
ких ко ла. Из гу бље на пут нич ка ко ла. На кна да за те шко оште ће на, 
уни ште на и из гу бље на ко ла. Из ра чу на ва ње и об ра чун из вр ше них 
ра до ва. Тех нич ки про пи си ко ји се од но се на пут нич ка ко ла. Про
пи си за одр жа ва ње пут нич ких ко ла. Нат пи си на пут нич ким ко ли
ма. При ло зи РИЦа.

НА КНА ДА ШТЕ ТЕ УЧИ ЊЕ НЕ НА ТРАН СПОРТ НИМ  
СРЕД СТВИ МА У ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КОМ СА О БРА ЋА ЈУ  
НА МРЕ ЖИ ЖС (10)

Оп ште од ред бе Спо ра зу ма. Утвр ђи ва ње од го вор но сти за 
штет ни до га ђај. Утвр ђи ва ње штет ног до га ђа ја и ште та. Утвр ђи ва
ње вред но сти тран спорт ног сред ства. На кна да ште те.

Утвр ђи ва ње ште те у по себ ним слу ча је ви ма и на кна де ште те.

IV РАЗРЕД  
(3 ча са не дељ но, 90 ча со ва го ди шње)

УПУТ СТВО ЗА УПО ТРЕ БУ КО ЛА И ТО ВАР НОГ ПРИ БО РА (15)

Упо тре ба те рет них ко ла. Ко ла у за ку пу. Ко ла ко ри сни ка пре
во за. Рад и из ме ри те љи ра да те рет них ко ла. Еви ден ци ја те рет них 
ко ла. Обез бе ђе ње ко ла и то вар ног при бо ра за уто вар. То вар ни при
бор и ње го ва упо тре ба.

ПРА ВИЛ НИК РИВ (20)

Ста тут РИВа. Увод не од ред бе Пра вил ни ка РИВ. Пре лаз 
те рет них ко ла пре ко гра ни це. Упо тре ба те рет них ко ла у ме ђу на
род ном са о бра ћа ју. По сту пак са те рет ним ко ли ма и од го вор ност. 
На јам ни на. При ват на те рет на ко ла у ме ђу на род ном са о бра ћа ју. 
Тех нич ки про пи си за те рет на ко ла. Про пи си за то ва ре ње те рет них 
ко ла. То ва ри при бор. Кон теј не ри. Па ле те. Об ра чун и пла ћа ње. Те
шко оште ће на, уни ште на и из гу бље на те рет на ко ла и об ра чун и 
на пла та. Од го вор ност за ште те. Де ло ви за за ме ну те рет них ко ла. 
При ло зи РИВа.

СПО РА ЗУМ О УВР ШЋЕ ЊУ КО ЛА И КОН ТЕЈ НЕ РА  
У ПАРК ЖС (10)

Увр ште ње ко ла и кон теј не ра и уго ва ра ње увр ште ња. Одр жа ва
ње ко ла и кон теј не ра. Утвр ђи ва ње оште ће ња и оправ ка ко ла и кон
теј не ра. По сту пак у слу ча ју уни ште ња, оште ће ња, гу бит ка ко ла или 
кон теј не ра. Од го вор ност увр сти о ца ко ла или кон теј не ра и же ле зни
це. Пре воз пра зних и то вар них увр ште них ко ла или кон теј не ра.

СПО РА ЗУМ О ЗА ЈЕД НИЧ КОЈ УПО ТРЕ БИ И ИЗ ЈЕД НА ЧЕ ЊУ 
ТЕ РЕТ НИХ КО ЛА, КОН ТЕЈ НЕ РА И ПО КРИ ВА ЧА  
НА МРЕ ЖИ ЈЖ (10)

Оп шта на че ла о за јед нич кој упо тре би ко ла, кон теј не ра и по
кри ва ча. Основ ни еле мен ти за из јед на че ње те рет них ко ла. Ин
вен тар ски кол ски парк и про ме не у ста њу IКР. За јед нич ки кол ски 
парк. Об ра чун ски кол ски. парк. Ре а ли зо ва ни кол ски парк. Пер
спек тив ни кол ски парк. Ви шак и ма њак ко ла. Од ред бе о за ку пу ко
ла. Од ред бе о ра ду пре ла зних, спој них и ра ди о нич ких (га ра жних) 
ста ни ца. Од ред бе за по пис ко ла. Од ред бе о из јед на че њу те рет них 
ко ла. Од ред бе о од би ја њу при је ма ЈЖ ко ла. Од ред бе о от пре ми не
ис прав них ко ла и ко ла за дез ин фек ци ју. Од ред бе о ко ли ма у оп штој 
ре зер ви. Од ред бе о стра ним ко ли ма. На кна де при за јед нич кој упо
тре би тер. ко ла.

ПРО ПИ СИ ЗА ТО ВА РЕ ЊЕ (10)

Увод не од ред бе. Под руч је при ме не. Оп шти про пи си. Основ не 
од ред бе. Свој ство то ва ра. Ма сов не ро бе. То вар не је ди ни це. По де ла 

пру га же ле зни ца. Гра ни це то ва ре ња ко ла. Рас по ре ђи ва ње то ва ра у 
ко ли ма. Оп те ре ће ње осо ви на, обрт них по сто ља и точ ко ва. Про ве ра 
рас по де ле оп те ре ће ња. Рас по ре ђи ва ње по то вар ној ду жи ни ко ла. 
Нај ве ће до пу ште не ди мен зи је то ва ра. То вар ни про фил. То ва ри ко
ји пре ла зе че о ни но сач. Штит на ко ла. То ва ри са кол ским по кри ва
чи ма. Свој ство по кри ва ча. Упо тре ба по кри ва ча. Ста вља ње по кри
ва ча. При чвр шћи ва ње по кри ва ча.

СРЕД СТВА ЗА ОСИ ГУ РА ЊЕ ТО ВА РА (8)

Оп ште од ред бе о сред стви ма за оси гу ра ње то ва ра. Оси гу ра
ње то ва ра ви со ким или ни ским стра ни ца ма ко ла. Ступ ци. Свој ства 
сту ба ца, Ко ри шће ње сту ба ца. Под у пи ра чи. Сред ства за оси гу ра ње 
ко ја се при чвр шћу ју ек се ри ма. При чвр сне гре ди це. Во ђич не гре
ди це. Кли но ви. При чвр шћи ва ње. Сред ства за оси гу ра ње код не
по сред ног и по сред ног ве зи ва ња. Не по сред но ве зи ва ње. По себ но 
ве зи ва ње. При чвр шћи ва ње. Оста ла сред ства за оси гу ра ње. Под ме
та чи и умет ци. Пот пор ње ви. Се дла сти но га ри.

НА ЧИН ТО ВА РЕ ЊА И ОСИ ГУ РА ЊЕ ТО ВА РА (10) 

Оп ште од ред бе. Ро бе ко је се то ва ре у ра су том ста њу. То вар не 
је ди ни це у сло го ви ма. То вар не је ди ни це са не до вољ ном по вр ши
ном на ле га ња. То вар не је ди ни це ко је би мо гле оште ти ти под ко
ла. То вар не је ди ни це ко је би се мо гле пре ту ри ти. То вар не је ди ни це 
ко је би се мо гле ко тр ља ти. Оп ште од ред бе. Осо ви на у по преч ном 
прав цу ко ла. Осо ви на у уз ду жном прав цу ко ла. То вар не је ди ни це 
ко је сме ју кли за ти у уз ду жном прав цу ко ла. То вар не је ди ни це на 
ви ше ко ла. Оп ште од ред бе. То ва ре ње на ви ше ко ла без обрт ње ва. 
То ва ре ње на дво ја и ви ше ко ла са обрт њи ма.

ДО ПУН СКИ ПРО ПИ СИ ЗА ОД РЕ ЂЕ НЕ ТО ВА РЕ (7)

Во зи ла и на пра ве на точ ко ви ма или гу се ни ца ма. Оп ште од
ред бе. Учвр шћи ва ње кли но ви ма и гре ди ца ма. Обез бе ђи ва ње то
ва ра ве зи ва њем. Тран спорт не је ди ни це ком би но ва ног са о бра ћа ја. 
Кон теј не ри. Кон теј не ри ко ји од го ва ра ју про пи си ма UIС. Кон теј не
ри ко ји не од го ва ра ју про пи си ма UIС. При ме ри на чи на то ва ре ња.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји упо тре бе ву че них во зи ла су ор га ни зо
ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча
со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, 
де фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу
на да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка 
те ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци 
пред ме та оства ре.

За оства ри ва ње про гра ма по треб но је ко ри сти ти на став на 
сред ства у спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци – ка би не ту за вуч на во зи
ла и ор га ни зо ва ти 1–2 пу та по се те ран жир ним од но сно тех нич ким 
ста ни ца ма (за ви сно од бро ја слу ша ла ца).

У спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци, уче ни ци по мо ћу цр те жа – ше
ма ве ли ког фор ма та, упо зна ју функ ци је скло по ва и де ло ва ко ји им 
сто је на рас по ла га њу.

По стро је ња и њи хо ву функ ци ју уче ни ци ма тре ба при ка зи ва
ти по мо ћу фил мо ва.

Тех нич ке пре гле де во зо ва, уре ђа ја и по стро је ња тех нич ко
кол ске слу жбе, уче ни ци мо ра ју упо зна ти на ли цу ме ста, у тех нич
кој ста ни ци и ран жир ној ста ни ци.

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



ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је оспо со бља ва ње за ре ша ва ње про
бле ма, по ве зи ва ње и при ме ну зна ња и ве шти на у да љем обра зо ва
њу, про фе си о нал ном ра ду и сва ко днев ном жи во ту.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– на у че да иден ти фи ку ју про бле ме и ма те ри ја ле ве за не за из

ра ду де ло ва ву че них во зи ла, тех но ло ги ју об ра де ма те ри ја ла, ме ха
нич ке и екс пло а та ци о не ка рак те ри сти ке;

– усво је вр сте и на чи не ис пи ти ва ња ме ха нич котех но ло шких 
свој ста ва ма те ри ја ла, ме то де и ма ши не за ис пи ти ва ње;

– ра де ефи ка сно са дру ги ма као чла но ви ти ма, гру пе, ор га ни
за ци је и за јед ни це и на тај на чин се оспо со бе за из ра ду про ра чу на 
из др жљи во сти де ло ва и из ра ду гра фич ких ра до ва да тих скло по ва, 
уре ђа ја и де ло ва ко ла ра ди бо љег упо зна ва ња њи хо ве кон струк ци је, 
чи ме се обез бе ђу је ефи ка сни ји пре глед ко ла и бр зо, тач но и си гур но 
от кри ва ње не до ста та ка и ква ро ва на ко ли ма у екс пло а та ци ји;

– ефи ка сно и кри тич ки ко ри сте на у ку и тех но ло ги ју, уз по ка
зи ва ње од го вор но сти пре ма свом жи во ту, жи во ту дру гих и жи вот
ној сре ди ни;

– од го вор но и ефи ка сно упра вља ју со бом и сво јим ак тив но
сти ма при пре гле ду ко ла.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА МА ТЕ РИ ЈА ЛА (17)

Упо зна ва ње са свој стви ма ма те ри ја ла у ма ши но град њи (хе
миј ска, фи зич ка, ме ха нич ка и тех но ло шка свој ства). Упо зна ва ње 
са ме то да ма ис пи ти ва ња ме та ла и ле гу ра (са ра за ра њем и без ра
за ра ња узо ра ка). Упо зна ва ње са ме то да ма до би ја ња и озна ча ва ња 
гво жђа и че ли ка. Упо зна ва ње са тех но ло ги јом ма те ри ја ла (об ли ци 
ма те ри ја ла у про це су про из вод ње, сред ства за пре ра ду ме та ла и 
из ра ду де ло ва – ма ши не и ала ти, пре ра да ме та ла без ски да ња стру
го ти не, об ра да ме та ла ски да њем стру го ти не, на кнад на об ра да ме
та ла. Тер мич ка и тер мо хе миј ска об ра да ме та ла и по вр шин ска за
шти та, ме ре ње и кон тро ла).

МА ШИН СКИ ЕЛЕ МЕН ТИ (31)

Упо зна ва ње са упо тре бом стан дар ди за ци је и то ле ран ци ја на 
же ле знич ким во зи ли ма. Упо зна ва ње са основ ним ма шин ским еле
мен ти ма при сут ним на же ле знич ким во зи ли ма (скло по ви и спо је
ви ма шин ских де ло ва – не ра ста вљи ви и ра ста вљи ви спо је ви, ве зе 
из ме ђу ма шин ских де ло ва – опру ге и спој ни це, но са чи и ослон ци 
ма шин ских де ло ва – осо ви не, вра ти ла и осо вин ска ле жи шта и пре
но сни ци сна ге – не по сред ни и по сред ни).

ТРАН СПОРТ НА И СА О БРА ЋАЈ НА СРЕД СТВА (26)

Упо зна ва ње са пре то вар нотран спорт ним сред стви ма и уре
ђа ји ма и њи хо вом при ме ном на же ле зни ци (тран спор те ри, еле ва
то ри, уто ва ри ва чи, ди за ли це, ви љу шка ри, по ди зне плат фор ме). 
Упо зна ва ње са по гон ским ма те ри ја ли ма ко ји се ко ри сте на же
ле зни ци (во да, го ри во и ма зи во) . Упо зна ва ње са ра зним вр ста ма 
са о бра ћај них сред ста ва (ва зду шни, коп не ни – друм ски и шин ски, 
во де ни). Упо зна ва ње са ор га ни за ци јом Же ле зни ца Ср би је (исто
ри јат раз во ја же ле зни це у Евро пи и Ср би ји, ор га ни за ци о на ше ма 
Же ле зни ца Ср би је, ди рек ци ја за ин фра стру ку ру, сек тор тех нич ких 
кол ских по сло ва, тех нич кокол ска слу жба). 

II РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но ве жби, 70 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва на ста ве 

у бло ку)

ТЕХ НИЧ КА КОЛ СКА ДЕ ЛАТ НОСТ (6)

Упо зна ва ње са ор га ни за ци о ном ше мом Же ле зни ца Ср би је, 
де лат но шћу ди рек ци је за ин фра струк ту ру, де лат но шћу сек то ра 

тех нич кокол ских по сло ва, де лат но шћу тех нич кокол ске слу жбе и 
без бед но сти на же ле знич ком под руч ју. Упо зна ва ње и при ме на оп
штих про пи са на же ле зни ци. Упо зна ва ње и упо тре ба пра вил ни ка и 
упут ста ва у ра ду тех нич ке кол ске де лат но сти. Упо зна ва ње и упо
тре ба пра вил ни ка о тех нич кокол ској еви ден ци ји (вр сте, упо тре ба 
и ар хи ви ра ње нај ва жни јих обра за ца).

ГЛАВ НИ ДЕ ЛО ВИ ВУ ЧЕ НИХ ВО ЗИ ЛА (КО ЛА) (42)

Јед но о со вин ски тр че ћи строј (функ ци ја, де ло ви, пре нос оп те
ре ће ња). Осо вин ски скло по ви (функ ци ја, де ло ви, кон струк циј ске 
ка рак те ри сти ке, мон та жа, кри те ри ју ми ис прав но сти, ди јаг но сти ка, 
по сту пак са ко ли ма због по је ди них не ис прав но сти). Осо ви не (функ
ци ја, вр сте, кон струк циј ске ка рак те ри сти ке, про из вод ни про цес, 
кри те ри ју ми ис прав но сти, ди јаг но сти ка, по сту пак са ко ли ма због 
по је ди них не ис прав но сти). Точ ко ви (функ ци ја, вр сте, кон струк циј
ске ка рак те ри сти ке, про из вод ни про цес, кри те ри ју ми ис прав но сти, 
ди јаг но сти ка, по сту пак са ко ли ма због по је ди них не ис прав но сти). 
Гиб ње ви (функ ци ја, вр сте, кон струк циј ске ка рак те ри сти ке, про из
вод ни про цес, кри те ри ју ми ис прав но сти, ди јаг но сти ка, по сту пак 
са ко ли ма због по је ди них не ис прав но сти). Осо вин ска ле жи шта и 
ле жа је ви (функ ци ја, вр сте, кон струк циј ске ка рак те ри сти ке, про из
вод ни про цес, мон та жа, кри те ри ју ми ис прав но сти, ди јаг но сти ка, 
по сту пак са ко ли ма због по је ди них не ис прав но сти). Коч ни ди ско ви 
(функ ци ја, вр сте, кон струк циј ске ка рак те ри сти ке, про из вод ни про
цес, кри те ри ју ми ис прав но сти, ди јаг но сти ка, по сту пак са ко ли ма 
због по је ди них не ис прав но сти). Во ђи це и ве зни еле мен ти (функ
ци ја, вр сте, кон струк циј ске ка рак те ри сти ке, про из вод ни про цес, 
кри те ри ју ми ис прав но сти, ди јаг но сти ка, по сту пак са ко ли ма због 
по је ди них не ис прав но сти). Обрт на по сто ља (функ ци ја, вр сте, де
ло ви, кон струк циј ске ка рак те ри сти ке, мон та жа, кри те ри ју ми ис
прав но сти, ди јаг но сти ка, по сту пак са ко ли ма због по је ди них не ис
прав но сти). Те гље нич ки уре ђа ји (функ ци ја, де ло ви, кон струк циј ске 
ка рак те ри сти ке, мон та жа, кри те ри ју ми ис прав но сти, ди јаг но сти ка, 
по сту пак са ко ли ма због по је ди них не ис прав но сти). Од бој нич ки 
уре ђа ји (функ ци ја, де ло ви, кон струк циј ске ка рак те ри сти ке, мон та
жа, кри те ри ју ми ис прав но сти, ди јаг но сти ка, по сту пак са ко ли ма 
због по је ди них не ис прав но сти). Коч ни це (функ ци ја, вр сте, де ло
ви, кри те ри ју ми ис прав но сти, ди јаг но сти ка, по сту пак са ко ли ма 
због по је ди них не ис прав но сти). По сто ље ко ла (функ ци ја, де ло ви, 
кон струк циј ске ка рак те ри сти ке, мон та жа, кри те ри ју ми ис прав но
сти, ди јаг но сти ка, по сту пак са ко ли ма због по је ди них не ис прав
но сти). Сан дук пут нич ких ко ла (функ ци ја, ти по ви, кон струк циј
ске ка рак те ри сти ке, де ло ви, мон та жа, кри те ри ју ми ис прав но сти, 
ди јаг но сти ка, по сту пак са ко ли ма због по је ди них не ис прав но сти) 
и Опре ма и при бор пут нич ких ко ла – се ди шта, ле жа је ви и оста ла 
опре ма (функ ци ја, вр сте, кон струк циј ске ка рак те ри сти ке, упо тре ба, 
ди јаг но сти ка, кри те ри ју ми ис прав но сти, по сту пак са ко ли ма због 
не ис прав но сти). Ин ста ла ци је на пут нич ким ко ли ма – елек трич не 
ин ста ла ци је за осве тље ње, гре ја ње и оста ле на ме не, во до вод носа
ни тар не ин ста ла ци је, ин ста ла ци је са теч ним га сом (функ ци ја, де
ло ви, упо тре ба, кри те ри ју ми ис прав но сти, по сту пак са ко ли ма због 
не ис прав но сти). Нај ва жни је озна ке и нат пи си на пут нич ким и те
рет ним ко ли ма (об лик, зна че ње, по ло жај, кри те ри ју ми ис прав но
сти, по сту пак са ко ли ма због не ис прав но сти). 

ОДР ЖА ВА ЊЕ КО ЛА (18)

Упо зна ва ње са прин ци пи ма одр жа ва ња ко ла, ме сти ма и на чи
ни ма из во ђе ња (ре дов но, ван ред но одр жа ва ње, вр сте и са др жи на 
ин тер вен ци ја, ро ко ви, ци клу си). 

ТО ВА РЕ ЊЕ ТЕ РЕТ НИХ КО ЛА (4)

Упо зна ва ње са основ ним прин ци пи ма пра вил ног то ва ре ња (то
вар ни про фи ли, то вар ни при бор – на ме на, вр сте, упо тре ба, чу ва ње). 

Графички радови
1. Осо ви не (са кли зним и ко тр ља ју ћим ле жи шти ма)
2. Точ ко ви (уобру че ни, мо но блок си ме трич ни, мо но блок не

си ме трич ни)



3. Осо вин ски скло по ви (без коч них ди ско ва, са два и три коч
на ди ска)

4. Гиб ње ви (тра пе зни и па ра бо лич ни)
5. Осо вин ска ле жи шта (кли зна и ко тр ља ју ћа)
6. Јед но о со вин ски тр че ћи строј

НА СТА ВА У БЛО КУ (60 ЧА СО ВА)

Сти ца ње уви да у ка па ци те те је ди ни це тех нич кокол ске слу
жбе и тех нич кокол ских пре глед них ста ни ца и сти ца ње уви да у ка
па ци те те је ди ни ца тех нич кокол ских ра ди о ни ца.

Упо зна ва ње глав них скло по ва и де ло ва, уре ђа ја и ин ста ла ци
ја на пут нич ким и те рет ним ко ли ма.

Упо зна ва ње са кри те ри ју ми ма ис прав но сти по је ди них де ло
ва и скло по ва, раз ви ја ње осе ћа ја за уоча ва ње и про це ну по је ди них 
не до ста та ка на ко ли ма и раз ви ја ње осе ћа ја за бр зо и пра вил но до
но ше ње од лу ке о угро же но сти без бед но сти са о бра ћа ја по сто је ћим 
не до стат ком.

Уче шће у из во ђе њу ра до ва код те ку ћих оправ ки ко ла без от
ква чи ва ња (за ме на зап тив них гу ми ца, коч них по лу спој ни ца, коч
них уме та ка и па пу ча и дру гих сит ни јих де ло ва на ко ли ма), као 
и из во ђе њу ра до ва на сит ни јим оправ ка ма (при те за ње ла ба вих за
врт ње ва и на врт ки, за ме на оште ће них рас цеп ки и слич но).

Про ве ра ла ба во сти обру ча точ ко ва и про ве ра ла ба во сти ве зе 
точ ка и осо ви не ви зу ел но и че ки ћем.

Уче шће у ра до ви ма код те ку ћих оправ ки са от ква чи ва њем 
при де мон та жи и мон та жи де ло ва на ко ли ма у ра ди о ни ци.

Упо зна ва ње са про ба ма коч ни ца, вр ста ма, на чи ни ма из во ђе
ња, сиг на ли за ци ји и еви ден ци ји.

Уче шће у из во ђе њу ра до ва про ве ре то вар ног про фи ла.

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но ве жби, 70 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва на ста ве  

у бло ку)

ТЕХ НИЧ КА КОЛ СКА ДЕ ЛАТ НОСТ ЗА КО ЛА ЗА ПРЕ ВОЗ  
ПУТ НИ КА И СТВА РИ (15)

Упо зна ва ње са слу жба ма тех нич ке кол ске де лат но сти ко је се 
ба ве ко ли ма, објек ти ма ко је по се ду ју, опре мом ко ју ко ри сте, кол
ским ра ди о ни ца ма, при мо пре да јом слу жбе у ТКСу, за шти том на 
ра ду, до ку мен та ци јом ко ју ко ри сте. Де таљ но упо зна ва ње са тех
нич кокол ском еви ден ци јом о ко ли ма у уну тра шњем и ме ђу на род
ном са о бра ћа ју. 

КО ЛА ЗА ПРЕ ВОЗ ПУТ НИ КА И СТВА РИ (34)

Упо зна ва ње са вр ста ма и ти по ви ма ко ла (пут нич ка ко ла, пр
тља жна ко ла, по штан ска ко ла, ме шо ви та ко ла, уну тра шња опре
ма). Озна ке и нат пи си на ко ли ма (нај ва жни је и оста ле озна ке и 
нат пи си, спо ља шње и уну тра шње озна ке и нат пи си, кри те ри ју ми 
ис прав но сти озна ка и нат пи са, по сту пак са ко ли ма због не ис прав
но сти). Упо зна ва ње са глав ним скло по ви ма и де ло ви ма ко ла (обрт
на по сто ља, по сто ља, те гље нич ки уре ђа ји, од бој нич ки уре ђа ји, 
коч ни це, сан дук, опре ма и при бор. Упо зна ва ње са ин ста ла ци ја ма 
на ко ли ма (елек трич не ин ста ла ци је за гре ја ње и осве тље ње и оста
ле по тре бе, ин ста ла ци је за пар но гре ја ње, оста ле ин ста ла ци је за 
гре ја ње, про ве тра ва ње и кли ма ти за ци ју, во до вод носа ни тар не ин
ста ла ци је, ин ста ла ци је са теч ним га сом).

ПРЕ ГЛЕ ДИ И ОДР ЖА ВА ЊЕ КО ЛА ЗА ПРЕ ВОЗ ПУТ НИ КА  
И СТВА РИ (21)

Упо зна ва ње са по ступ ци ма и ду жно сти ма пре гле да ча ко ла 
при пре гле ду ко ла, вр ста ма пре гле да – по је ди нач ни пре гле ди ко
ла и пре гле ди ко ла у во зу. Упо зна ва ње са основ ним прин ци пи ма 
одр жа ва ња ко ла (вр сте одр жа ва ња – ре дов но и ван ред ноте ку ће, 
вр сте ин тер вен ци ја, ро ко ви и ци клу си, при мо пре да ја ко ла са ра
ди о ни цом, по стро је ња и објек ти за те ку ће оправ ке ко ла). Упо зна
ва ње са одр жа ва њем нај ва жни јих скло по ва и уре ђа ја ко ла (оправ ка 
осо вин ског скло па – де мон та жа, мон та жа и за ме на де ло ва, об ра да 
точ ко ва, под ма зи ва ње осо вин ских ле жи шта и та ру ћих по вр ши на, 

ре ви зи је коч ни ца). Упо зна ва ње са ван ред ним до га ђа ји ма (вр ста
ма, уро ци ма и по сле ди ца ма, по ступ ци ма пре гле да ча ко ла и оста
лих рад ни ка на же ле зни ци). Упо зна ва ње са за шти том од по жа ра 
на же ле зни ци и по себ но на ко ли ма за пре воз пут ни ка и ства ри (вр
сте по жа ра, вр сте апа ра та и сред ста ва за га ше ње по жа ра, по сту пак 
пре гле да ча ко ла са апа ра ти ма).

Графички радови
1. Ко ла за пре воз пут ни ка и ства ри (пут нич ка ко ла са се ди

шти ма, ле жа ји ма, спа ва ћа, ре сто ран, са лон ска, пр тља жна, по штан
ска, ме шо ви та),

2. Обрт на по сто ља ко ла за пре воз пут ни ка и стра ви (Гер лиц, 
Го ша – Вег ман са па пу ча стим и диск коч ни ца ма, Го ша 100),

3. Те гље нич ки уре ђа ји (про ду жни, че о ни са пу жа стим и пр
сте на стим опру га ма, са гу ме ним опру га ма, са опру га ма од тер мо
пла стич них ела сто ме ра, уни фи ци ра но и стан дар ди зо ва но ква чи ло, 
ква чи ло за крат ко, трај но и крат ко трај но ква че ње),

4. Од бој нич ки уре ђа ји (ча у ра сти са пу жа стим и пр сте на стим 
опру га ма, са гу ме ним и тер мо пла стич ним опру га ма, хи дро ста тич
ки и хи дро ди на мич копне у мат ски од бој нич ки уре ђа ји),

5. Озна ке и нат пи си на ко ли ма за пре воз пут ни ка и ства ри 
(вр сте, зна че ње).

НА СТА ВА У БЛО КУ (60 ЧА СО ВА)

Упо зна ва ње са по ступ ком при мо пре да је слу жбе у ТКСу и 
по треб ним еви ден ци ја ма.

Упо зна ва ње са упо тре бом свих ТКобра за ца и оста лих обра
за ца ко ји се ко ри сте у ра ду ТКС. Уче ство ва ње у из во ђе њу ра до ва 
кон трол них пре гле да пут нич ких ко ла: ме сеч них П1, П2 и П3 и 
го ди шњих П12 у кол ским ра ди о ни ца ма.

Уче ство ва ње у из во ђе њу ра до ва на раз ве зи ва њу, оправ ка ма, 
за ме ни и мон та жи осо вин ских скло по ва код ко ла са јед но о со вин
ским тр че ћим стро је ви ма.

Уче ство ва ње у оба вља њу те ку ћих оправ ки без от ква чи ва ња 
на ко ло се ку и са от ква чи ва њем у кол ским ра ди о ни ца ма.

Уче ство ва ње у ра до ви ма не ге и на ми ри ва ња ко ла.
Уче ство ва ње у про ве ри ис прав но сти уре ђа ја за гре ја ње и 

осве тље ње као и за ме не аку му ла тор ских ба те ри ја, оси гу ра ча и 
оста лих ре зер вних де ло ва уре ђа ја за осве тље ње.

Уче ство ва ње у ра до ви ма пре гле да ко ла за пре воз пут ни ка и 
ства ри (по је ди нач ни пре гле ди ко ла и пре гле ди ко ла у во зо ви ма у 
по ла зној и ус пут ним ста ни ца ма (пре глед са ста ва во за, за ква чи ва
ње, про бе коч ни ца, про ве ра под ма за но сти та ру ћих де ло ва ко ји се 
под ма зу ју).

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но ве жби, 60 ча со ва го ди шње + 120 ча со ва на ста ве  

у бло ку)

ТЕХ НИЧ КА КОЛ СКА ДЕ ЛАТ НОСТ ЗА КО ЛА ЗА ПРЕ ВОЗ  
ТЕ РЕ ТА (ТЕ РЕТ НА КО ЛА) (6)

Упо зна ва ње са слу жба ма тех нич ке кол ске де лат но сти ко је се 
ба ве те рет ним ко ли ма, објек ти ма ко је по се ду ју, опре мом ко ју ко ри
сте, кол ским ра ди о ни ца ма, при мо пре да јом слу жбе у ТКСу, за шти
том на ра ду, до ку мен та ци јом ко ју ко ри сте. Де таљ но упо зна ва ње са 
тех нич кокол ском еви ден ци јом те рет них ко ла у уну тра шњем и ме
ђу на род ном са о бра ћа ју.

ТЕ РЕТ НА КО ЛА (26)

Упо зна ва ње са вр ста ма и ти по ви ма те рет них ко ла (отво ре
на ко ла, за тво ре на ко ла, пла то ко ла, ко ла са по су да ма и оста ла ко
ла, опре ма те рет них ко ла). Озна ке и нат пи си на те рет ним ко ли ма 
(нај ва жни је и оста ле озна ке и нат пи си, кри те ри ју ми ис прав но сти 
озна ка и нат пи са, по сту пак са ко ли ма због не ис прав но сти). Упо
зна ва ње са глав ним скло по ви ма и де ло ви ма те рет них ко ла (обрт на 
по сто ља, по сто ља, те гље нич ки уре ђа ји, од бој нич ки уре ђа ји, сан
дук, опре ма и при бор). Упо зна ва ње са вр ста ма коч них си сте ма на 



те рет ним ко ли ма и про ра чун коч ни це (коч на си ла, ко че ност, ствар
на коч на ма са, по треб на коч на ма са, ствар ни про це нат коч не ма се, 
нај ве ћа ма са во за, нај ве ћа бр зи на во за).

ПРЕ ГЛЕ ДИ И ОДР ЖА ВА ЊЕ ТЕ РЕТ НИХ КО ЛА (14)

Упо зна ва ње са по ступ ци ма и ду жно сти ма пре гле да ча ко ла 
при пре гле ду ко ла, вр ста ма пре гле да – по је ди нач ни пре гле ди ко ла 
и пре гле ди ко ла у во зу. Упо зна ва ње са основ ним прин ци пи ма одр
жа ва ња те рет них ко ла (вр сте одр жа ва ња – ре дов но и ван ред но – 
те ку ће, вр сте ин тер вен ци ја, ро ко ви и ци клу си, при мо пре да ја ко ла 
са ра ди о ни цом, по стро је ња и објек ти за те ку ће оправ ке те рет них 
ко ла). Упо зна ва ње са одр жа ва њем нај ва жни јих скло по ва и уре ђа ја 
те рет них ко ла (оправ ка осо вин ског скло па – де мон та жа, мон та жа 
и за ме на де ло ва, об ра да точ ко ва, под ма зи ва ње осо вин ских ле жи
шта и та ру ћих по вр ши на, ре ви зи је коч ни ца) (4)

ТО ВА РЕ ЊЕ ТЕ РЕТ НИХ КО ЛА (14)

Упо зна ва ње са то вар ним про фи ли ма и то вар ним при бо ром 
(кон теј не ри, па ле те и оста ли при бо ри). Упо зна ва ње са про пи си ма 
за то ва ре ње, пре по ру ка ма и при ме ри ма то ва ре ња (пре ма ти по ви ма 
ко ла и вр ста ма то ва ра).

Графички радови
1. Теретнa ко ла (отво ре на обич на и спе ци јал на ко ла, за тво ре

на обич на и спе ци јал на ко ла, пла то обич на и спе ци јал на ко ла, ко ла 
са си ло си ма и ци стер на ма),

2. Обрт на по сто ља те рет них ко ла (ти по ви DB665, UIC401 и 
Y25Cs),

3. По сто ље те рет них ко ла (по сто ља за дво о со вин ска и че тво
ро о со вин ска ко ла),

4. Сло бод ни про сто ри на кра је ви ма ко ла (на кра је ви ма за тво
ре них ко ла и пла то ко ла),

5. Озна ке и нат пи си на те рет ним ко ли ма (вр сте, зна че ње).

НА СТА ВА У БЛО КУ (120 ЧА СО ВА)

Уче шће у пре гле ду те рет них во зо ва у тех нич кокол ским ста
ни ца ма.

Про ве ре ис прав но сти и гра нич них ме ра на кол ским де ло ви ма 
и скло по ви ма (qR – ме ра, оста ле ди мен зи је обо да и вен ца точ ка, 
ра сто ја ње из ме ђу точ ко ва на осо ви ни, ви си на осе од бој ни ка из над 
гор ње иви це ши не, ра сто ја ње опа са ча гиб ња од до ње иви це по сто
ља ко ла).

Уче шће у пот пу ној про би коч ни ца, ис пи си ва ње по треб них 
обра за ца и про ра чун ко че ња (SKM, PKM, ps, Q+L).

Уче шће у по је ди нач ним пре гле ди ма те рет них ко ла (пре уто
ва ра, по сле уто ва ра, по сле ис то ва ра).

Уче шће у пре гле ди ма те рет них ко ла у во зу (у по ла зној, ус
пут ним и крај њој ста ни ци).

Уче шће у ра до ви ма ре ви зи ја коч ни ца у ра ди о ни ци (РК0, РК1, 
РК2 и РК3)

Уче шће у одр жа ва њу ви тал них де ло ва коч ног си сте ма те рет
них ко ла.

Уче шће у про це ни кол ске ште те и по пу ња ва њу по треб них 
обра за ца.

Уче шће у те ку ћим оправ ка ма те рет них ко ла без от ква чи ва ња 
(на ко ло се ку) и са от ква чи ва њем (у ра ди о ни ци) и при мо пре да ји ко
ла са ра ди о ни цом.

Уче шће у раз ве зи ва њу, де мон та жи, мон та жи и оправ ка ма де
ло ва обрт них по сто ља те рет них ко ла.

Уче шће у об ра ди точ ко ва осо вин ских скло по ва на стру гу.
За ме на по лу спој ни ца и коч них па пу ча на те рет ним ко ли ма.
Уче шће у оли ста ва њу те рет них ко ла пре ма вр ста ма не ис прав

но сти и по пу ња ва њу по треб них обра за ца.

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

Про грам ски са др жа ји на ста ве прак тич не на ста ве су ор га ни
зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број 

ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но
ва, де фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи 
ра чу на да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно да 
сва ка те ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и 
за да ци пред ме та оства ре. 

Са др жај прак тич не на ста ве има при род ну ве зу са са др жа ји ма 
дру гих пред ме ти ма као што су Тех нич ко цр та ње са на црт ном ге
о ме три јом, Ме ха ни ка, Ма шин ски еле мен ти, Тех нич кокол ска слу
жба, Упо тре ба ву че них во зи ла. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти 
на ту ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти 
те мат ске ча со ве. 

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

Прак тич на на ста ва у ча сов ном си сте му се вр ши де ли мич но у 
спе ци ја ли зо ва ним учи о ни ца ма у шко ли, а де ли мич но у ра ди о ни ца
ма ТКС као и у об ли ку оба ве зне по се те Фа бри ци ва го на Кра ље во, 
Фа бри ка „Го ша” у Сме де рев ској Па лан ци, ре монт ној ра ди о ни ци 
„Хе рој Ср ба” Сме де ре во, дез ин фек ци о ној ста ни ци Ла по во.

Прак тич на на ста ва у бло ку из во ди се у ра ди о ни ца ма и рад
ним је ди ни ца ма тех нич ко кол ске слу жбе, а про грам ве жби об
у хва та са др жа је из струч них пред ме та ву че на во зи ла, коч ни це и 
ко че ње, тех нич кокол ска слу жба и по стро је ња, ор га ни за ци ја са о
бра ћа ја, упо тре ба ву че них во зи ла, елек тро у ре ђа ји на ву че ним во
зи ли ма.

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

МАТУРСКИ ИСПИТ

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

Ма тур ски ис пит се са сто ји из ЗА ЈЕД НИЧ КОГ и ПО СЕБ НОГ 
ДЕ ЛА.

А. За јед нич ки део об у хва та пред ме те ко ји су оба ве зни за све 
уче ни ке сред њих струч них шко ла, а пре ма про гра му ко ји су оства
ри ли у то ку че тво ро го ди шњег шко ло ва ња:

1. Срп ски је зик и књи жев ност
Б. По себ ни део об у хва та:
1. Ма тур ски прак тич ни рад са усме ном од бра ном ра да
2. Усме ни ис пит из из бор ног пред ме та

1. Ма тур ски прак тич ни рад са усме ном од бра ном ра да

Прак тич ни за да так мо же би ти у ви ду про ра чу на де ло ва уре
ђа ја и скло по ва ко ла, опи са из во ђе ња по ступ ка пре гле да во за у 
це ли ни или по је ди нач ног пре гле да ко ла у свим усло ви ма, опи са и 
на чи на из во ђе ња ра до ва на одр жа ва њу ко ла у це ли ни или уре ђа ја 
ко ла, опи са из во ђе ња ра до ва из ор га ни за ци је са о бра ћа ја за обез бе
ђи ва ње без бед ног и бла го вре ме ног са о бра ћа ја, оси гу ра ња по је ди
них по шиљ ки или во за у це ли ни, при ме ра то ва ре ња ко ла са раз ли
чи тим вр ста ма то ва ра оси гу ра ња и про ра чу на.



Са др жа ји прак тич ног ра да, од но сно ње го ви за да ци де фи ни шу 
се из са др жа ја про гра ма струч них пред ме та из сле де ћих обла сти:

1. Тех нич кокол ска слу жба
2. Елек трич на опре ма на ву че ним во зи ли ма
3. Коч ни це и ко че ње
4. Ву че на во зи ла
5. Ор га ни за ци ја же ле знич ког са о бра ћа ја
6. Упо тре ба ко ла
Ис пит об у хва та од бра ну прак тич ног ра да и про ве ру зна ња 

уче ни ка из обла сти из ко је је ра дио рад.

2. Ис пит из из бор ног пред ме та:

Уче ник се опре де љу је за је дан са ли сте утвр ђе них из бор них 
пред ме та и тај ис пит по ла же са мо усме но:

1. Ме ха ни ка
2. Фи зи ка
3. Ма шин ски еле мен ти
4. Ма те ма ти ка
5. Коч ни це и ко че ње
6. Ву че на во зи ла
7. Ор га ни за ци ја же ле знич ког са о бра ћа ја.

Образовни профил: ТРАН СПОРТ НИ КО МЕР ЦИ ЈА ЛИ СТА

ТЕХНИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је раз вој спо соб но сти про на ла же ња, 
ана ли зи ра ња, при ме не и са оп шта ва ња ин фор ма ци ја, уз ве што и ефи
ка сно ко ри шће ње ин фор ма ци о них – ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну основ на зна ња о про це си ма ко му ни ка ци је;
– овла да ју пој мо ви ма у ра чу нар ској тех ни ци;
– схва те про стор, ори јен та ци ју у про сто ру и у рав ни. уоче од

но се ли ни је у рав ни;
– под стак ну сло бод не ду хов не ак тив но сти из ра жа ва њем соп

стве ног кре а тив ног ми шље ња и до но ше ње са мо стал них од лу ка у 
за кљу чи ва њу;

– по ве зу ју сте че на зна ња и ве шти не са са др жа ји ма срод них 
на став них пред ме та;

– бу ду оспо со бље ни за при ме ну сте че них зна ња и прак тич
них ве шти на у сва ко днев ном жи во ту;

– уна пре ђу ју ве шти не нео п ход не за ин ди ви ду ал ни и тим ски 
рад (ко му ни ка тив ност, обра зла га ње соп стве них ста во ва, ар гу мен
то ва ни ди ја лог).

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗРЕД 
(1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

УВОД (1)

За да так ко му ни ка ци ја – спој тра ди ци је и са вре ме не ра чу нар
ске тех ни ке. Ала ти, ма те ри ја ли, при бор. Тех нич ка до ку мен та ци ја, 
ар хи ви ра ње, фор ма ти, за гла вља, пре ви ја ње

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НО ТЕХ НИЧ КО ЦР ТА ЊЕ (5)

Вр сте ли ни ја, ком по зи ци ја ли ни ја. Тех нич ко пи смо, мре жа.

ГЕ О МЕ ТРИЈ СКЕ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ (7)

Спа ја ње пра вих ли ни ја и лу ко ва, лу ком по лу преч ни ка К. Си
ме тра ла ду жи. Де ље ње ду жи на ви ше јед на ких де ло ва. Си ме тра ла 
угла. Кон струк ци ја угло ва. Ор то го нал но про ји ци ра ње, ква дран ти и 
ок ган ти. Про јек ци ја тач ке, ду жи, пра ве. Про дор пра ве кроз ра ван. 
Ра ван, тра го ви рав ни. Про ји ци ра ње ге о ме триј ских те ла.

НА ЦРТ НА ГЕ О МЕ ТРИ ЈА (11)

Про ји ци ра ње. Основ ни еле мен ти про ји ци ра ња. Вр сте про ји
ци ра ња. Ор то го нал но про ји ци ра ње, ква дран ти и ок тан ти – Про јек
ци ја тач ке, ду жи, пра ве. Про дор пра ве кроз ра ван. Ра ван, тра го ви 
рав ни. Про ји ци ра ње ге о ме триј ских те ла.

ФОР МИ РА ЊЕ АР ХИ ВЕ У ДИ ГИ ТАЛ НОМ  
ОБ ЛИ КУ – РА ЧУ НАР СКА ТЕХ НИ КА (11)

Ра чу нар, основ на кон фи гу ра ци ја. Опе ра тив ни си сте ми. Про
грам ски па ке ти Win dows – основ ни ин тер фејс. Про грам ски па кет 
за об ра ду тек ста – WORD, ала ти. Фор ми ра ње и цр та ње та бе ле. Из
ра да и ар хи ви ра ње до ку мен та ци је у ди ги тал ном об ли ку. Про грам
ски па ке ти за ста ти стич ку об ра ду по да та ка (ЕХЕL). Про грам ски 
па ке ти за ди зај ни ра ње и про јек то ва ње (CO REL, Auto Cad). Ло кал не 
ра чу нар ске мре же. – Гло бал не ра чу нар ске мре же ИН ТЕР НЕТ.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

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

За ре а ли зо ва ње про грам ског са др жа ја овог пред ме та по треб
но је ре а ли зо ва ти де сет ве жби и три гра фич ка ра да.

ВЕ ЖБЕ

1. Фор ма ти ра ње и пре ви ја ње (тра ди ци о нал но ар хи ви ра ње)
2. Ком по зи ци ја ли ни ја
3. Тех нич ко пи смо
4. Ру ко ва ње ра чу на ром
5. Фор ми ра ње фај ла у WORDу
6. Из ра да та бе ле
7. При мер ста ти стич ке об ра де по да тка
8. Ди зај ни ра ње у СОRELу
9. Из ра да јед но став ног при ме ра у АUТОСАDу
10. SUR FING кроз ИН ТЕР НЕТ

ГРА ФИЧ КИ РА ДО ВИ

– Ком по зи ци ја ли ни јаА4 фор мат, олов ка
– Ге о ме триј ске кон струк ци јеАЗ, олов ка
– Из ра да и ар хи ви ра ње до ку мен та ци је у ди ги тал ном об ли ку 

– ра чу нар
Ре а ли за ци ју пред ви ђе них са др жа ја тре ба оства ри ти у ра чу

нар ској ла бо ра то ри ји, на ра чу на ри ма, кроз груп ну и ин ди ви ду ал ни 
рад и у са рад њи са про фе со ром ин фор ма ти ке и ра чу нар ства.

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

ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да се уче ни ци оспо со бе за ре ша
ва ње про бле ма, по ве зи ва ње и при ме ну зна ња о не по крет ним (ста
бил ним) тех нич ким сред стви ма у да љем обра зо ва њу и про фе си о
нал ном ра ду. 



Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о пру зи, о објек ти ма и опре ми пру ге;
– стек ну спо соб ност за уоча ва ње, фор му ли са ње, ана ли зи ра ње 

и ре ша ва ње про бле ма;
– раз ви ја ју рад не на ви ке, од го вор ност и спо соб ност за при ме

ну сте че них зна ња. 
– стек ну зна ње о же ле знич ким ста ни ца ма са свим по стро је

њи ма;
– стек ну основ на те о риј ска зна ња о ста бил ним по стро је њи ма 

елек трич не ву че;
– упо зна ју опа сно сти од елек трич не енер ги је и да се оспо со

бе за за шти ту на ра ду.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД (3)

Зна чај и уло га же ле зни це. Тех нич котех но ло шке пред но сти 
же ле знич ког са о бра ћа ја. Же ле зни ца као це ли на, по крет на и не по
крет на по стро је ња.

ПРУ ГЕ И ПРУ ЖНА ПО СТРО ЈЕ ЊА (3)

По де ла пру га. Ка те го ри за ци ја пру га. Пру жне озна ке. Сло бо
дан про фил. То вар ни про фил.

ДО ЊИ СТРОЈ (8)

Зе мља ни труп. Ве штач ки објек ти на тру пу. Про пу сти. Пот
пор ни и обло жни зи до ви, обло ге и дре на же. Основ ни ви до ви са ни
ра ња ко си на, усе ка, на си па и ма њих по вр ши на. Мо сто ви. Ту не ли.

ГОР ЊИ СТРОЈ (8)

Ши не. Пра го ви. Ко ло сеч ни спој ни и при чвр сни при бор. За
стор. Скрет ни це, укр шта ји и пре но сни це. Три јан гле, ко ло сеч не пе
тље и окрет ни це. Ко ло сек као це ли на.

ОДР ЖА ВА ЊЕ ГОР ЊЕГ СТРО ЈА (4)

По тре ба и одр жа ва ње же ле знич ких пру га. По де ла ра до ва на 
одр жа ва њу и нај че шћи ра до ви. Са вре ме не ме то де одр жа ва ња.

СТА НИ ЦЕ (12)

Уло га ста ни це у же ле знич ком са о бра ћа ју. По де ла ста ни ца. 
Ста нич на по стро је ња. По стро је ња за роб не опе ра ци је. По стро је ња 
за кол ске по шиљ ке. По стро је ња за ко мад не по шиљ ке. По стро је ња 
за пре то вар. По стро је ња за опе ра ци је пре во за пут ни ка. По стро је
ња у тех нич ким те рет ним ста ни ца ма.

СИГ НАЛ НОСИ ГУР НО СНА ПО СТРО ЈЕ ЊА (23)

Сиг на ли. Кла си фи ка ци ја сиг на ла. Еле мен ти си сте ма сиг на
ли за ци је на же ле зни ца ма Ср би је. Зна че ње бо ја обо је них све тло сти 
у сиг на ли за ци ји на ЖС. Ста нич ни сиг нал носи гур но сни уре ђа ји. 
Ме ха нич ка сиг нал на по став ни ца. Ме ха нич ки уре ђа ји ста нич не 
цен тра ли за ци је. Елек тро ме ха нич ки уре ђа ји ста нич не цен тра ли за
ци је. Елек трич ни уре ђа ји ста нич не цен тра ли за ци је. Ме ђу ста нич ни 
сиг нал носи гур но сни уре ђа ји. Уре ђа ји ме ђу ста нич не за ви сно сти. 
Уре ђа ји за обез бе ђе ње са о бра ћа ја уза стоп них во зо ва. Сиг на ли за
ци ја ауто мат ског пру жног бло ка. Уре ђа ји за ре гу ли са ње и обез бе
ђе ње са о бра ћа ја на ме сти ма укр шта ња же ле знич ких пру га и пу те
ва. Си сте ми дис пе чер ске цен тра ли за ци је. Те ле ко ман да – си сте ми 
без пре но са по да тка на воз. Си сте ми са пре но сом деј ства на воз.

ТЕ ЛЕ КО МУ НИ КА ЦИ О НИ УРЕ ЂА ЈИ (5)

Те ле фон. Те ле граф. Те ле прин тер. Ра диоуре ђа ји. Раз гла сне 
ста ни це. Ин тер фон ски уре ђа ји.

ЕЛЕ МЕН ТИ СТА БИЛ НИХ ПО СТРО ЈЕ ЊА ЕЛЕК ТРИЧ НЕ  
ВУ ЧЕ (5)

По де ла ста бил них по стро је ња. Елек тро вуч на под ста ни ца. 
По стро је ња за сек ци о ни са ње. Уре ђа ји да љин ског упра вља ња. Кон
такт на мре жа. Во зни вод. По ду жно и по преч но сек ци о ни са ње.

МЕ РЕ ЗА ШТИ ТЕ НА РА ДУ У УСЛО ВИ МА ЕЛЕК ТРИЧ НЕ  
ВУ ЧЕ (3)

Лич на и ко лек тив на за шти та. За штит на мот ка за узе мље ње, 
де ло ви и опис ра да с мот ком за узе мље ње.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји пред ме та же ле знич ка ин фра струк ту ра 
су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о
ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них 
пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во
де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно 
да сва ка те ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви 
и за да ци пред ме та оства ре. При из ла га њу са др жа ја про гра ма тре
ба на сто ја ти да уче ни ци упо зна ју са став не еле мен те пру ге и ње
но уре ђе ње ка ко би мо гли да оба вља ју по сло ве ко ји су у ве зи са 
ко ри шће њем же ле знич ких пру га и функ ци о ни са њем же ле знич ког 
са о бра ћа ја.

По треб но је ор га ни зо ва ти по се те же ле знич ким ста ни ца ма и 
оби ћи пру ге. Уче ни ци ма тре ба омо гу ћи ти да не по сред но упо зна ју 
објек те до њег и гор њег стро ја пру ге, опре му пру ге, ста ни це, ста
нич на по стро је ња, сиг нал носи гур но сне, те ле ко му ни ка ци о не уре
ђа је као и ста бил на по стро је ња елек трич не ву че. На ста ву тре ба 
оства ри ва ти упо тре бља ва ју ћи са вре ме на на став на сред ста ва.

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

ЖЕЛЕЗНИЧКА ВОЗИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да се уче ни ци оспо со бе за ре ша
ва ње про бле ма, по ве зи ва ње и при ме ну зна ња о нај ва жни јим тех
нич коекс пло а та ци о ним ка рак те ри сти ка ма же ле знич ких вуч них и 
ву че них во зи ла и на чи ну њи хо ве упо тре бе.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну еле мен тар на зна ња о са ста ву и кон струк ци ји же ле

знич ких во зи ла;
– упо зна ју ор га ни за ци ју кол ске слу жбе и ње ног опе ра тив ног 

де ло ва ња;
– по зна ју пут нич ка и те рет на ко ла, то вар ни при бор, па ле те, 

кон теј не ре, по сту пак са њи ма;
– оспо со бе да ор га ни зу ју рад и упу ћу ју ко ри сни ке же ле знич

ких ко ла и то вар ног при бо ра на њи хо ву ра ци о нал ну упо тре бу;
– раз у ме ју са вре ме не тен ден ци је у раз во ју во зних сред ста ва, 

ме ха ни зо ва них ма ни пу ла ци ја и ра ци о на ли за ци је тран спор та итд.;
– раз ви ја ју рад не на ви ке, од го вор ност и спо соб ност за при ме

ну сте че них зна ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД (2)

Раз вој же ле знич ких во зних сред ста ва. На ме на и по де ла же ле
знич ких во зи ла.



ГЛАВ НИ СКЛО ПО ВИ И УРЕ ЂА ЈИ ЗА ЈЕД НИЧ КИ  
ЗА СВА ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КА ВО ЗИ ЛА (4)

По сто ље, сан дук, тр че ћи строј, обрт но по сто ље, те гље нич ки 
уре ђај – уло га, са став, кон струк ци ја, ма те ри јал, на чин из град ње, 
про из вод ње.

УРЕ ЋА ЈИ ЗА КО ЧЕ ЊЕ (5)

Руч на, ва зду шна, елек тро ди на мич ка, елек тро маг нет на и хи
дро ди на мич ка коч ни ца, њи хо ва уло га, за да так и са став ни де ло ви. 
Про ве ра ис прав но сти ва зду шне коч ни це. Ме њач ки уре ђа ји ва зду
шне коч ни це: ме њач вр сте коч ни це, ме њач си ле ко че ња, ме њач на
чи на око чи ва ња и ме њач „рав ни ца – пад”. Ко че ње ко ла с на ро чи
тим по шиљ ка ма.

ОСТА ЛИ ДЕ ЛО ВИ КА РАК ТЕ РИ СТИЧ НИ ЗА ПО ЈЕ ДИ НЕ  
ВР СТЕ ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КИХ ВО ЗИ ЛА (9)

Пар не, ди зел и елек тро ло ко мо ти ве, елек тро и ди зел мо тор ни 
во зо ви и ши но бу си, пру жна во зи ла, те рет на пут нич ка ко ла за по
себ не на ме не, њи хо ве тех нич ке и екс пло а та ци о не ка рак те ри сти ке.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ВУЧ НИХ ВО ЗИ ЛА СРП СКЕ ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦЕ (3)

Грб, соп стве ност, се ри ја и ин вен тар ски број, осо вин ска фор
му ла – кон струк тив на ка рак те ри сти ка.

КОЛ СКА СЛУ ЖБА (3)

Задаци и ор га ни за ци ја кол ске слу жбе. Ста ни це у ко ји ма се ор
га ни зу је кол ска слу жба. Ду жно сти и од го вор но сти по је ди них рад
ни ка у вр ше њу кол ске слу жбе.

ПУТ НИЧ КА КО ЛА, ТЕ РЕТ НА КО ЛА И ТО ВАР НИ ПРИ БОР (6)

По јам и на ме на ко ла и то вар ног при бо ра. Обе ле жа ва ње ко ла 
и то вар ног при бо ра. Чи шће ње и пра ње ко ла и то вар ног при бо ра. 
Дез ин фек ци ја и дез ин сек ци ја ко ла и то вар ног при бо ра. Тех нич ки 
пре глед ко ла. По сту пак са не ис прав ним ко ли ма.

ПУТ НИЧ КА КО ЛА (10)

Вр сте и ти по ви пут нич ких ко ла. Ка рак те ри сти ке пут нич ких 
ко ла. Се ри је и под се ри је пут нич ких ко ла. Уну тра шња опре ма и при
бор пут нич ких ко ла. Курс на и ди рект на ко ла. Са ста вља ње во зо ва за 
пре воз пут ни ка. Из ме на са ста ва во зо ва. До да ва ње ко ла во зо ви ма за 
пре воз пут ни ка. На ру чи ва ње пут нич ких ко ла и во зо ва. Во ђе ње ин
ди ви ду ал ног кар то на за пут нич ка ко ла (кол57). Утвр ђи ва ње и при
ја вљи ва ње днев ног рас по ло жи вог ста ња и по тре ба пут нич ких ко ла. 
Еви ден ци ја пут нич ких ко ла. Це ду љи са ње пут нич ких ко ла.

ТЕ РЕТ НА КО ЛА (8)

Упо тре ба те рет них ко ла – оп ште од ред бе. Се ри је и под се ри је 
те рет них ко ла. Упо тре ба ко ла пре ма њи хо вим осо би на ма. За тво ре
на те рет на ко ла. Отво ре на те рет на ко ла. Пла то ко ла. Еви ден ци је те
рет них ко ла. Днев ник про ме та ко ла. Књи га пре да ја ко ла. Кон трол
ни упи сник. Днев ник при мо пре да је ко ла. Днев ни пре глед ста ња 
те рет ног кол ског пар ка. Днев ни пре глед уто ва ра и ис то ва ра ко ла.

ВРЕ МЕ КО РИ ШЋЕ ЊА КО ЛА (3)

Оп ште о еви ден ти ра њу за др жа ва ња ко ла. Об ра чу на ва ње про
сеч ног за др жа ва ња ко ла у ста ни ца ма. Еви ден ци ја про сеч ног за др
жа ва ња ко ла. Кол8.

ТО ВАР НИ ПРИ БОР (10)

По де ла, упо тре ба и чу ва ње то вар ног при бо ра. Кон теј не ри  
вр сте, ка те го ри је и ти по ви. По јам и на ме на па ле та. Оста ли то вар
ни при бор. От пре ма ње соп стве ног то вар ног при бо ра. От пре ма ње 
стра ног то вар ног при бо ра. Обра сци за еви ден ци ју то вар ног при бо
ра. По пис и пре бро ја ва ње то вар ног при бо ра.

ОБЕЗ БЕ ЂИ ВА ЊЕ КО ЛА И ТО ВАР НОГ ПРИ БО РА  
ЗА УТО ВАР (7)

На ру чи ва ње ко ла и то вар ног при бо ра. От ка зи ва ње ко ла. 
Утвр ђи ва ње по тре ба ко да и то вар ног при бо ра. При ја вљи ва ње по
тре ба ко ла и то вар ног при бо ра. Утвр ђи ва ње ста ња рас по ло жи вих 
ко ла и то вар ног при бо ра. По де ла ко ла. Днев ник по де ле ко ла. До
ста ва ко ла и то вар ног при бо ра на уто вар.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)
Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 

на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју. Про грам овог пред ме
та је та ко кон ци пи ран да омо гу ћа ва уче ни ци ма сти ца ње зна ња о 
на чи ну ко ри шће ња во зи ла у же ле знич ком са о бра ћа ју. Те о риј ску 
на ста ву тре ба оства ри ва ти упо ре до са ве жба ма ко је тре ба ор га
ни зо ва ти у ка би не ти ма и на ста ни ца ма. При то ме по себ ну па жњу 
тре ба обра ти ти ор га ни за ци ји кол ске слу жбе, кон так ти ма и са рад
њи са ко ри сни ци ма пре во за, во ђе њу обра за ца кол ске слу жбе, пра
вил ној, еко но мич ној и без бед ној упо тре би же ле знич ких ко ла, као и 
зна ча ју уво ђе ња си сте ма ква ли те та пре ма ЈUS ISO 9000 и др.

Са др жа је те о риј ског де ла про гра ма тре ба из ла га ти у крат ким 
цр та ма, уз пи са ње и цр та ње на та бли и ко ри шће ње мо де ла, сли ка и 
цр те жа ве ћег фор ма та. Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на 
сва ком ча су. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да про
це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју. 

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је раз вој спо соб но сти ана ли зи ра ња 
и при ме не ин фор ма ци ја уз ко ри шће ње ра чу нар ске тех но ло ги је. 
Уче ни ци тре ба да овла да ју пој мо ви ма ве за ним за ин фор ма ци о не 
си сте ме, да упо зна ју ме то де и по ступ ке за ре ша ва ње про бле ма по
мо ћу ра чу на ра као и да се упо зна ју са са вре ме ним до стиг ну ћи ма 
при ме не ра чу нар ске тех но ло ги је на же ле зни ци. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– бу ду оспо со бље ни да са мо стал но ре ша ва ју про бле ме у же

ле знич ком тран спорт ном про це су уз по моћ ин фор ма тич ке тех но
ло ги је и тех ни ке,

– уна пре ђу ју ве шти не нео п ход не за ин ди ви ду ал ни и тим ски 
рад (ко му ни ка тив ност, обра зла га ње соп стве них ста во ва, ар гу мен
то ва ни ди ја лог);

– раз ви ја ју свест о ква ли те ту сте че ног зна ња и по тре би стал
ног уса вр ша ва ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД У ИН ФОР МА ЦИ О НЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ (12)

По јам ин фор ма ци је. Ин фор ма ци о ни ре сур си – по да ци, ин
фор ма ци је, зна ње. Прин ци пи при ме не и мо гућ но сти, Ево лу ци ја 
ин фор ма ци о не ере. Ка рак те ри сти ке ин фор ма ци о не ере. Ка рак те
ри сти ке ин фор ма ци о не тех но ло ги је. Вир ту ел на ствар ност. Ком по
нен те ин фор ма ци о не тех но ло ги је. Ком пју те ри. Кnow how (зна ти 
ка ко). Ко му ни ка ци је и ком пју тер ске мре же.

ПРИН ЦИ ПИ ИН ФОР МА ЦИ О НЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ (9)

Функ ци је, пред но сти и мо гућ но сти. Љу ди и ин фор ма ци о не 
тех но ло ги је. Ин фор ма ци о не тех но ло ги је као за ни ма ње. Ин фор ма
ци о не тех но ло ги је као по моћ у за ни ма њу. Ком по нен те ком пју тер
ских си сте ма.



РА ЧУ НАР СКИ СИ СТЕМ (2)

Исто риј ски раз вој ра чу нар ских си сте ма. Основ ни пој мо ви у 
ве зи са ра чу нар ским си сте мом.

БРО ЈЕВ НИ СИ СТЕ МИ, АЛ ФА НУ МЕ РИЧ КИ КО ДО ВИ (7)

Бро јев ни си сте ми, де кад ни, би нар ни и хек са де кад ни бро јев
ни си стем. Кон вер зи ја де кад ног у би нар ни за пис и обрат но. Кон
вер зи ја де кад ног у хек са де кад ни за пис и обрат но. Ал фа ну ме рич ки 
ко до ви. Ре ша ва ње за да та ка у ве зи са бро јев ним системимa Д41 ал
фану ме рич ким ко до ви ма.

СТРУК ТУ РА И ФУНК ЦИ ЈЕ РА ЧУ НАР СКОГ СИ СТЕ МА (9)

Основ не функ ци је и струк ту ра ра чу нар ског си сте ма. Хар двер 
и софт вер ра чу нар ског си сте ма. Ра чу нар ске кон фи гу ра ци је. Пре
нос и да љин ска об ра да по да та ка. Да то те ке. Но си о ци по да та ка.

РА ЧУ НАР СКИ ПРО ГРА МИ (15)

Про гра ми и про гра ми ра ње. О ре ша ва њу про бле ма. Си стем
ски при ступ ре ша ва њу про бле ма. О ре ша ва њу про бле ма по мо ћу 
ра чу на ра. Ал го ри там и ал го ри там ске струк ту ре. Про грам ски је
зи ци. Ди ги тал на си му ла ци ја у же ле знич ком са о бра ћа ју. Основ на 
по де ла ра чу нар ских про гра ма. Тех но ло ги је ко ри шће ња ра чу на ра. 
Ве жба о ра чу нар ским про гра ми ма.

ИН ТЕР АК ЦИ ЈА СА КОМ ПЈУ ТЕ РОМ (10)

Ула зне је ди ни це. Ске ни ра ње. Ди ги та ли за ци ја. Гла сов не и 
звуч не ула зне је ди ни це. Мул ти ме ди јал не аудиови зу ел не је ди ни це. 
Аудиоје ди ни це. Ви зу ел ни дис пле ји. Прин те ри. Пло те ри. Филм
ски ре кор де ри. Са вре ме ни ме ди ји ин тер ак тив не ко му ни ка ци је.

ИН ФОР МА ЦИ О НЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ – ВЕ ЖБЕ (6)

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Са др жај ин фор ма ци о не тех но ло ги је има при род ну ве зу са са
др жа ји ма дру гих пред ме ти ма као што су тех нич ке ко му ни ка ци је 
и ра чу нар ство и ин фор ма ти ка. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти 
на ту ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти 
те мат ске ча со ве. Осим то га, уче ни ци ма тре ба ука зи ва ти и на ве зу 
са пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као што су ин фор ма ци о ни си
сте ми же ле зни це. На тај на чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти
не сте че не у окви ру на ста ве ин фор ма ци о них тех но ло ги ја до би ја ју 
ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас
пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког
ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка.

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

ТЕХНОЛОГИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је раз вој кључ них ком пе тен ци ја по
треб них за оспо со бља ва ње за рад у скла ду са зах те ви ма тран
спорт ног ко мер ци ја ли сте и са раз во јем же ле знич ког са о бра ћа ја и 
тех но ло ги је. Бит но је да уче ни ци стек ну основ на зна ња о тех но ло
ги ји же ле знич ког са о бра ћа ја на пру га ма ЖС, као и да се оспо со бе 
за од го вор но оба вља ње по сло ва на же ле зни ци. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју са о бра ћај не и тран спорт не про пи се;
– упо зна ју по стро је ња за из вр ша ва ње же ле знич ког са о бра ћа ја;
– упо зна ју вр сте во зо ва, по де лу и озна ча ва ње;
– упо зна ју ма те ри јал ре да во жње; 

– бу ду оспо со бље ни за про на ла же ње, при ку пља ње и ко ри
шће ње ин фор ма ци ја;

– стек ну и про ши ре зна ња о же ле знич ком са о бра ћа ју и на чи
ну функ ци о ни са ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

ДЕ ЛАТ НОСТ И УЛО ГА ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦЕ (2)

Де лат ност же ле знич ког са о бра ћа ја. Тех нич котех но ло шке 
пред но сти же ле знич ког са о бра ћа ја. Тен ден ци је у раз во ју же ле
знич ког са о бра ћа ја. Са о бра ћај ни усло ви и про пи си за ор га ни за ци
ју и из вр ше ње же ле знич ког са о бра ћа ја.

МЕ РЕ О ЧУ ВА ЊУ ЛИЧ НЕ БЕЗ БЕД НО СТИ (6)

Ме ре опре зно сти при кре та њу на пру зи и ста нич ном про сто
ру. Ме ре опре зно сти при кре та њу во за и во зи ла. Ме ре опре зно сти, 
при ма не ври са њу. Ме ре опре зно сти при уто ва руис то ва ру ства ри 
или пре то ва ру. Ме ре опре зно сти на елек три фи ци ра ним пру га ма. 
Уло га мар ке тин га на сма ње њу ван ред них до га ђа ја и очу ва њу лич
не без бед но сти.

РАД НЕ ЈЕ ДИ НИ ЦЕ И ОСО БЉЕ ЗА ИЗ ВР ШЕ ЊЕ  
СА О БРА ЋА ЈА (5)

Из вр шне је ди ни це. Из вр шне слу жбе и из вр шно осо бље. 
Здрав стве на спо соб ност и струч на оспо со бље ност рад ни ка из
вр шних слу жби. Ре дов но по у ча ва ње и пе ри о дич но ис пи ти ва ње. 
Снаб де ва ње про пи си ма осо бља из вр шне слу жбе. При мо пре да ја 
слу жбе. По на ша ње же ле знич ких рад ни ка за вре ме ра да и одр жа ва
ње ре да у са о бра ћа ју.

СКРЕТ НИ ЦЕ (5)

Јед но стру ке скрет ни це. Укр сне дво по став не скрет ни це. По
ло жај скрет ни це. Оси гу ра ње скрет ни ца. Пре се ца ње скрет ни ца. 
Пре глед и одр жа ва ње скрет ни ца. По сту пак са кљу че ви ма за кљу ча
них скрет ни ца. Скрет нич ки сиг на ли.

СЛУ ЖБЕ НА И РАД НА МЕ СТА НА ПРУ ЗИ (7)

Ста ни ца – основ на про из вод на је ди ни ца. Ран жир не и рас по
ред не ста ни це. Оста ла слу жбе на ме ста на пру зи. Рад на ме ста осо
бља из вр шних слу жби. Рад но вре ме и про ме на ра чу на ња вре ме на.

ОСНОВ НИ ПРИН ЦИ ПИ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ РА ДА  
У СТА НИ ЦА МА (4)

По слов ни ред ста ни це – I део. По слов ни ред ста ни це – II део. 
Тех но ло шки про цес ра да.

ВР СТЕ ВО ЗО ВА, ПО ДЕ ЛА И ОЗНА ЧА ВА ЊЕ (9)

По јам во за, вр сте во зо ва и ранг во за. По де ла во зо ва по на ме
ни, вр сти пре во за и по тре ба ма са о бра ћа ја. Пра ви ла за озна ча ва ње 
во зо ва. Озна ча ва ње во зо ва за пре воз пут ни ка из ме ђу на род ног и 
уну тра шњег са о бра ћа ја. Озна ча ва ње те рет них во зо ва из ме ђу на
род ног и уну тра шњег са о бра ћа ја. Озна ча ва ње слу жбе них и по моћ
них во зо ва.

ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КА СИГ НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА (32)

Основ ни пој мо ви сиг на ли за ци је и по де ла сиг нал них зна ко ва. 
Ма не вар ски сиг на ли за за шти ту ко ло сеч ног пу та во жње, ре јон ски, 
на кол ским ва га ма, ис кли зни ца ма, на спу шта ли ца ма. Сиг нал ни 
зна ци ма не вар ског осо бља. Сиг на ли на во зо ви ма и по је ди ним ко
ли ма и во зи ли ма. Глав ни сиг на ли, пред сиг на ли и по на вља чи пред
сиг на ли са ња. До пун ски сиг на ли, гра нич ни ко ло сеч ни сиг на ли. 
Зво нов ни сиг нал ни зна ци елек трич ног сиг нал ног зво на. Сиг нал
ни зна ци за про бу коч ни ца. Сиг на ли за елек трич ну ву чу. Сиг на ли 



пру жног осо бља. Кон трол ни сиг на ли за уре ђа је на пут ним пре ла
зи ма. Сиг нал ни зна ци осо бља вуч ног во зи ла. Сиг нал ни зна ци ста
нич ног и во зо прат ног осо бља код во за. Сиг нал не озна ке. Сиг на ли 
на пру жним во зи ли ма. Сиг на ли за огра ни че ње и пре лом бр зи не. 
Пра ска ли це, чу ва ње и ру ко ва ње. Ка лен дар осве тља ва ња.

ВАН РЕД НИ ДО ГА ЋА ЈИ (4)

По јам ван ред них до га ђа ја. По де ла ван ред них до га ђа ја. Фак
то ри без бед но сти же ле знич ког са о бра ћа ја (чо век, во зи ло, пут). 
Ути цај људ ског фак то ра на без бед ност же ле знич ког са о бра ћа ја. 
Ути цај тех нич ких фак то ра на без бед ност же ле знич ког са о бра ћа ја. 
Узро ци ван ред них до га ђа ја на пут ним пре ла зи ма.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји тех но ло ги је же ле знич ког са о бра ћа ја су 
ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни 
број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них 
пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во
де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно 
да сва ка те ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви 
и за да ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор
ми ра ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред
ста вља кон ти ну и ра ни про цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства 
це ло куп них ак тив но сти на свим ча со ви ма тех но ло ги је же ле знич
ког са о бра ћа ја што зах те ва раз ли чи та ме тод ска ре ше ња, ве ли ки 
број при ме ра и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра.

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

МЕ РЕ ЛИЧ НЕ БЕЗ БЕД НО СТИ (10)

Лич на без бед ност же ле знич ких рад ни ка. За шти та од струј ног 
уда ра кон такт не мре же. Кре та ње пру гом на ста ни ци и же ле знич
ком под руч ју. Упо тре ба про тив по жар них апа ра та и дру гих сред
ста ва. Пру жа ње пр ве по мо ћи по вре ђе ни ма при струј ном уда ру и 
ван ред ним до га ђа ји ма.

МА НЕ ВАР СКИ РАД У СТА НИ ЦА МА (10)

Основ ни пој мо ви о ма не ври са њу. По стро је ња за ма не ври са
ње. Осо бље за ма не ври са ње и њи хо ва опре ма. Спо ра зу ме ва ње при 
ма не ври са њу. Ру ко во ђе ње и над зор над ма не ври са њем. Рас по ред 
ма не вар ског осо бља при ма не ври са њу. Ма не вар ски пут во жње. 
Вр сте кре та ња при ма не ври са њу. Ма не ври са ње од ба ча јем, спу
шта њем, во жњом. ма не ври са ње ра ди ра ста вља ња и са ста вља ња 
во зо ва. Ма не ври са ње оста лим сред стви ма и на чи ни ма. По себ ни 
слу ча је ви при ма не ври са њу. Ко че ње во зи ла и ма не вар ског са ста
ва при ма не ври са њу. Упо тре ба коч ни ца и па пу ча. Оси гу ра ње ко ла 
и во зи ла од са мо по кре та ња. При ја ва ште та при чи ње них при ма
не ври са њу. Чу ва ње лич не без бед но сти при ма не ври са њу. По де ла 
же ле знич ке мре же на ран жир не ре јо не и де о ни це. По де ла ма не вар
ског ра да из ме ђу ран жир них и рас по ред них ста ни ца.

СА СТА ВЉА ЊЕ ВО ЗО ВА (10)

Основ ни прин ци пи са ста вља ња во зо ва. Увр шћи ва ње ко ла 
у во зо ве за пре воз пут ни ка. Увр шћи ва ње ко ла и дру гих во зи ла у 
те рет не во зо ве. Увр шћи ва ње ко ла то ва ре них опа сним ма те ри ја ма. 
Ква че ње ко ла у во зу. Пра во пу то ва ња на те рет ном во зу.

ПРО ПРАТ НЕ ИС ПРА ВЕ ВО ЗА (10)

Основ на про прат на ис пра ва во за – пут ни лист. Основ на ис
пра ва вуч ног во зи ла – ло ко мо тив ски лист. По моћ ни обра сци и при
ло зи. Из ве штај о са ста ву и ко че њу во за. Те рет ни ца и ње но во ђе ње. 
План ра да во за. По сту пак ка да се пут ни лист или при лог из гу би 
или по ста не не у по тре бљив.

УВО ЂЕ ЊЕ И ОБА ВЕ ШТА ВА ЊЕ О СА О БРА ЋА ЈУ ВО ЗО ВА (12)

Рас по ред не ста ни це и рас по ред ни од се ци. Оп ште од ред бе о 
от пре ма њу пут ни ка и ства ри. Вр сте бру та за ре дов не во зо ве. Из бор 

ван ред них во зо ва ко је тре ба уве сти у са о бра ћај. На ру чи ва ње и от
ка зи ва ње ло ко мо ти ва и во зи ла. Од ре ђи ва ње во зо прат ног осо бља и 
ње го во ко ри шће ње. Уво ђе ње по себ них во зо ва у са о бра ћај. На чи ни 
об ја вљи ва ња са о бра ћа ја во зо ва. Об ја вљи ва ње ре дов них и ван ред
них во зо ва. Об ја вљи ва ње про ме на у са о бра ћа ју во зо ва.

ВО ЗНО ОСО БЉЕ И ПО СЕ ДА ЊЕ ВО ЗО ВА (4)

Број и рас по ред во зо прат ног осо бља. Број и рас по ред осо бља 
вуч ног во зи ла. Пра во пу то ва ња на вуч ном во зи лу. От пре ма ли ца 
те рет ним во зо ви ма.

ДУ ЖНО СТИ ВО ЗНОГ ОСО БЉА КОД ВО ЗА (4)

Ду жно сти код при је ма во за. Ду жно сти за вре ме из ла ска из 
слу жбе ног ме ста. Ду жно сти за вре ме во жње на отво ре ној пру зи. 
Ду жно сти за вре ме ба вље ња во за у ста ни ци.

РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ СА О БРА ЋА ЈА ВО ЗО ВА (10)

Ре гу ли са ње кре та ња во зо ва. Еле мен ти кре та ња во за: до
пу ште ње, ави за, од ја ва, при ја ва. Ре гу ли са ње са о бра ћа ја во зо ва 
на пру га ма опре мље ним уре ђа ји ма ауто мат ског пру жног бло ка 
(АПБ). Ре гу ли са ње са о бра ћа ја во зо ва на пру га ма опре мље ним уре
ђа ји ма те ле ко ман де (ТК) и уре ђа ји ма МЗ. Ре гу ли са ње са о бра ћа ја 
во зо ва за вре ме смет њи на сред стви ма за спо ра зу ме ва ње. Са о бра
ћај по моћ них во зо ва.

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

МЕ РЕ ЛИЧ НЕ БЕЗ БЕД НО СТИ (5)

Лич на без бед ност же ле знич ких рад ни ка. За шти та од струј ног 
уда ра кон такт не мре же. Кре та ње пру гом на ста ни ци и же ле знич
ком под руч ју. Упо тре ба про тив по жар них апа ра та и дру гих сред
ста ва. Пру жа ње пр ве по мо ћи по вре ђе ни ма при струј ном уда ру и 
ван ред ним до га ђа ји ма.

КОМ ПА РА ТИВ НЕ ПРЕД НО СТИ РАЗ ЛИ ЧИ ТИХ ВИ ДО ВА  
СА О БРА ЋА ЈА (10)

Еко ло ги ја и ме ре еко ло шке без бед но сти. Тех нич котех но ло
шке ино ва ци је. Ком па ра тив не пред но сти ка рак те ри стич не по тро
шње енер ги је.

КО ЧЕ ЊЕ ВО ЗО ВА И ИЗ РА ЧУ НА ВА ЊЕ МА СЕ ВО ЗА И ВУ ЧЕ НЕ 
МА СЕ ЛО КО МО ТИ ВЕ (5)

Оп ште од ред бе о ко че њу во зо ва. Упут ство о тех нич ким нор
ма ти ви ма и по да ци ма за из ра ду и из вр ше ње ре да во жње – Упут
ство 52. Из ра чу на ва ње ма се во за са јед ним или ви ше вуч них во зи
ла. Од ре ђи ва ње ду жи не во за у ме три ма и осо ви на ма. Утвр ђи ва ње 
ствар не ма се во за. Из ра чу на ва ње ПКМ код во за. На ла же ње про
цен та ко че ња. Утвр ђи ва ње СКМ код во за. Оси гу ра ње во за од са
мо по кре та ња.

РЕД ВО ЖЊЕ (17)

По јам, вр сте и об лик ре да во жње. Гра фи кон са о бра ћа ја во зо
ва. Књи жи ца ре да во жње. Из вод из ре да во жње и ње го во ко ри шће
ње. Зва нич ни ред во жње. Са о бра ћај нотран спорт на упут ства уз 
ред во жње. Пре лаз на но ви ред во жње.

ВО ЗО ВИ ВЕ ЛИ КИХ БР ЗИ НА (5)

Мре жа пру га ве ли ких бр зи на Евро пе. Са вре ме на же ле знич
ка во зи ла. Ка рак те ри сти ке са вре ме них пут нич ких ко ла. Ин фор ма
ци о ни си сте ми во за. Ауто мат ско во ђе ње во зо ва. Елек трон ска по
став ни ца. Ер го но ми ја рад ног ме ста от прав ни ка во зо ва у усло ви ма 
елек трон ске по став ни це. Тех но ло ги ја же ле знич ког са о бра ћа ја у 
усло ви ма са о бра ћа ја ве ли ких бр зи на. Ре гу ли са ње са о бра ћа ја во
зо ва у усло ви ма ме шо ви тог са о бра ћа ја (во зо ви ве ли ких бр зи на и 
оста ли во зо ви).



ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВО (28)

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ О ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВУ, РАЗ ВИ ЈА ЊЕ  
И ПРО ЦЕ НА ПО СЛОВ НИХ ИДЕ ЈА

Зна чај пред у зет ни штва. Про фил и ка рак те ри сти ке пред у зет
ни ка. Мо ти ви пред у зет ни ка. Тех ни ке и кри те ри ју ми за утвр ђи ва
ње пред у зет нич ких пре ди спо зи ци ја. Пред у зет нич ка иде ја и ње ни 
из во ри. Ино ва ци је и пред у зет ни штво. Про це на по слов них мо гућ
но сти за но ви по слов ни по ду хват. Опис и ана ли за по слов ног окру
же ња; по тен ци јал ни кли јен ти, ве ли чи на тр жи шта, ди рект на и ин
ди рект на кон ку рен ци ја, трен до ви на тр жи шту. Раз ли чи ти ме то ди 
ис тра жи ва ња и ана ли зе тр жи шта: раз ли чи ти из во ри ин фор ма ци ја, 
ква ли та тив на и кван ти та тив на ис тра жи ва ња, обич на и те рен ска 
ис тра жи ва ња. Основ ни пој мо ви, еле мен ти, струк ту ра и са др жај 
би знис пла на. За кон ске фор ме ор га ни зо ва ња де лат но сти.

ОСНО ВИ МЕ НАЏ МЕН ТА

Ме наџ мент функ ци је (пла ни ра ње, ор га ни зо ва ње, во ђе ње и 
кон тро ла). Ме наџ мент сти ло ви (пред у зет ник као ме на џер). Упра
вља ње људ ским ре сур си ма (пла ни ра ње људ ских ре сур са, тим ски 
рад, ли дер ство, струч но уса вр ша ва ње за по сле них, оце њи ва ње и на
гра ђи ва ње). При хо ди (це на и кван ти тет). Струк ту ра тро шко ва (фик
сни и ва ри ја бил ни тро шко ви). Фи нан си ра ње (соп стве на сред ства, 
фон дов ски и кре дит ни из во ри). Основ на фи нан сиј ска прог но за.

УЧЕ НИЧ КИ ПРО ЈЕ КАТ – ИЗ РА ДА И ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА  
ПО СЛОВ НОГ ПЛА НА

Оп шти опис и план ак тив но сти . Ре зи ме по слов ног пла на. 
Ме наџ мент и ор га ни за ци ја. Про из вод/услу га. Про це на тр жи шта 
кон ку рент но сти. Мар ке тинг стра те ги ја – про да ја (це на), ди стри
бу ци ја, про мо ци ја. План про из вод ње (објек ти/опре ма, про из вод ни 
тро шко ви) и опе ра тив ни план. Основ ни еле мен ти фи нан сиј ског 
пла на. План ра ста и раз во ја. Пре зен та ци ја.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји тех но ло ги је же ле знич ког са о бра ћа ја су 
ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни 
број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них 
пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во
де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно 
да сва ка те ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви 
и за да ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор
ми ра ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред
ста вља кон ти ну и ра ни про цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства 
це ло куп них ак тив но сти на свим ча со ви ма тех но ло ги је же ле знич
ког са о бра ћа ја што зах те ва раз ли чи та ме тод ска ре ше ња, ве ли ки 
број при ме ра и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра.

На ста ву тре ба из во ди ти уз стал но ак тив но уче шће уче ни ка а 
кроз све на став не је ди ни це ин си сти ра ти на без бед ном и уред ном 
од ви ја њу са о бра ћа ја, као и на лич ној без бед но сти свих уче сни ка 
у са о бра ћа ју.

При ре а ли за ци ји на став не те ме пред у зет ни штво, уче ни ке 
упо зна ти са: пред у зет нич ким и еко ном ским де ло ва њем ка ко би бо
ље раз у ме ли струк ту ру и во ђе ње по сло ва ња, по год но сти ма си сте
ма сло бод ног пред у зет ни штва и на у чи ти их да по ста ну део по кре
тач ке сна ге еко ном ског раз во ја. 

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

ТЕХНОЛОГИЈА РОБНОГ ПРЕВОЗА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да се уче ни ци оспо со бе за ре ша ва
ње про бле ма и да се упо зна ју са по ступ ци ма при пре во зу ро бе и 

про пи си ма ко ји ре гу ли шу пре воз ро бе у уну тра шњем и ме ђу на род
ном же ле знич ком са о бра ћа ју.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– бу ду оспо со бље ни да са мо стал но, бр зо и тач но из вр ша ва ју 

све по сло ве и за дат ке у ве зи са пре во зом ства ри;
– упо зна ју са ва же ћим обра сци ма и бу ду оспо со бље ни за пра

вил но по пу ња ва ње и во ђе ње еви ден ци ја;
– бу ду оспо со бље ни за при ме ну та риф ских про пи са о ра чу на

њу пре во зни не за ден ча не и кол ске по шиљ ке, као и за ра чу на ва ње 
у пре во зне ис пра ве;

– прак тич но об у че ни за вр ше ње из ме на и до пу на по сто је ћих 
про пи са ко је се об ја вљу ју;

– уна пре ђу ју ве шти не нео п ход не за ин ди ви ду ал ни и тим ски 
рад (ко му ни ка тив ност, обра зла га ње соп стве них ста во ва, ар гу мен
то ва ни ди ја лог...); 

– раз ви ја ју од го вор ност, си сте ма тич ност, пре ци зност и по зи
тив ни став пре ма уче њу; 

– раз ви ја ју свест о ква ли те ту сте че ног зна ња и по тре би стал
ног уса вр ша ва ња. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

ОСНОВ НЕ ФА ЗЕ РАЗ ВО ЈА ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ УОП ШТЕ (1)

Ма ну е ли за ци ја. Ме ха ни за ци ја. Ауто ма ти за ци ја. Ауто ма ти ка.

ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ (7)

Раз вој тех но ло ги је роб ног пре во за. Про пи си о пре во зу. По
стро је ња, уре ђа ји и оста ла сред ства за рад. Тех но ло ги ја ра да у 
ма га ци ни ма. Обра сци ко ји се упо тре бља ва ју за рад тран спорт не 
слу жбе, да ва ње обра за ца на увид дру ги ма, рок чу ва ња. Пре во зне 
ис пра ве. Об у ста ва (огра ни че ње) са о бра ћа ја. Пред ме ти ис кљу че ни 
од пре во за и пред ме ти ко ји се при ма ју на пре воз под од ре ђе ним 
усло ви ма.

ПРИ ПРЕМ НЕ РАД ЊЕ ЗА ПРЕ ДА ЈУ НА ПРЕ ВОЗ (7)

На ру чи ва ње ко ла. Из бор и до ста ва ко ла на уто вар. До но ше ње 
ства ри. По пу ња ва ње то вар ног ли ста и ње го ви при ло зи. Па ко ва ње 
ства ри. Пре глед то вар ног ли ста. Пре во зни пут.

ПРИ ЈЕМ СТВА РИ НА ПРЕ ВОЗ (8)

При јем ства ри на пре воз и про ве ра ва ње са др жи не по шиљ
ке. То ва ре ње ства ри. Утвр ђи ва ње и про ве ра ва ње ма се по шиљ ке. 
Утвр ђи ва ње бро ја ко ма да по шиљ ке и упи си ва ње бе ле шке о пре
у зи ма њу ства ри. За во ђе ње то вар них ли сто ва у ма га цин ску књи гу 
от пра вља ња. Ста вља ње ли сти ца на ко ла. За тва ра ње и плом би ра ње 
ко ла. За кљу чи ва ње уго во ра о пре во зу.

ПРЕ ВОЗ ПО ШИ ЉА КА (5)

От пре ма ства ри во зо ви ма. Пре во же ње, ус пут не ма ни пу ла ци је 
и пре да ја ства ри ста ни ца ма. Оста вља ње ко ла и ства ри у ста ни ца
ма. Пре то вар ства ри. Пре да ја ства ри у пре ла зним (гра нич ним) ста
ни ца ма. Рок ис по ру ке.

ИЗ ДА ВА ЊЕ СТВА РИ (5)

При пре ма за из да ва ње при спе лих по ши ља ка. За во ђе ње то вар
них ли сто ва у ма га цин ску књи гу при спе ћа. Из ве шта ва ње при ма о
ца о при спе ћу ства ри. Ис ку пље ње то вар ног ли ста. Из да ва ње и од
но ше ње ства ри. По нов на пре да ја (ре ек спе ди ци ја).

ЗА КОН СКИ ПРО ПИ СИ (6)

Ва же ње За ко на о уго во ри ма о пре во зу у же ле знич ком са о
бра ћа ју. Од го вор ност же ле зни це и оба ве зе ко ри сни ка пре во за у 
из вр ше њу пре во за. Же ле зни ца и ње на уло га у дру штву. Пра во и 
оба ве зе же ле зни це пре ма ко ри сни ку пре во за и обрат но. Оба ве зе 



же ле зни це у ве зи са при чи ње ном ште том по за кљу че ном уго во ру 
о пре во зу. Од го вор ност же ле зни це за гу би так, де ли ми чан гу би так 
или оште ће ње ства ри. Слу ча је ви ка да се же ле зни ца осло ба ђа од
го вор но сти. Ви си на ште те за из гу бље ну или оште ће ну по шиљ ку. 
Ро ко ви ис по ру ке и на кна де ште те за пре ко ра че ње ро ка.

ПО СЕБ НИ СЛУ ЧА ЈЕ ВИ У ПРЕ ВО ЗУ СТВА РИ (9)

Пре да ја ства ри. Ста вља ње за бра не на по шиљ ке и њи хо ва 
пле нид бакон фи ска ци ја. По себ не по твр де о при је му и из да ва њу 
ства ри. Уни ште ње ства ри. Узи ма ње узо ра ка (огле да) код ства ри. 
За лу та ле по шиљ ке. Пре ко ра че ње гра ни це то ва ре ња ко ла – пре тег. 
Из ме на уго во ра о пре во зу. Смет ње при пре во зу. Смет ње при из да
ва њу. По сту пак са не ис по ру че ним по шиљ ка ма. Уто вар и ис то вар 
ко ла ван ста нич ног под руч ја.

ПО СЕБ НЕ ВР СТЕ ПО ШИ ЉА КА (4)

Пре воз жи вих жи во ти ња. Пре воз по смрт них оста та ка. Пре воз 
опа сних ма те ри ја и пред ме та по RIDу. Пре воз по ши ља ка оро че
ног пре во за. До го во ре ни пре воз.

ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА ИН ТЕ ГРАЛ НОГ ТРАН СПОР ТА (18)

Основ на обе леж ја ин те грал них тран спорт них си сте ма. То
вар не је ди ни це ин те грал ног тран спор та. Нај зна чај ни је тех но ло ги
је ин те грал ног тран спор та. Основ ни пој мо ви о па лет ном си сте му 
тран спор та. Па ле та као по моћ но пре но сно сред ство ин те грал ног 
тран спор та и ди стри бу ци је про из во да. Рав не и бокс па ле те. Бокс
па ле те за ра су те те ре те и сит ни је ко ма де. Зна чај фор ми ра ња европ
ског па лет ног пул та за бр жи раз вој ме ђу на род ног си сте ма па ле
ти за ци је ро бе. Тех но ло ги ја пре во за кон теј не ра. Ма ли кон теј не ри. 
Сред њи кон теј не ри. Тран скон те не ри. Тех но ло ги ја пре во за то вар
них је ди ни ца Ни скераск са о бра ћа ја. Тех но ло ги ја из мен љи вих 
тран спорт них су до ва. Тех но ло ги ја тран спор та то вар них је ди ни ца 
Rо  Rо са о бра ћа ја. Су шти на и тен ден ци је раз во ја са вре ме не тех
но ло ги је тран спор та. Раз вој тех но ло ги је ди стри бу ци је ро бе ка го 
по сле ди ца раз во ја при вре де и дру штва. Тех но ло шка су шти на и по
тре ба ра ци о на ли за ци је про це са тран спор та ро бе.

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

ПО ТРА ЖНИ ПО СТУ ПАК (8)

Оп ште од ред бе. Основ ни пој мо ви из по тра жног по ступ ка. 
Ор га ни за ци ја по тра жних по сло ва. Пре пи ска и обра сци. Еви ден
ци ја не до ста та ка, ви шко ва, оште ће ња и кра ђа. Утвр ђи ва ње не до
ста та ка. По сту пак са при јав ном ли сти цом о не до стат ку. По тра га за 
не до стат ком. Утвр ђи ва ње ви шка. По тра га за ви шком. От пре ма ње 
ви шка. По тра жни по сту пак у ме ђу на род ном са о бра ћа ју. Утвр ћи ва
ње гу бит ка и оште ће ња по ши ља ка. Обез бе ђе ње по ши ља ка и оста
ле имо ви не.

ЦА РИН СКИ ПО СТУ ПАК (8)

Ор га ни за ци ја ра да ца рин ске слу жбе. Основ ни пој мо ви ца рин
ског по ступ ка. Ца рин ски над зор и вр сте ца рин ског по ступ ка. Ца
рин ске ис пра ве, обе леж ја и зна ци. Ца рин ски жи го ви за пре во зне 
ис пра ве. По сту пак при је ма по ши ља ка од су сед не упра ве у гра нич
ној ста ни ци. При пре ма до ку мен та ци је за при ја ву уво зне по шиљ ке. 
По сту пак уво зног ца ри ње ња. Из во зно ца ри ње ње. По сту пак тран
зи та. Гу би так, оште ће ње и уни ште ње ро бе. Не до ста так и ви шак.

ТА РИФ СКИ ПРО ПИ СИ (8)

Же ле знич ке та ри фе. Вр сте пре во за. Вр сте са о бра ћа ја. По
јам и вр сте по ши ља ка. На чин пре во за. Та риф ски си сте ми. Та риф
ска на че ла. До но ше ње та ри фа. Та ри фа за пре воз ства ри Део 1–7. 
Усло ви пре во за и ра чу на ње пре во зни не. Кла си фи ка ци ја ства ри и 
спи сак пред ме та. Име ник же ле знич ких ста ни ца. Да љи нар за пре
воз ства ри. Пу то каз. Це нов ник же ле знич ких услу га. На кна де за 

до ста ву ко ла на по себ не и ин ду стриј ске ко ло се ке. Тран зит на та
ри фа. Пла ћа ње пре во зних тро шко ва. По у зе ће. Пред у јам. Основ ни 
еле мен ти за ра чу на ње пре во зни не.

РА ЧУ НА ЊЕ ПРЕ ВО ЗНИ НЕ (28)

Ра чу на ње пре во зни не за по шиљ ке ко је се то ва ре у за тво ре на 
и отво ре на ко ла обич не кон струк ци је. Ра чу на ње пре во зни не за по
шиљ ке оро че ног на чи на пре во за. Ра чу на ње пре во зни не за кол ске 
по шиљ ке у ко ли ма спе ци јал не кон струк ци је. Ме шо ви ти пре воз по
ши ља ка. Пре воз по ши ља ка за ста ни це ин ду стриј ских пру га и ра
чу на ње пре во зни не. Шин ска во зи ла на соп стве ним точ ко ви ма ко ја 
ни су увр ште на у парк не ке же ле зни це. Во зи ла. На ро чи те по шиљ
ке. Пре воз ду гач ких пред ме та у ви ше ко ла. До да ва ње штит них и 
умет ну тих ко ла. Ра чу на ње пре во зни не за пре воз опа сних ма те ри ја 
и пред ме та по RIDу. Жи ве жи во ти ње. Па ле те. Кон теј не ри. Кол
ске по шиљ ке пред ме та ко ји се раз ли чи то та ри фи ра ју. По ши ља о чев 
мар шрут ни воз. Ко ла ко ри сни ка пре во за и ко ла у за ку пу. По шиљ ке 
у гру па ма ко ла. По се бан те рет ни воз. До да ци на пре во зни ну.

МЕ ЂУ НА РОД НИ ПРО ПИ СИ (8)

Оп ште од ред бе. Ва же ње и при ме на кон вен ци је СОТIF и 
СIМа. Пред ме ти ис кљу че ни из пре во за. Пред ме ти ко ји се при ма
ју на пре воз под од ре ђе ним усло ви ма. CIM То вар ни лист. Ро ко ви 
ис по ру ке. Из ме на уго во ра о пре во зу. Смет ње при пре во зу и при 
из да ва њу. За јед нич ке од го вор но сти же ле знич ких упра ва. Ре кла ма
ци ја и ту жбе. Га ше ње пра ва на ту жбу. За ста ре ва ње по тра жи ва ња. 
Об ра чун из ме ђу же ле знич ких упра ва – ре грес. Ме ђу на род не са ве
зне та ри фе за пре воз ства ри.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

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

У то ку ре а ли за ци је на став ног про гра ма уче ни ци ма по себ но 
ука зи ва ти на за дат ке и уло гу роб них бла гај ни ка у про це си ма ко ји 
се та да из у ча ва ју.

Уче ни ци у то ку из у ча ва ња пред ме та тре ба да се упо зна ју са 
ва же ћим обра сци ма, њи хо вом упо тре бом и на чи ном по пу ња ва ња. 
Упо зна ти уче ни ке са елек трон ским то вар ним ли стом, уз ко ри шће
ње софт вер ских ала та за из ра чу на ва ње пре во зни не.

У окви ру де ла про гра ма ко ји се од но си на пре воз по ши ља ка, 
прак тич но по ка за ти по сту пак во зо прат ног осо бља за вре ме ус пут
ног пре во за и при мо пре да ју по ши ља ка из ме ђу са о бра ћај не и тран
спорт ноко мер ци јал не слу жбе, као и при јем но вих по ши ља ка по 
ус пут ним ста ни ца ма од ста нич ног осо бља.

При об ра ди те мат ске це ли не пре во же ња по себ них вр ста по
ши ља ка, ука за ти на сву озбиљ ност при је ма, от пре ма ња, пре во же ња 
и из да ва ње тих ства ри. По себ ну па жњу обра ти ти на RID ма те ри је.

У ве зи са про пи си ма ко ји се од но се на ца рин ски по сту пак 
уче ни ку тре ба об ја сни ти да рад ник ко ји је из дао сва ку нео ца ри ње
ну по шиљ ку мо же би ти нов ча но ка жњен. Оста ле ца рин ске про пи
се тре ба при ла го ди ти прак тич ним при ме ри ма.

При ли ком при ме не та ри фе о ра чу на њу пре во зни не тре
ба ука за ти уче ни ци ма на ва жност пра вил не при ме не про пи са и 
на не га тив не ефек те ко ји се ја вља ју ка да се од ре ђе ни про пи си не 
при ме њу ју. Уче ни ци тре ба на кон крет ним при ме ри ма да на у че из
ра чу на ва ње пре во зни не уз при ме ну ва же ће та ри фе.



При оства ри ва њу де ла про гра ма ко ји се од но си на при ме ну 
ме ђу на род них са ве зних та ри фа, уче ни ци тре ба да се упо зна ју са 
ва же ћим ме ђу на род ним про пи си ма и та ри фа ма. 

На став ник је у оба ве зи да пра ти из ме не и до пу не про пи са и 
да о то ме ин фор ми ше уче ни ке, као и да их об у чи да ка сни је у то ку 
свог ра да ре дов но вр ше ажу ри ра ње сво је ли те ра ту ре.

Нео п ход но је да уче ни ци ура де у тре ћем и че твр том раз ре ду 
по два пи сме на за дат ка. у по лу го ди шту, у тра ја њу од по два ча са, 
као и ис прав ке пи сме них за да та ка по је дан школ ски час.

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

ТЕХНОЛОГИЈА ПРЕВОЗА ПУТНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је раз вој спо соб но сти уче ни ка да при
ме не ва же ће кон вен ци је, за ко не, та риф ски ма те ри јал, пра вил ни ке 
и упут ства ка ко би успе шно вр ши ли от пре ма ње пут ни ка, пр тља га 
и пра ће них ауто мо би ла у уну тра шњем и ме ђу на род ном са о бра ћа ју.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– де мон стри ра ју низ кон це па та и тех ни ка за ре ша ва ње (кон

крет них) за да та ка;
– од го вор но из вр ша ва ју рад не оба ве зе пред ви ђе не ди зај ном 

по сла;
– бу ду оспо со бље ни за от кла ња ње свих не спо ра зу ма и не

пра вил но сти ко је на ста ју у из вр ша ва њу уго во ре них оба ве за пре ма 
пут ни ци ма и дру гим ко ри сни ци ма же ле знич ких услу га;

– де те ри ни шу ко ри сни ка услу га као основ ног ре сур са пред
у зе ћа;

– овла да ју са мо стал ним ко ри шће њем струч не ли те ра ту ре у 
же ле знич ком са о бра ћа ју;

– бу ду оспо со бље ни за ко ри шће ње спе ци ја ли зо ва них про
грам ских па ке та ве за них за пре воз пут ни ка;

– уна пре ђу ју ве шти не нео п ход не за ин ди ви ду ал ни и тим ски 
рад (ко му ни ка тив ност, обра зла га ње соп стве них ста во ва, ар гу мен
то ва ни ди ја лог);

– раз ви ја ју од го вор ност, си сте ма тич ност, пре ци зност и по зи
тив ни став пре ма уче њу;

– раз ви ја ју свест о ква ли те ту сте че ног зна ња и по тре би стал
ног уса вр ша ва ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 го ди шње)

УВОД (2)

Раз вој и зна чај же ле знич ког са о бра ћа ја.

ТЕХ НИЧ КА СРЕД СТВА И ПО СТРО ЈЕ ЊА ЗА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈУ 
ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КОГ СА О БРА ЋА ЈА (6)

Ста ни це, ста нич не згра де. По стро је ња и уре ђа ји. Ор га ни за
ци ја ра да у ста ни ца ма. Одр жа ва ње ре да и чи сто ће. При мо пре да ја 
слу жбе. Ста вља ње та ри фа на увид и усту па ње пра ва про да је. От
пра вља ње слу жбе не по ште. Сред ства за рад и обра сци. Огла ша ва
ње во зних ис пра ва и обра за ца за не ва же ће. Вр сте во зо ва за пре воз 
пут ни ка у са о бра ћај ном и та риф ском по гле ду. Пут нич ка ко ла. Ре
ша ва ње спо ро ва са пут ни ци ма у ста ни ци и у во зо ви ма. Жал бе пут
ни ка и њи хо во ре ша ва ње. Чу ва ње упо тре бље них обра за ца и књи га.

РЕД ВО ЖЊЕ (10)

Ма те ри јал ре да во жње. Пут нич ки ред во жње – „Ку рир”. СТУ 
уз ред во жње. Из вод из ре да во жње. Нео др жа ва ње ре да во жње – 
смет ње у са о бра ћа ју.

ЗА КОН СКЕ ОСНО ВЕ ПРЕ ВО ЗА ПУТ НИ КА У УНУ ТРА ШЊЕМ 
СА О БРА ЋА ЈУ (2)

Оп ште од ред бе. Во зне кар те и во зне це не. Ро ко ви ва же ња во
зних ка ра та. Вра ћа ње во зне це не. Жи го са ње во зних ка ра та. На пла
ћи ва ње во зних це на (пре во зни на). До дат не це не и до пла те. Пре воз 
де це.

ПРИ ХВА ТА ЊЕ ПУТ НИ КА И ПО СЕБ НЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ  
У СТА НИ ЦА МА И У ВО ЗУ (10)

Уло га и ко ри шће ње ве сти би ла, че ка о ни ца и пе ро на. Ор га ни
за ци ја при хва та ња и от пре ма ња пут ни ка у ста ни ца ма. По јам пут
ни ка и по јам пу то ва ња. Уно ше ње руч ног пр тља га у ста нич не про
сто ри је, у во зо ве и на пе ро не. Пред ме ти ко ји су за бра ње ни да се 
уно се у ста ни це и пут нич ка ко ла. Пре ко мер ни руч ни пр тљаг Уно
ше ње жи во ти ња у пут нич ка ко ла. При ма ње пред ме та на чу ва ње у 
гар де ро ба ма. Рад но са ча пр тља га у ста ни ци. На ђе ни пред ме ти и 
по сту пак са њи ма. Усту па ње пра ва про да је во зних ис пра ва пут
нич ким аген ци ја ма и дру гим ли ци ма. Пра ви ла и огра ни че ња ди
рект ног от пра вља ња пут ни ка. Оси гу ра ње пут ни ка. Ко ла са ле жа ји
ма, ко ла за спа ва ње и са лон ска ко ла. Пра ће ни ауто мо би ли.

УГО ВО РИ О ПРЕ ВО ЗУ ПУТ НИ КА (20)

Кар тон ске кар те. Ви до ви из да ва ња во зних ка ра та: руч но, са
вре ме ни на чи ни (ORI ENT TS 40, PC, OR KA). Из да ва ње во зних 
ка ра та пу тем мо бил них тер ми на ла и ин тер не та. Из да ва ње кар тон
ских во зних ка ра та. Бе ли ца К2, са став и при ме на. Ку пон ска бе ли
ца К4а, са став и при ме на. До плат на бе ли ца К6, са став и при ме на. 
Кон трол на бе ли ца К6а, са став и при ме на. До пун ска бе ли ца К6б, 
са став и при ме на. Ли сне во зне ( Бе о воз итд.) Тер ми нал ска во зна 
кар та К2а. Са став и при ме на. Елек трон ска во зна кар та K7el – са
став и при ме на.

ПО ВЛА СТИ ЦЕ (8)

За кон ске по вла сти це. На род ни хе ро ји. Но си о ци ,,Пар ти зан
ске спо ме ни це 1941”. Рат ни и мир но доп ски ин ва ли ди. Сле па ли
ца. Пре воз по сла ни ка На род не Скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је. 
Ко мер ци јал не по вла сти це. По вра та на пу то ва ња. Де ца. Но ви на ри. 
Ста ри ја ли ца и пен зи о не ри. Ре гру ти. Груп на пу то ва ња (Ко лек тив
на пу то ва ња К16. Школ ске екс кур зи је). Прет плат не кар те: Оп ште 
прет плат не кар те, прет плат не кар те за ђа ке. Пу то ва ње по по ну ди 
Ср би ја флек си пас, Пу то ва ње са кар ти цом за по вла шће ну во жњу; 
кар ти ца СРБ ПЛУС, Кар ти ца РА ИЛ ПЛУС ЖС.

ИЗ РА ЧУ НА ВА ЊЕ ВО ЗНЕ ЦЕ НЕ, ДО ДА ТА КА И НА КНА ДА (13) 

Еле мен ти за од ре ђи ва ње во зне це не. Пут нич ка та ри фа Деo 
I – Усло ви пре во за, (Спт 04), Деo II – По вла сти це (Спт 08), Деo 
III – Це не на бла гај ни (Спт 05), Деo IV – Це не у во зу (Спт 05 а), 
Деo V – Гло бал не це не (Спт 07), Деo VI – Град ска же ле зни ца (Спт 
05Б), Деo VII – Да љи нар (Спт 06), Деo VI II – Име ник ста ни ца ЖС 
(Спт 06а). По себ ни до да ци Пут нич ке та ри фе ко ји се штам па ју као 
по себ на из да ња: Део I – По се бан до да та „РО МАН ТИ КА”. Део II – 
По се бан до да так „ШАР ГАН СКА ОСМИ ЦА”.

Име ник же ле знич ких ста ни ца ЖС (Спт 06а). Да љи нар (Спт 
06). Из ра чу на ва ње од сто ја ња. Из ра чу на ва ње во зних це на. Из ра чу
на ва ње до дат них во зних це на и до пла та у ста ни ца ма и у во зу уз 
при ме ну за кон ских и ко мер ци јал них по вла сти ца.

ПРИ ГРАД СКИ СА О БРА ЋАЈ(4)

Ка рак те ри сти ке при град ског са о бра ћа ја. Во зне кар те у Бе о
во зу.

РЕ ЗЕР ВИ СА ЊЕ МЕ СТА (4)

Нор ма тив но ре гу ли са ње ре зер ви са ња. Вр сте ре зер ви са
ња. На чи ни ре зер ви са ња. За ра чу на ва ње на кна де за ре зер ви са ње 
(К20а, К900, К901). Упо зна ва ње уче ни ка са ра чу нар ским апли
ка ци ја ма за ре зер ви са ње ме ста у пут нич ком са о бра ћа ју.



ПО СЕБ НИ СЛУ ЧА ЈЕ ВИ ПРЕ ВО ЖЕ ЊА (4)

Слу жбе на пу то ва ња ор га на уну тра шњих по сло ва и по гра нич
них ор га на. Пре воз ор га на МУПа у хит ним и ван ред ним слу ча је
ви ма. Из у зет ни по сту пак за гра нич не ста ни це ЖС. Пре воз же ле
знич ких рад ни ка. Пре воз ПТТ рад ни ка и ПТТ по ши ља ка.

ПРЕ ВОЗ ПР ТЉА ГА (10)

При јем на пре воз. Про ве ра ва ње са др жи не и утвр ђи ва ње ма се 
пр тља га. От пра вља ње и оли ста ва ње пр тља га. На кнад но от пра вља
ње пр тља га. Пре да ја пр тља га во зо во ђи и уто вар пр тља га. Из да ва
ње пр тља га. Из ме на уго во ра о пре во зу. Чу ва ње пр тља га. Но са чи 
пр тља га. Пи јач не ства ри.

ПРЕ ВОЗ ПО ШИ ЉА КА ЕКС ПРЕ СНОГ ПРЕ ВО ЗА (4)

Усло ви при је ма на пре воз. Уго вор о пре во зу. Ро ко ви ис по
ру ке. Из да ва ње и од но ше ње по ши ља ка. По себ ни слу ча је ви при 
пре во зу.

ДИ ЗАЈН ПО СЛА КО МЕР ЦИ ЈАЛ НОГ ОСО БЉА (8)

Зна чај ко мер ци јал ног осо бља. Ди зајн по сла пут нич ког бла гај
ни ка. Ди зајн по сла кон дук те ра. Ак тив но сти кон дук те ра у по ла зној 
ста ни ци. Оп хо ђе ње са пут ни ци ма и же ле знич ким осо бљем. Ак тив
но сти кон дук те ра за вре ме во жње во за. Ди зајн по сла пра ти о ца Ас 
и Вс ко ла. Утвр ђи ва ње ста ња и опре мље но сти ко ла. При јем пут
ни ка у ко ла. За тва ра ње вра та и про зо ра у ко ли ма. При мо пре ма ње 
до ку мен та ци је и при ку пља ње во зних ис пра ва од пут ни ка. На ме
шта ње по сте ља – ле жа ја. Ре ша ва ње не спо ра зу ма – ре кла ма ци ја. 
Одр жа ва ње ре да и ми ра у ко ли ма. Ди зајн по сла ре ви зо ра во зо ва. 
Ди зајн по сла до ма ћи на во за. Ди зајн по сла стју ар де се у во зу.

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

ЗА КОН СКЕ ОСНО ВЕ ПРЕ ВО ЗА У МЕ ЂУ НА РОД НОМ  
СА О БРА ЋА ЈУ (10)

За кон ска осно ва пре во за. Уво ђе ње и об ја вљи ва ње. По себ них 
ме ђу на род них усло ва пре во за. Са став по себ них ме ђу на род них усло
ва пре во за. Пре во зни ци уче сни ци. Др жа ве уго вор ни це и при сту па
ње кон вен ци ји (СОТIF). Ме ђу на род не та ри фе за пре воз пут ни ка и 
пр тља га SCIC Та ри фа. CIV – Опис и упо тре ба. SCICRPT, SCICIRT, 
SCISNRT (spt 13), SGTCIV/PRR. SET (spt 20). Оба ве зе же ле зни це 
да вр ше пре воз. Од го вор ност и пра во на по тра жи ва ња ко ја про из и
ла зе из уго во ра о пре во зу. Нов ча на је ди ни ца, ва лу та и курс.

ПРЕ ВОЗ И ОТ ПРА ВЉА ЊЕ ПР ТЉАГ, ПРА ЋЕ НИХ  
АУТОМ БИ ЛА И ПО ШИ ЉА КА ЕКС ПРЕ СНОГ ПРЕ ВО ЗА  
У МЕ ЂУ НА РОД НОМ СА О БРА ЋА ЈУ (6)

Пред ме ти ко ји се при ма ју на пре воз као пр тљаг Ис кљу че ње 
из пре во за и услов ни пре воз. При јем на пре воз пр тља га. Из ра чу на
ва ње пре во зни не. За јед нич ка од го вор ност же ле зни ца. Пр тља жни
ца (К74). Ре кла ма ци је и ту жбе. Пре воз и от пра вља ње пра ће них 
ауто мо би ла.

ПРЕ ВОЗ ПУТ НИ КА У МЕ ЂУ НА РОД НОМ СА О БРА ЋА ЈУ (44)

Во зне кар те. Ку по ви на во зних ка ра та. Рок ва же ња во зних 
ка ра та. Ре зер ви са ње и до де љи ва ње ме ста. Упо тре ба во зних ка ра
та. Пре кид пу то ва ња. Из ме на уго во ра о пре во зу. Ку пон ске во зне 
кар те. Ку пон ске бе ли це К7 и К9. Ко лек тив на кар та К10. Ли сна 
кон трол на кар та за по је ди нач ни по вра так К10а и за пут ни ке у гру
пи К10б. До плат на бе ли ца К11. Елек трон ско из да ва ње во зних ка
ра та К7ел. До пла те у ме ђу на род ном са о бра ћа ју и на пла та дру гих 
до да та ка. Из ме на пре во зног пу та. Из да ва ње во зних ис пра ва са на
зна че ном по ла зном ста ни цом у ино стран ству. По је ди нач на пу то
ва ња пут ни ка. Ро ко ви ва же ња и пре кид пу то ва ња. SCISNRT (spt 
13) По ну де. Оп шти пој мо ви. Ра чу на ње во зних це на. По вла сти це 
за де цу. По вла сти це за гру пе пут ни ка. По себ ни во зо ви–по себ на 

ко ла. RA IL PLUS. Key Ac co unt Tic kets. Пре воз вој них ли ца. Вра ћа
ње, за ме на и по вра ћај во зне це не. По себ ни усло ви пре во за руч ног 
пр тља га. Пре воз би ци ка ла. Пси и ма ле до ма ће жи во ти ње. По себ
ни усло ви пре во за за осо бе огра ни че не по кре тљи во сти. Сле па ли
ца и њи хо ви пра ти о ци. Пре воз пут ни ка у ин ва лид ским ко ли ци ма. 
Пр тљаг. Уки да ње во зо ва или оче ки ва на ка шње ња. Гу би так ве зе и 
из о ста ја ње во зо ва. Ове ра ва ње во зних ис пра ва. Пра во по тра жи ва
ња и за ста ре лост по тра жи ва ња из уго во ра о пре во зу. SCIC – ПО
СЕБ НИ МЕ ЂУ НА РОД НИ УСЛО ВИ ПРЕ ВО ЗА Три фа Ис ток–За
пад ( EWT) Бал кан Флек си пас. Ра ил Плус. SCIC Glo bal pass. SET 
( ZCG, MZ); CITY STAR ( CD, HZ, OeBB(HZ,SZ), OSE, RZD, SZ, 
UZ, ZCG, ZSSK,); SPE CIAL (BU CU REST, BU DA PEST, DO BOJ, 
MA KE DO NI JA ( Bgd) MA KE DO NI JA (Nis), MUN CHEN, SA RA JE
VO,WI EN); IC (POD GO RI CA); JA DRAN (SPLIT, RI JE KA, KNIN). 
Би ла те рал ни спо ра зу ми: SPAR PRE IS ( ZSDB), ZSHZZS гру
пе мла дих, ZSMAV/GYSEV, ZSMAVZSSKCDPKP, ZSMAV 
ZSSKCDPKP (гру па,26 MA), ZSUZRZDBC (MAV), ZSUZ
RZDBA (MAV) гру пе, ZSUZRZDBCCFM (CFR), ZSZFBH.

Упо тре ба ко ла за спа ва ње, ко ла са ле жа је ви ма и ко ла са ре сто
ра ном. Из ра чу на ва ње во зне це не за по стељ не кар те за Ру си ју.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

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

На кон крет ним при ме ри ма у пи сме ним ве жба ма (че ти ри) из 
свих де ло ва про гра ма ура ди ти што ви ше ра зно вр сних за да та ка 
из прак се. У ка би не ту и ста ни ца ма прак тич но оба вља ти по сло ве 
из да ва ња кар тон ских ка ра та, бе ли ца и оста лих про прат них до ку
ме на та. Вр ши ти из ра чу на ва ње пре во зни не за пре воз пут ни ка, пр
тља га и екс пре сних по ши ља ка у уну тра шњем и ме ђу на род ном са
о бра ћа ју уз по пу ња ва ње пре во зних ис пра ва.

У то ку ре а ли за ци је на став ног про гра ма у тре ћем раз ре ду по
себ ну па жњу по кло ни ти упо зна ва њу уче ни ка са во зним ис пра ва ма 
за пре воз пут ни ка у уну тра шњем са о бра ћа ју и на чи ном њи хо вог 
из да ва ња и ко ри шће ња. Уче ни ке тре ба до бро об у чи ти у из ра чу на
ва њу во зне и до дат не це не. За то је по треб но пред ви де ти до во љан 
број ча со ва ве жби са што ви ше прак тич них при ме ра. По ред об у че
но сти за из ра чу на ва ње пре во зни не за овај про фил је ве о ма ва жно 
до бро по зна ва ње по вла сти ца на ЖС, усло ва њи хо вог ко ри шће ња, 
као и по зна ва ње про пи са ко ји се од но се на пре воз пр тља га.

У то ку ре а ли за ци је на став ног про гра ма за че твр ти раз ред ве
о ма је зна чај но да уче ни ци до бро упо зна ју про пи се ко ји ва же за 
пре воз пут ни ка у ме ћу на род ном са о бра ћа ју и да се оспо со бе за ко
ри шће ње ме ђу на род них та ри фа и из да ва ње ме ђу на род них во зних 
ис пра ва. По ред упо зна ва ња са тран спорт нома ни пу ла тив ним про
пи си ма у обла сти пре во за пр тља га и пра ће них ауто мо би ла у ме ђу
на род ном са о бра ћа ју уче ни ци тре ба прак тич но да се оспо со бе за 
са мо стал но из ра чу на ва ње пре во зни не, на кна да за спо ред не услу ге 
за пре воз пр тља га и пра ће них ауто мо би ла.

Оба ве зна су че ти ри пи сме на за дат ка у тра ја њу од по два 
школ ска ча са, ка ко у тре ћем та ко и у че твр том раз ре ду. Пре по ру
чу ју се че ти ри кон трол не ве жбе ко је ће прет хо ди ти пи сме ним за
да ци ма. На пи сме ним за да ци ма уче ни ци де мон стри ра ју усво је на 
зна ња и ве шти не, као и озбиљ ност, ажур ност и тач ност у из ра чу
на ва њу во зних це на, пре во зни на и на кна да при от пре ми пут ни ка, 
пр тља га и пра ће них ауто мо би ла ка ко у уну тра шњем, та ко и у ме
ћу на род ном са о бра ћа ју. За ту свр ху је нео п ход но ко ри сти ти и обра
сце ко ји ва же на мре жи ЖС.



При ре а ли за ци ји на став ног пла на и про гра ма, у сва ком сег
мен ту уче ни ке тре ба упу ћи ва ти у по ступ ке при ме не, ана ли зе и 
син те зе зна ња из ко мер ци јал них пред ме та бит них за овај про фил.

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИЖЕЛЕЗНИЦЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је раз вој спо соб но сти про на ла же ња, 
ана ли зи ра ња, при ме не и са оп шта ва ња ин фор ма ци ја, уз ве што и 
ефи ка сно ко ри шће ње ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги
ја. Бит но је да уче ни ци овла да ју при ме ном ин фор ма ци о них си сте
ма на же ле зни ци.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о ин фор ма ци о ним си сте ми ма,
– стек ну зна ња о ин тер не ту,
– стек ну зна ња о ра чу нар ским про гра ми ма,
– стек ну зна ња о при ме ни ин фор ма ци о них си сте ма на же ле

зни ци.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗ РЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

ОСНО ВЕ ИН ФОР МА ЦИ О НИХ СИ СТЕ МА (50)

Тех нич ке, еко ном ске и по слов не ин фор ма ци је. Ин фор ма ци ја 
и по ру ка ин фор ма ци ја и од лу ка. Ин фор ма ци је у про це си ма, фор
ми ра ње про це са, сло же ни про це си, раз ла га ње про це са. О ин фор
ма ци о ном си сте му (по јам, вр сте). Ме то де, тех ни ке и ор га ни за ци
о на сред ства у про јек то ва њу ИС. Еле мен ти и ци ље ви из град ње 
ИС. Од нос ре ал ног и ин фор ма ци о ног си сте ма. Ин фор ма ци о ни си
стемме то де опи си ва ња и ана ли зе. Сред ства и тех ни ке струк тур не 
си стем ске ана ли зе. Ди ја грам то ка по да та ка. Кри те ри ју ми за оце ну 
ка рак те ри сти ка ИС. Не ки мо де ли ин фор ма ци о них си сте ма.

ИН ФОР МА ЦИ О НИ СИ СТЕ МИ У ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КОМ  
СА О БРА ЋА ЈУ (55)

Оп шта кон цеп ци ја ин те грал ног ИС же ле зни це. Ба зе по да
та ка. Еле мен ти тех но ло ги је об ра де по да та ка. Ра чу нар ске мре же 
Же ле знич ки ин фор ма ци о ни си стем – тр жи шни од нос же ле зни це 
и при вре де. Обла сти при ме не ин фор ма ци о них си сте ма же ле зни це 
по апли ка ци ја ма у ЖТП Бе о град. Ци ље ви раз во ја ин фор ма ци о ног 
си сте ма же ле зни це. Струк ту ра ин фор ма ци о ног си сте ма же ле зни
це. Ра чу нар ски ИС за пра ће ње и упра вља ње пут нич ким ко ли ма. 
Апли ка ци ја – из да ва ње ка ра та у ИС за про да ју услу га у пут нич
ком са о бра ћа ју. Ра чу нар ски ИС у обла сти те рет ног са о бра ћа ја. ИС 
у ј обла сти ву че во зо ва. Ра чу нар ски ИС у обла сти одр жа ва ња же
ле знич ких во зних сред ста ва. При ме на ра чу нар ских ИС у елек тро
тех нич кој де лат но сти. При ме на ра чу нар ских ИС у гра ђе вин ској 
де лат но сти. При ме на ра чу нар ских ИС у на уч но тен хич ким и тех но
ло шким про ра чу ни ма и про јек то ва њу. Те ле ко му ни ка ци о не мре же 
као еле ме нат ИС же ле зни це. Ре ин же ре њинг же ле зни це. Ра чу нар
ски ме наџ мент ЕDI и ЕDIFАСТ стан дар ди. Ра чу нар ски ИС у ин
те грал ном тран спор ту. Ве жбе са апли ка ци ја ма из но вих под руч ја 
при ме не ИС у же ле знич ком са о бра ћа ју и тран спор ту.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Са др жај пред ме та ин фор ма ци о ни си сте ми же ле зни це има 
при род ну ве зу са са др жа ји ма дру гих пред ме та као што су тех нич
ке ко му ни ка ци је и ра чу нар ство и ин фор ма ти ка. Уче ни ци ма тре ба 
стал но ука зи ва ти на ту ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на став
ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. На тај на чин зна ња, ста во
ви, вред но сти и ве шти не сте че не у окви ру на ста ве ин фор ма ци о них 
тех но ло ги ја до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп
штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се од
но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног 
раз во ја уче ни ка.

При ре а ли за ци ји про грам ског са др жа ја тре ба ко ри сти ти у 
што ве ћој ме ри при ме ре из прак се. Кроз те о риј ски део на став ник 
тре ба да фор му ли ше си сте ма ти зо ва на пи та ња и ука же на ве зу ме ђу 
пи та њи ма чи ме се кон кре ти зу је при ме на уџ бе ни ка, као и ко ри шће
ње уџ бе ни ка и струч не ли те ра ту ре. Пред ви ђе на је из ра да јед ног 
про јект ног за дат ка из обла сти ал го ри та ма (ал го ри там ски при каз 
де ло ва рад ног про це са за кон крет но за ни ма ње уче ни ка).

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

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ САОБРАЋАЈА И ТРАНСПОРТА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сте оспо со бља ва ње за ре ша ва ње 
про бле ма, по ве зи ва ње и при ме ну зна ња и ве шти на у да љем обра
зо ва њу. Та ко ђе сти ца ње основ них зна ња о гло бал ним ка рак те ри
сти ка ма же ле зни це, о еко ном ским за ко ни то сти ма, ра ду же ле зни це 
и о сти ца њу ре зул та та ра да.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну еле мен тар на зна ња о еко ном ским обе леж ји ма пре

во зних услу га;
– стек ну зна ња о при хо ди ма ко ји се оства ру ју;
– стек ну зна ња о тро шко ви ма ре ле вант ним за успе шно по сло

ва ње;
– стек ну зна ња о од но су оства ре ног оби ма про из вод ње пре

во зних услу га и жи вог ра да уло же ног у про из вод њу;
– стек ну зна ња о исту па њу же ле зни це на тран спорт ном тр

жи шту.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

ЕКО НОМ СКА ОБЕ ЛЕЖ ЈА ПРО ИЗ ВОД ЊЕ ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КИХ 
ПРЕ ВО ЗНИХ УСЛУ ГА (10)

Ка рак те ри сти ке про це са пре во за. Ка рак те ри сти ке сред ста ва 
за рад. Ка рак те ри сти ке жи вог ра да. Ка рак те ри сти ке ор га ни за ци је 
пред у зе ћа. Функ ци о ни са ње си сте ма Же ле зни ца Ср би је. Стал на и 
обрт на имо ви на.

ВР СТЕ И КА РАК ТЕР УСЛУ ГЕ ПРЕ ВО ЗА (6)

Ка рак тер и са др жај пре во за пут ни ка. Ка рак тер и са др жај пре
во за ства ри. Об ли ци из ра жа ва ња пре во зне услу ге. Јав ни ка рак тер 
пре во за же ле зни цом.

СТИ ЦА ЊЕ ПРИ ХО ДА (14)

При хо ди од пре во за пут ни ка. При хо ди од пре во за ства ри. Фи
нан сиј ски при хо ди. При хо ди од ко мер ци ја ли за ци је имо ви не. Дру
ги из во ри при хо да. Це не пре во за. Та ри фе. На пла та и об ра чун це не 
пре во за. Ток нов ца и нов ча них до ку ме на та из ме ђу на род ног са о бра
ћа ја. Ток нов ца и нов ча них до ку ме на та из уну тра шњег са о бра ћа ја.

ТРО ШЕ ЊЕ СА ЦИ ЉЕМ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ УСЛУ ГА (12)

По јам и са др жај тро ше ња, из да та ка, тро шко ва. На чин функ
ци о ни са ња тро ше ња. По слов ни рас хо ди. Ма те ри јал и енер ги ја. Те
ку ће и ин ве сти ци о но одр жа ва ње. Амор ти за ци ја. Раз не услу ге. Тро
шко ви за ра да. Оста ли по слов ни рас хо ди. Фи нан сиј ски рас хо ди.

Не по слов ни и ван ред ни рас хо ди.

КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ТРО ШКО ВА ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦЕ (8)

По чет но за вр шни тро шко ви. Тро шко ви чи стог пре во за. Фик
сни и ва ри ја бил ни тро шко ви. За ви сност тро шко ва од да љи не пре
во за. Обе леж ја це на ко шта ња пре во за.



РЕ ЗУЛ ТАТ ПО СЛО ВА ЊА ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КОГ ПРЕД У ЗЕ ЋА (10)

Обим и струк ту ра пре во за. До би так – гу би так. Про дук тив
ност ра да. Еко но мич ност по сло ва ња. Рен та бил ност по сло ва ња. 
Ли квид ност – спо соб ност пла ћа ња.

ТР ЖИ ШТЕ ПРЕ ВО ЗНИХ УСЛУ ГА ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦЕ (10) 

По јам и обе леж ја услу га пре во за. Кон ку рен ци ја – тр жи шна 
утак ми ца. Тр жи шне пред но сти же ле зни це. По ну да усло ва пре во за. 
Про да ја пре во зне услу ге – из вор до бит ка. По ло жај же ле зни це на 
тр жи шту пре во зних услу га.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

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

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

ОСНОВИ СТАТИСТИКЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње зна ња о пој му, пред ме ту и 
за дат ку ста ти сти ке као на у ке ко ја ис тра жу је ва ри ја бил не ма сов не 
по ја ве при ку пља њем, об ра дом и при ка зи ва њем по да та ка о тим по
ја ва ма, као и кван ти тив ним на уч ним ме то да ма, от кри ва ње њи хо ве 
за ко ни то сти у же ле знич ком пред у зе ћу.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– овла да ва ју ста ти стич ким ме то да ма: по сма тра ња, сре ђи ва ња 

и гру пи са ња по да та ка, при ка зи ва ње по да та ка и ана ли зе по да та ка;
– упо зна ју са зна ча јем по слов не ста ти сти ке у ства ра њу ста ти

стич ких ин фор ма ци ја за при ка зи ва ње ре зул та та по сло ва ња пред
у зе ћа као и уоча ва ње по слов них про бле ма и на ла же ње ре ше ња и 
омо гу ћи ти што ра ци о нал ни је и еко но мич ни је бу ду ће по сло ва ње.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

Ш РАЗРЕД  
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

ОСНО ВИ ОП ШТЕ СТА ТИ СТИ КЕ (3)

По јам, пред мет за да ци и зна чај ста ти сти ке. Ка рак те ри сти ке 
ста ти стич ких ме то да. За кон ве ли ких бро је ва. Ор га ни за ци ја ста ти
сти ке упра вља ња у ЖТП.

СТА ТИ СТИЧ КО ПО СМА ТРА ЊЕ (7)

При пре ма по сма тра ња (про грам, пла ни ра ње, циљ, пред мет, 
обе леж ја, из ве штај на је ди ни ца, ме то ди, из во ри, ста ти стич ки упит
ник). Сни ма ње по да та ка и кон тро ла при ку пље них по да та ка.

СРЕ ЂИ ВА ЊЕ И ГРУ ПИ СА ЊЕ ПО ДА ТА КА (6)

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

ПРИ КА ЗИ ВА ЊЕ СТА ТИ СТИЧ КИХ ПО ДА ТА КА (6)

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

АНА ЛИ ЗА ПО ДА ТА КА (14)

Сред ња вред ност (по јам, зна чај и вр сте сред њих вред но сти: 
арит ме тич ка сре ди на, ге о ме триј ска сре ди на, хар мо ниј ска сре ди на, 
ме ди ја на, мо дус). Дис пер зи ја се ри је (по јам дис пер зи је и ње но ме
ре ње, ме ре дис пер зи је). Ре ла тив ни бро је ви (по јам, зна чај и вр сте 
ста ти стич ких ре ла тив них бро је ва; по ка за те љи струк ту ре; ин дек си; 
ста ти стич ки ко е фи ци јен ти; ис пи ти ва ње ве за ме ђу по ја ва ма).

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ О ПО СЛОВ НОЈ СТА ТИ СТИ ЦИ (5)

По јам, пред мет и зна чај ста ти сти ке пред у зе ћа. Пред у зе ће као 
ста ти стич ка је ди ни ца.

Из во ри по да та ка ста ти сти ке пред у зе ћа. Ин фор ма тив ни то ко
ви у пред у зе ћу. Ор га ни за ци ја и за да ци ста ти стич ке слу жбе у пред
у зе ћу. По сто је ћа ор га ни за ци ја ЖТПа.

СТА ТИ СТИЧ КО ОБ У ХВА ТА ЊЕ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ  
И ПРО МЕ ТА (4)

На ту рал но и вред но сно из ра жа ва ње при звод ње и про ме та. 
Укуп на вред ност про из вод ње и ње но утвр ђи ва ње за основ ну про
из во ђач ку је ди ни цу – пред у зе ће. Утвр ђи ва ње дру штве ног про из
во да и не то про дук та пред у зе ћа. Ре ла тив ни по ка за те љи струк ту ре 
про из вод ње и про ме та.

СТА ТИ СТИЧ КО ПРИ КА ЗИ ВА ЊЕ СТАЛ НИХ ПО СЛОВ НИХ 
СРЕД СТА ВА (6)

При ка зи ва ње стал них сред ста ва по вред но сти. При ка зи ва ње 
ста ња стал них сред ста ва (ко е фи ци јент про сеч не за ста ре ло сти и 
очу ва но сти стал них сред ста ва; про се чан век тра ја ња стал них сред
ста ва и об ра чун амор ти за ци је). При ка зи ва ње струк ту ре стал них 
сред ста ва. Ко е фи ци јент опре мље но сти за по сле них стал ним сред
стви ма као ме ри ло тех нич ког про гре са. Ста ти стич ко об у хва та ње 
опре ме (при ка зи ва ње енер гет ске опре ме и ње ног ис ко ри шће ња; 
ка па ци тет при звод не опре ме и ме ре ње ње ног ис ко ри шће ња).

СТА ТИ СТИ КА ОБ У ХВА ТА ЊА ЗА ПО СЛЕ НИХ (7)

По ка за те љи за по сле них (број но ста ње; струк ту ра за по сле них 
пре ма основ ним обе леж ји ма; сво ђе ње за по сле них на услов ног рад
ни ка; кре та ње бро ја за по сле них). Рад но вре ме за по сле них и ње го
во ис ко ри шта ва ње. Та бе лар но при ка зи ва ње ста ти сти ке за по сле них 
у ЖТП (по де лат но сти ма; пре ма го ди на ма ста ро сти; пре ма го ди на
ма рад ног ста жа; пре ма сте пе ну струч не спре ме; пре ма струч ној 
спре ми). Пред у зе ће, еко ном ске пер фор ман се и за по сле ност.

СТА ТИ СТИ КА ЗА РА ДА (12)

По да ци и по ка за те љи ста ти стич ког ис тра жи ва ња за ра да (пла
та). Но ми нал не и ре ал не за ра де (пла те). Про сеч не не то за ра де 
(пла те). Ин дек си не то за ра да (пла та).

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

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

Оба ве зна су два пи сме на за дат ка у окви ру ко јих тре ба об
ра ди ти кон крет не при ме ре из по слов не ак тив но сти же ле знич ког 



пред у зе ћа (ЖТП) и по слов не ак тив но сти обра зов ног про фи ла као 
и две кон трол не ве жбе ко је тре ба да прет хо де пи сме ним за да ци ма.

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

ТРАНСПОРТНО ПРАВО ИШПЕДИЦИЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сте оспо со бља ва ње за ре ша ва ње 
про бле ма, по ве зи ва ње и при ме ну зна ња и ве шти на у да љем обра
зо ва њу. Та ко ђе уче ни ци тре ба да стек ну зна ње о нор ма тив ном ре
гу ли са њу са о бра ћај них услу га раз ли чи тих ви до ва тран спор та. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– бу ду оспо со бље ни за са мо стал но и од го вор но из вр ша ва ње 

сво јих оба ве за, раз ви ја њем пред ста ве о њи хо вом до при но су у си сте
му же ле знич ког тран спорт на и по сти за њу ре зул та та у по сло ва њу;

– раз ви ју ко му ни ка циј ске ве шти не ра ди ефи ка сно сти и ра ци
о нал но сти по сло ва ња као и спо соб но сти при ла го ђа ва ња у од ре ђе
ним си ту а ци ја ма;

– бу ду оспо со бље ни да ко ри сте струч ну ли те ра ту ру при ме
ном за кон ских и под за кон ских ака та тран спорт ног пра ва, пра ће
њем ак ту е ли за ци је истих. Под сти ца ти пер ма нент но уса вр ша ва ње 
уче ни ка и њи хо во укљу чи ва ње у про бле ма ти ку ор га ни за ци је пре
во за пут ни ка и ства ри же ле зни цом.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗРЕД 
(2 час не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

ПО ЈАМ ТРАН СПОРТ НОГ ПРА ВА (6)

По јам пра ва. Ти по ви пра ва. Си стем пра ва и ње го ви де ло ви. 
При вред но и тран спорт но пра во. Ме то де тран спорт ног пра ва. Су
бјек ти тран спорт ног пра ва. Об ли ци пред у зе ћа. Из во ри при вред ног 
и тран спорт ног пра ва. До дир не тач ке тран спорт ног пра ва с дру гим 
гра на ма пра ва.

ПО ЈАМ УГО ВО РА (5)

Усло ви за на ста нак уго во ра. Деј ство уго во ра. Еле мен ти уго
во ра. Пре ста нак уго во ра. Рас кид уго во ра. Вр сте уго во ра.

ТРАН СПОРТ НО ПРА ВО – ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КИ СА О БРА ЋАЈ (10)

По јам са о бра ћа ја и тран спор та. Вр сте са о бра ћа ја. Са о бра ћај
на услу га. Уго во ри о пре во зу ства ри же ле зни цом. Вр сте уго во ра. 
За кљу чи ва ње уго во ра. Пре во зне ис пра ве. Пра ва и оба ве зе уго вор
них стра на из уго во ра о пре во зу ства ри у же ле знич ком са о бра ћа ју. 
Од го вор ност же ле знич ких ор га ни за ци ја. Пре воз пут ни ка и пр тља
га у же ле знич ком са о бра ћа ју.

ТРАН СПОРТ НО ПРА ВО – ДРУМ СКИ СА О БРА ЋАЈ (7)

Из во ри друм ског са о бра ћај ног пра ва. Уго во ри о пре во зу ства
ри у друм ском са о бра ћа ју. Пра ва и ду жно сти уго вор них стра на из 
уго во ра о пре во зу ства ри у друм ском са о бра ћа ју. Уго во ри о пре во зу 
пут ни ка и пр тља га у друм ском са о бра ћа ју. Од го вор ност пре во зи о ца.

ТРАН СПОРТ НО ПРА ВО – ВОД НИ СА О БРА ЋАЈ (6)

Уго вор ни од но си у вод ном са о бра ћа ју. Из во ри пра ва. Пре воз 
пут ни ка у вод ном са о бра ћа ју. Пра ва и ду жно сти бро да ра и пут
ни ка из уго во ра о пре во зу пут ни ка бро дом. Од го вор ност бро да ра 
за ште ту ко ју при чи ни пут ни ку. По јам и вр сте уго во ра о пре во зу 
ства ри бро дом. Из во ри пра ва. Пре во зне ис пра ве у вод ном са о бра
ћа ју. За кљу чи ва ње уго во ра и бит ни еле мен ти уго во ра. Пра ва и оба
ве зе бро да ра и на ру чи о ца пре во за. Од го вор ност бро да ра.

ТРАН СПОРТ НО ПРА ВО – ВА ЗДУ ШНИ СА О БРА ЋАЈ (6)

Уго вор ни од но си у ва зду шном са о бра ћа ју. Из во ри пра ва. 
Пре воз пут ни ка у ва зду шном са о бра ћа ју. Пра ва и оба ве зе авио
пре во зи о ца и пут ни ка из уго во ра о пре во зу ави о ном. Од го вор ност 
авиопре во зи о ца при пре во зу пут ни ка. Уго вор о пре во зу ства ри у 
ва зду шном са о бра ћа ју, пра ва и ду жно сти уго вор них стра на. Пре
во зне ис пра ве у ва зду шном са о бра ћа ју. Од го вор ност авиопре во зи
о ца из уго во ра о пре во зу ства ри ави о ном. 

СКЛА ДИ ШТА (4)

По јам и вр сте скла ди шта. Уго вор о ускла ди шта ва њу. Пра ва 
и оба ве зе скла ди шта ра. Пра ва и ду жно сти де по нен та из уго во ра о 
ускла ди шта ва њу. Скла ди шни ца. Од го вор ност скла ди шта ра. 

ТРАН СПОРТ НО ОСИ ГУ РА ЊЕ (5)

По јам и по де ла оси гу ра ња. Уго вор о оси гу ра њу. Пра ва у ду
жно сти уго вор них стра на из уго во ра о оси гу ра њу. Спе ци фич но сти 
оси гу ра ња у по је ди ним ви до ви ма са бра ћа ја.

ШПЕ ДИ ЦИ ЈА (10)

По јам и вр сте шпе ди ци је. Уло га и за да ци шпе ди ци је. Уго вор 
о шпе ди ци ји. На лог(дис по зи ци ја). Пра ва и ду жно сти ко ми тен та 
(на ло го дав ца). Пра ва и ду жно сти шпе ди те ра. Од го вор ност шпе ди
те ра. Шпе ди тер ске по твр де. Же ле знич ка шпе ди ци ја.

БАН КАР СКИ СИ СТЕМ (5)

Раз вој бан кар ских по сло ва и ба на ка. Струк ту ра бан кар ског 
си стем зе мље. На род на бан ка. Усло ви за на ста нак ба на ка. Фи нан
сиј ске и штед нокре дит не ор га ни за ци је. Бан кар ски по сло ви. Ак
тив ни бан кар ски по сло ви. Па сив ни бан кар ски по сло ви. Не у трал ни 
бан кар ски по сло ви.

ХАР ТИ ЈЕ ОД ВРЕД НО СТИ (6)

По јам, уло га и вр сте хар ти ја од вред но сти. Ме ни ца, по јам и 
зна чај. Основ ни ме нич ни еле мен ти. Ме нич не рад ње. Пре ста нак 
ме нич них пра ва и оба ве за. Чек, по јам и зна чај. Основ ни че ков ни 
еле мен ти. Вр сте че ко ва. Че ков не рад ње. Оста ле хар ти је од вред
но сти. 

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

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

Уче ни ке тре ба упо зна ти са свим за кон ским осно ва ма тран
спорт ног пра ва. Ме то дом ра да на тек сто ви ма за кон ских и под за
кон ских ака та ука зи ва ти уче ни ци ма на дво стра ну оба ве зност и од
го вор ност уго вор них стра на. Кроз ве жба ње и по пу ња ва ње ра зних 
пи са них ис пра ва уче ни ци до би ја ју при ли ку да про це не сво је те о
риј ско зна ње и да га при ме не. 

ОРГАНИЗАЦИЈА ИМЕНАЏМЕНТ УЖЕЛЕЗНИЧКОМ
САОБРАЋАЈУ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сте оспо со бља ва ње за ре ша ва ње 
про бле ма, по ве зи ва ње и при ме ну зна ња и ве шти на у да љем обра
зо ва њу. Та ко ђе сти ца ње зна ња о осно ва ма са вре ме не ор га ни за ци је 
и ме наџ мен ту као основ ној функ ци ји у же ле знич ком са о бра ћа ју.



Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју са до но ше њем ис прав них ме наџ мент од лу ка;
– упо зна ју са про бле ма ти ком ор га ни за ци је же ле знич ког пред

у зе ћа;
– упо зна ју зна ча ја и уло ге ме наџ мен та;
– де фи ни шу ме наџ мент као основ не функ ци је же ле знич ког 

пред у зе ћа;
– при пре ме за при ме ну те о ри је ме наџ мен та у прак си;
– упо зна ју зна чај и уло ге оста лих функ ци ја пред у зе ћа.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

ТЕ О РИ ЈА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ (14)

Раз вој и пред мет те о ри је ор га ни за ци је. Кла сич ни, нео кла сич
ни, си стем ски и мо дер ни при ступ те о ри ји ор га ни за ци је. Ин те гра
ци ја љу ди и ор га ни за ци ја. Ор га ни за ци ја као про из вод ноопе ра ци о
ни си стем. Ор га ни за ци ја и окру же ње. Осо би не ор га ни за ци је.

ПО ЈАМ И РАЗ ВОЈ МЕ НАЏ МЕН ТА (6)

Де фи ни са ње ме наџ мен та. Су шти на и зна чај ме наџ мен та. Ме
наџ мент у ра ним ци ви ли за и ја ма. На уч ни ме наџ мент.

ДИ МЕН ЗИ ЈЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НИХ ПРО МЕ НА (6)

Ауто ри тет и кре ди би ли тет. Ор га ни за ци о на кул ту ра. Ор га ни
за ци о на струк ту ра. Моћ.

ОСНО ВЕ МЕ НА ЏЕР СКЕ ПРО ФЕ СИ ЈЕ (6) 

Уло ге и по сло ви ме на џе ра. Ни вои ме на џер ских ак тив но сти. 
Спо соб но сти по треб не за ме на џер ски ни во. Из бор ме на џе ра и раз
вој про фе си о нал не ка ри је ре.

ПРИН ЦИ ПИ И ФУНК ЦИ ЈЕ МЕ НАЏ МЕН ТА (4)

Прин ци пи ме наџ мен та. Функ ци је ме наџ мен та.

ПЛА НИ РА ЊЕ КАО ФУНК ЦИ ЈА МЕ НАЏ МЕН ТА (4)

Су шти на и зна чај пла ни ра ња. Пла ни ра ње про да је. Пла ни ра
ње про из вод ње. Пла ни ра ње ка дро ва. Фи нан сиј ско пла ни ра ње.

ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ КАО ФУНК ЦИ ЈА МЕ НАЏ МЕН ТА (4)

По јам ор га ни за ци је. Струк ту ра ор га ни за ци је. Основ не функ
ци је ор га ни за ци је. Прин ци пи ор га ни за ци о не ефи ка сно сти, Осно ва 
по де ле ра да. Ко му ни ци ра ње. Од лу чи ва ње.

КА ДРОВ СКА ПО ЛИ ТИ КА КАО ФУНК ЦИ ЈА  
МЕ НАЏ МЕН ТА (4)

Ка дро ви и ор га ни за ци о ни раз вој. За по шља ва ње и обу ка ка
дро ва. На пре до ва ње ка дро ва. Ино ва ци ја зна ња.

РУ КО ВО ЂЕ ЊЕ – ВО ЂЕ ЊЕ КАО ФУНК ЦИ ЈА  
МЕ НАЏ МЕН ТА (4)

По јам ру ко во ђе ња – во ђе ња. Ме на џе ри и во ђе. Ауто ри тет и 
во ђе ње. При сту пи во ђе њу. Ру ко во ди лац као мо ти ва тор за по сле них.

КОН ТРО ЛА КАО ФУНК ЦИ ЈА МЕ НАЏ МЕН ТА (8)

Су шти на и зна чај кон тро ле. Ци клус кон тро ле. Пред у зи ма ње 
ко рек тив них ак ци ја. Им пле мен та ци ја ме наџ мент про це са и функ
ци ја у про це си ма же ле знич ког са о бра ћа ја и тран спор та.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 

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

У окви ру на став ног про гра ма по треб но је ура ди ти два се ми
нар ска ра да на те му из обла сти ме наџ мен та, уз ко ри шће ње ли те ра
ту ре на стра ном је зи ку. По ред то га по треб но је ре а ли зо ва ти и две 
пи сме не про ве ре зна ња од по два ча са.

ТРАНСПОРТНО РАЧУНОВОДСТВО

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци усво је основ на те о риј
ска и прак тич на зна ња за са мо стал но оба вља ње бла гај нич кора чу
но вод стве них по сло ва. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– бу ду оспо со бље ни да са мо стал но ко ри сте струч ну ли те ра

ту ру као пред у слов за да ље са мо стал но струч но уса вр ша ва ње;
– раз ви ју од го вор но сти и тач но сти у во ђе њу тран спорт ног ра

чу но вод ства и бла гај нич ког по сло ва ња;
– бу ду оспо со бље ни да са мо стал но, бр зо и тач но из вр ша ва ју 

све по сло ве и за дат ке при пре во зу же ле зни цом;
– бу ду оспо со бље ни да од го вор но и са мо и ни ци ја тив но из вр

ша ва ју рад не оба ве зе ко је про ис ти чу из пра ва и оба ве за за кљу че
них уго во ра о пре во зу;

– бу ду оспо со бље ни да тач но и уред но во де по сло ве тран
спорт ног ра чу но вод ства и бла гај нич ког по сло ва ња и да са мо стал
но оба вља ју по сло ве ра чу нр по ла га ча бла гај не;

– бу ду оспо со бље ни за ефи ка сно и ауто ри та тив но от кла ња ње 
свих не спо ра зу ма и не пра вил но сти у из вр ша ва њу уго вор них оба
ве за ко ри сни ка пре во за и же ле зни це.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

УВОД НИ ДЕО (3)

Исто риј ски осврт на раз вој и при ме ну тран спорт ног ра чу но
вод ства на бла гај на ма же ле знич ких ста ни ца и у пут нич ким аген
циjама. Вр сте и по де ла са о бра ћа ја са ста но ви шта при ме не за кон
ских и та риф ских про пи са. Елек трон ска об ра да по да та ка о пре во зу 
пут ни ка на ЖС. По себ ни из ра зи и пој мо ви у тран спорт ном ра чу
но вод ству.

ОП ШТИ ДЕО (12)

Бла гај не – на зив, вр сте и обе ле жа ва ње, до но ше ње од лу ке о 
за тва ра њу и за тва ра њу бла гај ни. Ру ко ва ње бла гај ном, ду жно сти и 
од го вор но сти бла гај нич ког осо бља. На пла та и ис пла та пре во зних 
тро шко ва. Вр сте обра за ца – обич ни, про дај ни и стро го кон тро ли са
ни. На ру чи ва ње про дај них обра за ца. На ру чи ва ње, при јем, чу ва ње 
и еви ден ци ја стро гокнтро ли са них обра за ца. Пла ћа ње пре во зних 
тро шко ва: а) сред ства пла ћа ња (но вац, че ко ви, че ко ви са те ку ћих 
ра чу на гра ђа на, вир ман ски на ло зи) б) сред ства за об ра чун (при зна
ни це за об ра чун, при зна ни це за де ви зни об ра чун, при зна ни це Р25 
за пла ћа ње тро шко ва пре во за за соп стве не по тре бе ЖС). Нов ча
на из рав на ва ња из ме ђу же ле знич ких ста ни ца. На пла та пре во зних 
тро шко ва за ра чу на тих у стра ној ва лу ти. Пре ра чу на ва ње ва лу та. 
Чу ва ње сред ста ва пла ћа ња и сред ста ва за об ра чун. По сту пак у 
слу ча ју про ва ле или кра ђе. До та ци ја бла гај не и бла гај нич ки мак си
мум. Оп ште од ред бе о утвр ђи ва њу ис прав но сти по сло ва ња бла гај
не. При мо пре да ја ре а ли зо ва них тран спорт них при хо да (об ра чу на
ва ње са ста нич ном бла гај ном). Кон тро ла за ра чу на тих и ура чу на тих 
пре во зних тро шко ва (сре ђи ва ње раз ли ка). Ме сто и уло га кон тро
ле при хо да у функ ци ји утвр ђи ва ња раз два ја ња и сал ди ра ња тран
спорт них при хо да на мре жи ЖС. Кон трол не при мед бе, из да ва ње и 



ну ме ри са ње. Вр сте кон трол них при мед би. Еви ден ци ја, на пла та и 
об ја шње ње кон трол них при мед би. Вра ћа ње ви ше на пла ће них пре
во зних тро шко ва. За ста ре ва ње по тра жи ва ња ма ње, од но сно ви ше 
на пла ће них пре во зних тро шко ва.

РА ЧУ НО ВОД СТВО ПУТ НИЧ КЕ БЛА ГАЈ НЕ (3)

По сло ви и за да ци пут нич ке бла гај не. Обра сци пут нич ке бла
гај не за уну тра шњи и ме ђу на род ни са о бра ћај. На ру чи ва ње пре во
зних ис пра ва за уну тра шњи и ме ђу на род ни са о бра ћај. При јем и 
чу ва ње пре во зних ис пра ва за уну тра шњи и ме ђу на род ни са о бра
ћај. Еви ден ци ја пре во зних ис пра ва. Го ди шњи бе ле жник. Упо тре
ба фак ту ре К161ф у пут нич ком са о бра ћа ју. Ура чу на ва ње К161ф, 
књи же ње и до ста ва ра чун ске до ку мен та ци је.

УРА ЧУ НА ВА ЊЕ ПРЕ ВО ЗНИХ ИС ПРА ВА У УНУ ТРА ШЊЕМ 
СА О БРА ЋА ЈУ (6)

По ни ште не (по гре шно жи го са не) пре во зне ис пра ве са од
штам па ном це ном. Ура чу на ва ње кар тон ских ка ра та и кон трол них 
ма ра ка. Ура чу на ва ње за но ве ре ла ци је кар тон ских ка рат. По вла
че ње из упо тре бе и ура чу на ва ње по ни ште них пре во зних ис пра ва. 
По сту пак са во зним ис пра ва ма са од штам па ном це ном при про ме
ни пре во зних це на. Ура чу на ва ње бе ли ца К2, ура чу на ва ње бе ли ца 
К3 и бе ли ца К4а. Ура чу на ва ње прет плат них ка ра та. Ура чу на ва ње 
до плат них бе ли ца пут нич ких бла гај ни. Ур чу на ва ње К909 пут нич
ке бла гај не. Ура чу на ва ње вра ће них пре во зних ис пра ва за уну тра
шњи и ме ђу на род ни са о бра ћај.

УРА ЧУ НА ВА ЊЕ ПРЕ ВО ЗНИХ ИС ПРА ВА У ДО ПЛАТ НОЈ  
БЛА ГАЈ НИ (4)

Ура чу на ва ње до плат них бе ли ца во зо прат ног осо бља и пре да ја 
при хо да до плат ној бла гај ни. Пре да ја при хо да од до плат них бе ли ца 
и ура чу на ва ње до плат них бе ли ца у од го ва ра ју ћи ра чун. Ура чу на ва
ње ли сних во зних ка ра та и ка ра та за Бе о воз, за ду же ње, раз ду же ње 
и об ра чу на ва ње са до плат ном бла гај ном. Ура чу на ва ње за пи сни ка о 
не из вр ше ној до пла ти у во зу. К92. Ура чу на ва ње по твр де о ре зе р ви
са ном ме сту К909 пра ти о ца ко ла. Ура чу на ва ње од у зе тих при ме ра
ка „А” по стељ них ка ра та и ка ра та за ле жа је. Ура чу на ва ње по твр де 
о ре зе р ви са ном ме сту К905.

РА ЧУ НО ВОД СТВО ПУТ НИЧ КЕ БЛА ГАЈ НЕ ТЕР МИ НА ЛА (5)

По јам пут нич ке бла гај не тер ми на ла. Ши фре за рад, на руџ ба, 
при јем, еви ден ти ра ње, чу ва ње и упо тре ба К2а. Ди ске те. Ини ци
ја ли за ци ја. Пу шта ње тер ми на ла у рад. Рад на тер ми на лу, утвр ђи
ва ње ста ња, узи ма ње ли сти це Т1, Т2 и Т3. Ура чу на ва ње тер ми
нал ских во зних ис пра ва. За кљу чак тер ми нал ске бла гај не. Књи га 
за кљу ча ка. По ни ште не и вра ће не К2а. Жур нал. Ме сеч ни за кљу
чак Об ра чун са ста нич ном бла гај ном. До ста вља ње ра чу на и ди
ске та основ ног и ре зер вног за пи са. Кон трол ни за кљу чак бла гај не. 
Ста вља ње тер ми на ла ван упо тре ба књи га – смет њи.

УРА ЧУ НА ВА ЊЕ ПРЕ ВО ЗНИХ ИС ПРА ВА У МЕ ЂУ НА РОД НОМ 
СА О БРА ЋА ЈУ (3)

На ру чи ва ње пре во зних ис пра ва (кар тон ских ка ра та и стро
го кон тро ли са них обра за ца), еви ден ци ја пре во зних ис пра ва. Го ди
шњи бе ле жник, ура чу на ва ње пре во зних ис пра ва са од штам па ном 
це ном, ура чу на ва ње ку пон ских бе ли ца К7, К9, Ура чу на ва ње пи
са них пре во зних ис пра ва К10 и К11. Ура чу на ва ње оста лих пре 
во зних ис пра ва и стро го кон тро ли са них обра за ца у ме ђу на род ном 
са о бра ћа ју.

УТВР ЋИ ВА ЊЕ ИС ПРАВ НО СТИ БЛА ГАЈ НИЧ КОГ  
ПО СЛО ВА ЊА (10)

За јед нич ке од ред бе за све пут нич ке бла гај не. Днев ни за кљу
чак пут нич ке бла гај не за уну тра шњи са о бра ћај, днев ни за кљу чак 
до плат не бла гај не. Днев ни за кљу чак пут нич ке бла гај не за ме
ђу на род ни са о бра ћај. За кљу чак и при мо пре да ја бла гај не ко јом 
ру ку ју два или ви ше рад ни ка по, рас по ре ду слу жбе. Про пи си за 

ста ја ли шта ко ја у ра чун скобла гај нич ком по сло ва њу ни су са мо
стал на. Кон трол ни за кљу чак пут нич ке бла гај не. Об ра чун са ста
нич ном бла гај ном. По слов ни днев ник. Ме сеч ни за кљу чак пут
нич ке бла гај не, са ста вља ње глав ног ра чу на. Ме сеч ни за кљу чак и 
пре да ја при хо да пут нич ких аген ци ја. До ста вља ње ра чу на оде ље њу 
кон тро ле при хо да за уну тра шњи и ме ђу на род ни са о бра ћај.

РА ЧУ НО ВОД СТВО ПР ТЉА ЖНЕ БЛА ГАЈ НЕ (3)

По сло ви и за да ци у пр тља жној бла гај ни. Обра сци пр тља жне бла
гај не за уну тра шњи и ме ђу на род ни са о бра ћај, на ру чи ва ње пре во зних 
ис пра ва за уну тра шњи и ме ђу на род ни са о бра ћај и кон трол них на леп
ни ца за уну тра шњи са о бра ћај. Упо тре ба фак ту ре К161ф у пр тља жном 
са о бра ћа ју. Ура чу на ва ње К161ф, књи же ње и до ста ва ра чун ске до ку
мен та ци је. Еви ден ци је и за ли ха утро ша ка пре во зних ис пра ва, стро го
кон тро ли са них обра за ца и кон трол них на леп ни ца. По вла че ње пре во
зних ис пра ва и стро го ура чу на тих обра за ца из упо тре бе.

УРА ЧУ НА ВА ЊЕ У ПР ТЉА ЖНОЈ БЛА ГАЈ НИ  
ЗА УНУ ТРА ШЊИ СА О БРА ЋАЈ (5)

Ура чу на ва ње пр тља жни це за уну тра шњи са о бра ћај К71. Ура
чу на ва ње пре во зни це за пра ће не ауто мо би ле К67. Ура чу на ва ње 
остав ни це за чу ва ње пр тља га К49. Ура чу на ва ње ка ра та за би ци
кле К51. Ура чу на ва ње пр тља жни ца за от пре му пр тља га. Ура чу на
ва ње пре во зни це за пра ће ни ауто мо би ла. Ура чу на ва ње на кна да за 
спо ред не услу ге, тро шко ва у го то вом и раз ли ка пре во зни не. На
пла та, еви ден ци ја и от пре ма ње по у зе ћем по ши ља о цу.

УРА ЧУ НА ВА ЊЕ У ДО ПЛАТ НОЈ ПР ТЉА ЖНОЈ БЛА ГАЈ НИ (3)

Пре да ја до плат ни ца К75 во зо прат ном осо бљу, ура чу на ва ње 
и об ра чу на ва ње са во зо прат ним осо бљем. Ура чу на ва ње по твр да за 
пре воз пи јач них ства ри К51а, пре да ја во зо прат ном осо бљу и при
јем при хо да од во зо прат ног осо бља.

УРА ЧУ НА ВА ЊЕ У ПР ТЉА ЖНОЈ БЛА ГАЈ НИ  
ЗА МЕ ЋУ НА РОД НИ СА О БРА ЋАЈ (3)

Ура чу на ва ње пр тља жни ца за от пре му пр тља га у К74. Ура чу
на ва ње пр тља жни ца за пра ће не ауто мо би ле К67м. Ура чу на ва ње 
екс пре сних ли сто ва К73 у ме ђу на род ном са о бра ћа ју. Ура чу на ва ње 
при спе лих екс пре сних ли сто ва у ра чун К79м.

УТВР ЋИ ВА ЊЕ ИС ПРАВ НО СТИ БЛА ГАЈ НИЧ КОГ  
ПО СЛО ВА ЊА ПР ТЉА ЖНЕ БЛА ГАЈ НЕ (5)

Днев ни за кљу чак и об ра чун са ста нич ном бла гај ном. Кон
трол ни за кљу чак пр тља жне бла гај не. Ме сеч ни за кљу чак пр тља жне 
бла гај не. Са ста вља ње глав ног ра чу на. До ста вља ње ра чу на оде ље
њу кон тро ле при хо да за уну тра шњи и ме ћу на род ни са о бра ћај.

ПРЕ ДА ЈА БЛА ГАЈ НИ (5)

Пре да ја пут нич ке бла гај не. Пре да ја пр тља жне бла гај не.

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње + 30 ча со ва на ста ве у бло ку)

РА ЧУ НО ВОД СТВО БЛА ГАЈ НЕ ОТ ПРА ВЉА ЊА СТВА РИ (6)

По сло ви у бла гај ни от пра вља ња ства ри. За кљу чи ва ње уго во
ра о пре во зу ства ри. Из ра чу на ва ње, за ра чу на ва ње и пла ћа ње пре
во зних тро шко ва. Кар ти ра ње, пре ка ти ра ње и до ра чу на ва ње. Упо
тре ба фак ту ре К161ф у роб ном са о бра ћа ју. Ура чу на ва ње К161ф, 
књи же ње и до ста ва ра чун ске до ку мен та ци је. Фран ка тур ни де по зит 
– по јам и на пла та. Ис по ста вља ње фран ка тур ног ра чу на у бла гај
ни от пра вља ња ства ри. Во ђе ње спи ска фран ка тур ног де по зи та у 
бла гај ни от пра вља ња ства ри. Пре кар ти ра ње бла гај ни от пра вља ња 
ства ри. До ра чу на ва ње у уну тра шњем и ме ђу на род ном са о бра ћа ју. 
Бе ле жник кар ти ра ња К119 и К119м. Кон тро ле на леп ни ца у от пра
вља њу. На ру чи ва ње и упо тре ба кон трол них на леп ни ца у бла гај ни 
от пра вља ња. Ра чун от пра вља ња ства ри за уну тра шњи са о бра ћај 
К140. Ра чун от пра вља ња ства ри за ме ђу на род ни са о бра ћај К140м.



УТВР ЂИ ВА ЊЕ ИС ПРАВ НО СТИ ПО СЛО ВА ЊА БЛА ГАЈ НЕ  
ОТ ПРА ВЉА ЊА СТВА РИ (6)

Днев ни за кљу чак бла гај не от пра вља ња ства ри. По слов ни 
днев ник бла гај не от пра вља ња и об ра чун са ста нич ном бла гај ном. 
По сту пак са не по диг ну тим пред уј мом. Кон трол ни за кљу чак бла
гај не от пра вља ња ства ри. Ме сеч ни за кљу чак бла гај не от пра вља ња 
ства ри. Глав ни ра чун. До ста вља ње ра чу на бла гај не от пра вља ња 
ства ри. По де ла по сло ва у бла гај ни от пра вља ња у ста ни ца ма са ве
ћим оби мом тран спорт ноко мер ци јал ног ра да.

РА ЧУ НО ВОД СТВО БЛА ГАЈ НЕ ПРИ СПЕ ЋА СТВА РИ (3)

По сло ви и за да ци бла гај не при спе ћа. Обра сци бла гај не при
спе ћа. Пре глед ис прав но сти за ра чу на тих упу ће них пре во зних тро
шко ва. Нал ла та пре во зних тро шко ва. По у зе ће, по сту пак у бла гај ни 
от пра вља ња, По сту пак при на пла ти и от пре ми по у зе ћа у бла гај ни 
при спе ћа. По сту пак са по у зе ћем при из ме ни уго во ра о пре во зу.

УРА ЧУ НА ВА ЊЕ У БЛА ГАЈ НИ ПРИ СПЕ ЋА СТВА РИ (3)

Обе ле жа ва ње то вар них ли сто ва у при спе ћу. Кон трол не на
леп ни це, на ру чи ва ње, ну ме ри са ње и упо тре ба. Ура чу на ва ње при
спе лих то вар них ли сто ва и до ра чун ских ка ра та. Днев ни ра чу ни 
бла гај не при спе ћа за уну тра шњи и ме ћу на род ни са о бра ћај К165, 
К165м. За во ђе ње то вар них ли сто ва у К165а. За ра чу на ва ње и ура
чу на ва ње на кна да за спо ред не услу ге К111. Пре кар ти ра ње у бла
гај ни при спе ћа за уну тра шњи и ме ћу на род ни са о бра ћај К201.

ФРАН КА ТУР НИ РА ЧУН (4)

Пре глед пре во зних тро шко ва и за ра чу на ва ње у фран ка тур ни 
ра чун. Ура чу на ва ње вра ће них фран ка тур них ра чу на. Об ра чу на ва
ње фран ка тур ног де по зи та са по ши ља о цем. Не бла го вре ме но вра
ћа ње фран ка тур ног ра чу на. Не бла го вре ме но об ра чу на ва ње фран
ка тур ног де по зи та. Са ста вља ње ду пли ка та фран ка тур ног ра чу на. 
Ура чу на ва ње ис ку пље них фран ка тур них ра чу на. 

УТВР ЋИ ВА ЊЕ ИС ПРАВ НО СТИ ПО СЛО ВА ЊА БЛА ГАЈ НЕ 
ПРИ СПЕ ЋА СТВА РИ (6)

Про ве ра ис прав но сти во ђе ња днев них ра чу на и бе ле жни ка 
ис ку пље них то вар них ли сто ва. Днев ни за кљу чак бла гај не при спе
ћа ства ри. Пре да ја на пла ће них тран спорт них при хо да и об ра чу
на ва ње са ста нич ном бла гај ном. По слов ни днев ник бла гај не при
спе ћа ства ри. Ме сеч ни за кљу чак бла гај не при спе ћа ства ри, глав ни 
ра чун. До ста вља ње ра чу на бла гај не при спе ћа ства ри. По де ла по
сло ва у бла гај на ма при спе ћа у ста ни ца ма са ве ћим оби мом тран
спорт ноко мер ци јал ног ра да.

ЗА ЈЕД НИЧ КЕ ОД РЕД БЕ ЗА БЛА ГАЈ НЕ ОТ ПРА ВЉА ЊА  
И ПРИ СПЕ ЋА (5)

Пред у јам – по јам, вр сте и зна че ње. Нов ча на из рав на ња из
ме ђу бла гај ни же ле знич ких ста ни ца у уну тра шњем и ме ђу на род
ном са о бра ћа ју. Из ве штај о ис прав ка ма у ра чу ни ма и ра чун ским 
до ку мен ти ма. На кна де за спо ред не услу ге у от прав ној, ус пут ној и 
упут ној ста ни ци. За ра чу на ва ње кол ске дан губ ни не. За ра чу на ва ње 
на кна да за спо ред не услу ге. Сре ђи ва ње бла гај ни. 

ЕДЕК ТРОН СКА ОБ РА ДА ПО ДА ТА КА (3)

Елек трон ска об ра да по да та ка у пре во зу ства ри. Та риф ска 
кон тро ла и раз два ја ње тран спорт них при хо да ко ри шће њем ра чу на
ра. Од ред бе Упут ства о по ступ ку по пу ња ва ња пре во зних ис пра ва, 
при ку пља њу и елек трон ској об ра ди по да та ка о из вр ше ном пре во зу 
ства ри на ЖС. Ко декс ши фа ра и при ме на Упут ства ЕПР180. Кон
трол не при мед бе због ма ње за ра чу на тих пре во зних тро шко ва. 

ПО СЕБ НЕ ОД РЕД БЕ ЗА МЕ ЂУ НА РОД НИ СА О БРА ЋАЈ (4)

Од ре ђи ва ње пре во зног пу та. Из ра чу на ва ње и за ра чу на ва ње 
пре во зних тро шко ва. За ра чу на ва ње и ура чу на ва ње на кна да за ко ла 
„Ин тер фри го”. За ра чу на ва ње и ура чу на ва ње пре во зних тро шко ва 

за пре воз ве ли ких кон теј не ра. По нов на пре да ја (ре ек спе ди ци ја) 
ме ђу на род них по ши ља ка. По сло ви тран зит ног от прав ни штва. По
сту пак са из во зним по шиљ ка ма (от пра вља ње ЖС). По сту пак са 
уво зним по шиљ ка ма (при спе ће ЖС). По сту пак са про во зним по
шиљ ка ма.

РА ЧУ НО ВОД СТВО СТА НИЧ НЕ БЛА ГАЈ НЕ (8)

По сло ви и за да ци у. ста нич ној бла гај ни. Обра сци ста нич не 
бла гај не. При јем тран спорт них при хо да од свих бла гај ни у ста
ни ци. Ура чу на ва ње и књи же ње при ма ња и из да ва ња. Упо тре ба 
фак ту ре К161ф у ста нич ној бла гај ни и по себ ним слу ча је ви ма. 
Ура чу на ва ње К161ф, књи же ње и до ста ва ра чун ске до ку мен та ци
је. Ис ка зи ва ње по да та ка о тран спорт ним при хо ди ма. Тро шко ви 
у го то вом. Тро шко ви у го то вом ко ји те ре те по шиљ ке (ко ри сни ка 
пре во за). Тро шко ви у го то вом ко ји на ста ју кри ви цом же ле зни це. 
За ра чу на ва ње и ура чу на ва ње тро шко ва у го то вом у бла гај на ма от
пра вља ња и при спе ћа и у ста нич ним бла гај на ма. На пла та, ис пла та 
и ура чу на ва ње кон трол них при ме да ба. На пла та кон трол них при
ме да ба пу тем дру ге ста ни це. Де по зит, по јам и на пла та. За ра чу на
ва ње, ура чу на ва ње и во ђе ње еви ден ци је за де по зи те. Ра чун де по
зи та К216. Де по зит за ви ше крат на пла ћа ња. Ра чун фран ка тур них 
де по зи та К115, ура чу на ва ње и об ра чу на ва ње. Пре да ја при хо да од 
стра не пут нич ких аген ци ја.

ОТ ПРЕ МА ЊЕ ТРАН СПОРТ НИХ ПРИ ХО ДА НА ЖИ РОРА ЧУН 
ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КОГ ПРЕД У ЗЕ ЋА (3)

От пре ма ње сред ста ва пла ћа ња: нов ца вир ма на и че ко ва на 
жи рора чун Же ле знич ког пред у зе ћа. От пре ма ње сред ста ва за об
ра чун фи нан сиј ској слу жби Же ле знич ког пред у зе ћа. Во ђе ње К251 
и к205 Ра чун от пре мље них тран спорт них при хо да Р21. Во ђе ње и 
до ста ва.

УТВР ЂИ ВА ЊЕ ИС ПРАВ НО СТИ ПО СЛО ВА ЊА СТА НИЧ НЕ 
БЛА ГАЈ НЕ (4)

Днев ни за кљу чак ста нич не бла гај не. Глав ни по слов ни днев
ник К215. Кон трол ни за кљу чак ста нич не бла гај не. Ме сеч ни за
кљу чак ста нич не бла гај не. По слов ни пре глед К230. Са ста вља ње 
и до ста вља ње ра чу на оде ље њу кон тро ле при хо да.

ПРЕ ДА ЈА И ПРЕ ГЛЕД БЛА ГАЈ НЕ (5)

При мо пре да ја бла гај ни. Оп шти про пи си о пре да ји бла гај не. 
Пре да ја бла гај не от пра вља ња ства ри. Пре да ја бла гај не при спе ћа 
ства ри. Пре да ја ста нич не бла гај не.

НА СТА ВА У БЛО КУ (30 ча со ва)

РА ЧУ НО ВОД СТВО БЛА ГАЈ НЕ ОТ ПРА ВЉА ЊА СТВА РИ (4)

УТВР ЂИ ВА ЊЕ ИС ПРАВ НО СТИ ПО СЛО ВА ЊА БЛА ГАЈ НЕ ОТ
ПРА ВЉА ЊА СТВА РИ (4)

РА ЧУ НО ВОД СТВО БЛА ГАЈ НЕ ПРИ СПЕ ЋА СТВА РИ (4)

УРА ЧУ НА ВА ЊЕ У БЛА ГАЈ НИ ПРИ СПЕ ЋА СТВА РИ (4)

ФРАН КА ТУР НИ РА ЧУН У БЛА ГАЈ НИ ПРИ СПЕ ЋА СТВА РИ (4)

УТВР ЂИ ВА ЊЕ ИС ПРАВ НО СТИ ПО СЛО ВА ЊА БЛА ГАЈ НЕ 
ПРИ СПЕ ЋА СТВА РИ (2)

ЗА ЈЕД НИЧ КЕ ОД РЕД БЕ ЗА БЛА ГАЈ НЕ ОТ ПРА ВЉА ЊА  
И ПРИ СПЕ ЋА (3)

РА ЧУ НО ВОД СТВО СТА НИЧ НЕ БЛА ГАЈ НЕ (2)



ОТ ПРЕ МА ЊЕ ТРАН СПОРТ НИХ ПРИ ХО ДА НА ЖИ РОРА ЧУН 
ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КОГ ПРЕД У ЗЕ ЋА (3)

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

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

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

Про грам је при ла го ђен сти ца њу зна ња за оба вља ње ра чу но
вод стве них и бла гај нич ких по сло ва же ле зни ци.

У увод ном из ла га њу о зна ча ју тран спорт ног ра чу но вод ства и 
бла гај нич ког по сло ва ња на ЖС тре ба ста ви ти ак це нат на тех но ло
шком је дин ству и јед но о бра зном по ступ ку у во ђе њу тран спорт ног 
ра чу но вод ства на мре жи ЖС и ње го вој за ви сно сти и под ре ђе но сти 
оп штим за кон ским про пи си ма о ко ри шће њу дру штве них сред ста ва.

Пре да ва ња илу стро ва ти при ме ри ма ста бил ног по сло ва ња на 
ЖС ко је не до зво ља ва ни ка кве по вр шно сти у ра ду, зло у по тре бе 
или не а жур ност, као ре зул тат ви ше го ди шње прак се.

У ве зи са елек трон ском об ра дом по да та ка, пре во зом пут ни ка 
и ства ри на ЖС тре ба ука за ти на зна чај елек трон ске об ра де на ЖС 
и об ја сни ти ор га ни за ци о на ре ше ња са да шње ор га ни за ци је елек
трон ске об ра де ко ју оба вља ју кон тро ла при хо да ЖС и елек трон ски 
цен тар ЖС.

У оп штем де лу тре ба об ја сни ти функ ци ју, зна чај и ор га ни за
ци ју кон тро ле при хо да ко ји има кон трол ну функ ци ју на мре жи ЖС 
у обла сти тран спорт ног ра чу но вод ства. Та ко ђе, тре ба об ја сни ти 
уло гу и зна чај ак тив не кон тро ле бла гај нич ког по сло ва ња на ли цу 
ме ста, као и све по сле ди це ко је про ис ти чу из утвр ђе них зло у по
тре ба и не до зво ље ног ко ри шће ња сред ста ва.

У пре да ва њи ма увод ног и оп штег де ла тре ба ин си сти ра ти 
на то ме да уче ни ци схва те оба ве зе рад ни ка ко ји оба вља ју по сло ве 
за ра чу на ва ња, ура чу на ва ња и на пла те тран спорт них при хо да. На
ро чи то тре ба ис та ћи по сле ди це ко је су пред ви ђе не Упут ством 161 
чла ном 5. за слу ча је ве не стан ка стро го кон тро ли са них обра за ца. 
При ли ком пре да ва ња о сред стви ма пла ћа ња тре ба омо гу ћи ти уче
ни ци ма да упо зна ју за кон ска сред ства пла ћа ња и ру ко ва ње њи ма.

При об ја шње њу кон трол них при ме да ба тре ба де таљ но об ја
сни ти пра ва и оба ве зе пре во зи о ца и ко ри сни ка пре во за, ко ја про и
си ти чу из за кљу че ног уго во ра о пре во зу. Об ја сни ти ро ко ве за ста
ре ва ња и по тра жи ва ња ма ње, од но сно ви ше пла ће них пре во зних 
тро шко ва у уну тра шњем и ме ћу на род ном са о бра ћа ју. Ис та ћи по
сле ди це, ште ту и на ру ша ва ње угле да ко ји тр пи же ле зни ца због ма
ње за ра чу на тих и на пла ће них пре во зних тро шко ва.

При об ја шња ва њу ура чу на ва ња во зних и пре во зних ис пра ва 
тре ба ко ри сти ти опре му ин ста ли ра ну у ка би не ту, при че му, увек 
ко ри сти и ак ту ел не обра сце на же ле зни ци. У ве зи са утвр ђи ва њем 
ис прав но сти бла гај нич ког по сло ва ња, днев не, де кад не и ме сеч не 
за кључ ке оба ве зно са ста вља ти на ва же ћим обра сци ма.

Оба ве зна су че ти ри пи сме на за дат ка (два у пр вом и два у дру
гом по лу го ди шту у тре ћем и че твр том раз ре ду).

Пи сме не за дат ке у пр вом и дру гом по лу го ди шту ра ди ти на 
про пи са ним и ва же ћим обра сци ма ка ко би уче ни ци овла да ли тех
ни ком њи хо вог по пу ња ва ња и за кљу чи ва ња.

Ком би но ва ним ве жба ма (по пу ња ва ње и за кљу чи ва ње обра
за ца) тре ба ин си сти ра ти на то ме да уче ни ци у пот пу но сти са вла
да ју са др жа је и да се на тај на чин оспо со бе за кон кре тан рад на 

бла гај на ма. На ро чи то тре ба ин си сти ра ти на тач но сти из ра чу на
ва ња, за ра чу на ва ња, ура чу на ва ња, ажур ног во ђе ња и до ста вља ња 
ра чун ског ма те ри ја ла оде ље њу кон тро ле при хо да за уну тра шњи 
и ме ђу на род ни са о бра ћај. Тре ба ин си сти ра ти на си сте му кон тро
ле ква ли те та као по слов не фи ло зо фи је у ци љу по ве ћа ња ква ли те та 
же ле знич ке услу ге ко ја тре ба да бу де ком па ра тив на пред ност же
ле зни це у од но су на оста ле ви до ве са о бра ћа ја.

ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сте оспо со бља ва ње за ре ша ва ње 
про бле ма, по ве зи ва ње и при ме ну зна ња и ве шти на у да љем обра
зо ва њу. Упо зна ва ње уче ни ка са кон цеп ту ал ним и хе у ри стич ким 
зна њи ма нео п ход ним за пра вил но спро во ђе ње функ ци ја пред у зе
ћа, по сти за ње про јек то ва них ци ље ва као и ускла ђи ва ња кон фликт
них ци ље ва у ор га ни за ци о ним си сте ми ма.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– уна пре ђу ју ве шти не нео п ход не за ин ди ви ду ал ни и тим ски 

рад (ко му ни ка тив ност, обра зла га ње соп стве них ста во ва, ар гу мен
то ва ни ди ја лог);

– раз ви ја ју свест о ква ли те ту сте че ног зна ња и по тре би стал
ног уса вр ша ва ња;

– упо зна ју сег мен те ко му ни ци ра ња, ти по ве ко му ни ка ци ја и 
тран сце ден тал не ко му ни ка ци о не то ко ве;

– овла да ју зна њи ма из лич не ко му ни ка тив но сти ра ди по сти
за ња објек тив них ко му ни ка ци ја.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

IV РАЗРЕД  
(3 ча са не дељ но, 90 ча со ва го ди шње)

КОН ЦЕП ЦИЈ СКЕ ОСНО ВЕ КО МУ НИ ЦИ РА ЊА (16)

По јам ко му ни ка ци ја. Пред мет ко му ни ка ци ја. Енер гет ски и 
ма те ри јал ни аспект ко му ни ци ра ња. Ин фор ма ци о ни аспект ко
му ни ци ра ња. Ор га ни за ци о ни аспект ко му ни ци ра ња. По слов ни 
аспект ко му ни ци ра ња. Основ не ка рак те ри сти ке по слов не ко му
ни ка ци је. Основ не ко му ни ка циј ске функ ци је. Ко му ни ка ци је и ме
наџ мент про цес.

ДИ ЗАЈН ПО СЛОВ НИХ КО МУ НИ КА ЦИ ЈА (11)

Де фи ни ци је ди зај на. Ор га ни за ци о ни ди зајн. Ди зајн по сла. 
Ме то де ре ди зај на и обо га ћи ва ња по сла. Де тер ми ни ра ју ћи фак то ри 
ди зај на по сла. Мо де ли по слов них ка рак те ри сти ка.

КО МУ НИ КА ЦИЈ СКИ КА НА ЛИ И МРЕ ЖЕ (11)

По јам ко му ни ка циј ских ка на ла. По јам ко му ни ка циј ских мре
жа. Фа зни ко ра ци ко му ни ка циј ског про це са. Функ ци је и ка рак те ри
сти ке ко му ни ка ци је. Фор мал ни то ко ви у ор га ни за ци ји. Не фор мал ни 
то ко ви у ор га ни за ци ји. Тран сцен ден тал ни ко му ни ка циј ски то ко ви.

ЛИЧ НА ПО СЛОВ НА КО МУ НИ КА ТИВ НОСТ (19)

Вр сте ко му ни ци ра ња. Вер бал но ко му ни ци ра ње. Не вер бал но 
ко му ни ци ра ње. Аспек ти го вор не по слов не ко му ни ка ци је. Аспек ти 
пи са ног по слов ног ко му ни ци ра ња. Ди зај ни по слов них из ве шта ја 
и ко му ни ка ци је. Фак ту ал ни и ад ми ни стра тив ни фор мат из ве шта
ја. Раз ра да па ра гра фа. Сла ба пи сме ност ште ти по слу. Не вер бал но 
ко му ни ци ра ње. Лич на ко му ни ка тив ност – ка рак те ри сти ке лич не 
ко му ни ка тив но сти. Ха лов ди зајн је зи ка те ла у по слов ном ко му ни
ци ра њу. Тех ни ке за раз вој ко му ни ка циј ске кре а тив но сти. Ко му ни
ка циј ска про ак тив ност.

ФАК ТО РИ ДИ НА МИ КЕ ПО СЛОВ НОГ КО МУ НИ ЦИ РА ЊА (13)

Вре ме, про стор, уло ге, од но си, ин тер ак ци је, си ту а ци је, окру
же ње. Про је кат и рас по ред по слов ног про сто ра. Прок се мич ко ко
му ни ци ра ње. Вре ме као објект ни и про це сни ен ти тет упра вља ња у 
по слов ном ко му ни ци ра њу.



МО ДЕЛ И ПО СЛОВ НОГ КО МУ НИ ЦИ РА ЊА  
У ПРЕД У ЗЕ ЋУ (20)

Ин тер ак ци је пред у зе ћа као по слов ног си сте ма са окру же њем. 
Снаб де вач ки и по тро шач ки фак то ри у по слов ном ко му ни ци ра њу. Со
ци јал не од го вор но сти ме на џе ра у по слов ном ко му ни ци ра њу. Стра те
ги ја ко му ни ци ра ња са фи нан сиј ским ор га ни за ци ја ма и ин сти ту ци ја
ма. Пре зен та ци ја и адоп ци ја про из во да и услу га на тр жи шту.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

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

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

При ре а ли за ци ји на став ног про гра ма на став не те ме тре ба из
ла га ти по хро но ло шком ре ду да том у на став ном про гра му јер та ко 
сло же не на став не је ди ни це чи не хо мо ге ну и ком пакт ну це ли ну.

МАРКЕТИНГ УСЛУГА У САОБРАЋАЈУ И ТРАНСПОРТУ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сте оспо со бља ва ње за ре ша ва ње 
про бле ма, по ве зи ва ње и при ме ну зна ња и ве шти на у да љем обра
зо ва њу. Упо зна ва ње уче ни ка са основ ним зна њи ма о мар ке тин гу, 
иден ти фи ко ва ње мар ке тинг мо гућ но сти као и сти ца ње зна ња о ка
рак те ри сти ка ма услу га ко је бит но ис ти чу услу жну фор му мар ке
тин га.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју зна чај мар ке тин га;
– уна пре ђу ју ве шти не нео п ход не за ин ди ви ду ал ни и тим ски 

рад (ко му ни ка тив ност, обра зла га ње соп стве них ста во ва, ар гу мен
то ва ни ди ја лог...);

– раз ви ја ју свест о ква ли те ту сте че ног зна ња и по тре би стал
ног уса вр ша ва ња;

– упо зна ју сег мен те про бле ма са ко ји ма се да ва лац услу ге су
о ча ва;

– овла да ју зна њи ма из лич не ко му ни ка тив но сти ра ди по сти
за ња објек тив них ци ље ва.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

IV РАЗРЕД  
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

МАР КЕ ТИНГ У СА ВРЕ МЕ НОЈ ПРИ ВРЕ ДИ (3)

Де фи ни са ње мар ке тин га. Под руч је мар ке тинг ак тив но сти.

МАР КЕ ТИНГ КАО ЕКО НОМ СКИ ПРО ЦЕС (3)

Уло га мар ке тин га као еко ном ског про це са. Мар ке тинг омо гу
ћа ва про из вод њу и по тро шњу.

МАР КЕ ТИНГ КАО ПО СЛОВ НА ФУНК ЦИ ЈА (3)

По слов не ак тив но сти ко је чи не мар ке тинг. Кон депт мар ке
тинг микс. Ко ор ди на ци ја мар ке тин га са ор га ни за ци ја ма и ин сти
ту ци ја ма сре ди не.

МАР КЕ ТИНГ КАО ПО СЛОВ НА КОН ЦЕП ЦИ ЈА (2)

Фак то ри ко ји усло вља ва ју уло гу и зна чај мар ке тин га као по
слов не кон цеп ци је.

МАР КЕ ТИНГ КАО НА УЧ НА ДИ СЦИ ПЛИ НА (3)

Раз вој мар ке тинг ми сли. При сту пи мар ке тин гу.

МАР КЕ ТИНГ У УСЛУ ЖНИМ ДЕ ЛАТ НО СТИ МА (6)

Осо бе но сти мар ке тин га у услу жним де лат но сти ма. Де фи ни
са ње и ка рак те ри сти ке услу га. Екс пан зи ја услу жних де лат но сти. 
Мар ке тинг у са о бра ћа ју.

ИН СТРУ МЕН ТИ МАР КЕ ТИНГ МИК СА (8)

Про из вод. Оп ти мал ни про из вод. Функ ци о нал ност као ка ра
ке ри сти ка ква ли те та про из во да. Це на. Уло га це не у мар ке тинг мик
су. Фак то ри ко ји ути чу на од лу ке о це на ма. Ди стри бу ци ја. Ка на ли 
ди стри бу ци је (про да је) као ин стру мент мар ке тин га. Из бор ка на ла 
ди стри бу ци је (про да је). Про мо ци ја – ин стру мент мар ке тинг мик са. 
Уна пре ђе ње про да је. Про па ган да.

ОСНО ВЕ УСЛУ ЖНОГ МАР КЕ ТИН ГА (4)

На ста нак и раз вој мар ке тинг услу га. Re la ti on ship у мар ке тин
гу услу га.

ПО ТРЕ БЕ ОЧЕ КИ ВА ЊА И СА ТИС ФАК ЦИ ЈА ПО ТРО ША ЧА (6)

Ис пу ње ње оче ки ва ња по тро ша ча. Ува жа ва ње по тре ба по
тро ша ча. Са тис фак ци ја по тро ша ча. Упра вља ње ре кла ма ци ја ма у 
функ ци ји за др жа ва ња по тро ша ча.

КВА ЛИ ТЕТ УСЛУ ГЕ (6)

Де фи ни са ње ква ли те та услу ге. Ди мен зи је ква ли те та услу ге. 
Де тер ми ни са ње ква ли те та услу ге.

УПРА ВЉА ЊЕ КВА ЛИ ТЕ ТОМ УСЛУ ГЕ (4)

Си сте ми за обез бе ђе ње ква ли те та услу ге. Раз вој си сте ма за 
упра вља ње ква ли те том услу ге. Про цес уна пре ђе ња ква ли те та 
услу ге.

УПРА ВЉА ЊЕ УСЛУ ЖНИМ ПРО ИЗ ВО ДОМ (4)

Услу жни кон цепт. Услу жна по ну да. Си стем за пру жа ње услу га.

УЛО ГА ЉУ ДИ У ПРО ЦЕ СУ ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГА (8)

Осо бље за кон такт са по тро ша чи ма. Из во ри не за до вољ ства 
услу жног осо бља. Уна пре ђе ње ква ли те та услу жног осо бља. Се
лек ци ја и оспо со бља ва ње осо бља. Из град ња при вр же ног осо бља. 
Ин тер ни мар ке тинг. Уло га и зна чај по тро ша ча.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

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

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



ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње зна ња о основ ним ка рак те
ри сти ка ма о пој му ро бе и по на ша њу ро бе у тран спор ту, кроз об је
ди ња ва ње при род них и тех нич ких на у ка са еко ном ским ди сци пли
на ма. По зна ва ње ове ма те ри је омо гу ћа ва да се пре ва зи ђу те шко ће 
при пре во зу и скла ди ште њу ро бе.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о свој стви ма ро бе зна чај ним за тран спорт, 

скла ди ште ње и ма ни пу ла ци ју;
– упо зна ју основ не за дат ке стан дар ди за ци је у тран спор ту;
– упо зна ју на чи не па ко ва ња и из бо ра од го ва ра ју ће ам ба ла же;
– бу ду оспо со бље ни да од го вор но и са мо и ни ци ја тив но от кла

ња ју све не спо ра зу ме и не пра вил но сти ко је на ста ју у из вр ша ва њу 
уго вор них оба ве за пре ма ко ри сни ци ма же ле знич ких услу га.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

ПО ЈАМ РО БЕ (10) 

Оп ште ка рак те ри сти ке ро бе . По де ла и кла си фи ка ци ја ро бе.
Ква ли та тив на свој ства ро бе. Кон тро ла ро бе у тран спор ту. Ди

стинк тив не озна ке на ро би (де кла ра ци ја, озна ка за ква ли тет и за
штит ни знак).

СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈА И СТАН ДАР ДИ (10)

Стан дар ди за ци ја – про цес до но ше ња и при ме не стан дар да. 
Основ ни за да ци стан дар ди за ци је у тран спор ту. SRPSсрп ски стан
дар ди. Стан дар ди ISO. Осно ве си сте ма ква ли те та пре ма ISO стан
дар ди ма. HACCP стан дард.

ТО ВАР НА ЈЕ ДИ НИ ЦА (3)

Фор ми ра ње то вар не је ди ни це. Основ на свој ства и зна чај то
вар не је ди ни це. Па ле те и кон теј не ри као са вр ше ни ји об ли ци то
вар них је ди ни ца.

АМ БА ЛА ЖА (8)

Уло га и по де ла ам ба ла же. Из бор ам ба ла же. Об у хват ност про
из во да (па ке ти за ци ја). Сред ства па ко ва ња и фор ми ра ња те ре та, 
Обе ле жа ва ње, на чин сла га ња и при чвр шћи ва ње ро бе у то ку тран
спор та. Обез бе ђе ње те ре та.

ГО РИ ВА И МА ЗИ ВА (5)

Вр сте и осо би не чвр стих го ри ва. Вр сте и осо би не теч них го
ри ва. Га со ви та го ри ва. Наф та и де ри ва ти наф те. Ма зи ва. Ма ни пу
ла ци ја и скла ди ште ње го ри ва и ма зи ва.

ПРО ИЗ ВО ДИ ХЕ МИЈ СКЕ ИН ДУ СТРИ ЈЕ’(2)

Вр сте и основ на свој ства. Ма ни пу ла ци ја са хе миј ским про
из во ди ма.

ГРА ЂЕ ВИН СКИ МА ТЕ РИ ЈА ЛИ (6)

Вр сте и основ на свој ства, Ци гла, цреп и дру ги зи дар ски ма
те ри ја ли. Ва зду шна и хи дра у лич на ве зи ва. Гра ђе вин ски про из во ди 
од ве штач ких ма са и гу ме. Ма ни пу ла ци ја са гра ђе вин ским ма те ри
ја лом и ње гов тран спорт. 

КЕ РА МИЧ КИ ПРО ИЗ ВО ДИ (2)

Вр сте и основ на свој ства. Ма ни пу ла ци ја и скла ди ште ње ке
ра мич ких про из во да. Пре воз же ле зни цом.

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ И ПРЕ ХРАМ БЕ НИ ПРО ИЗ ВО ДИ (8)

Са став хра не. Мле ко и млеч ни про из во ди. Ме со и ме сни про
из во ди. Ме со и ме сне пре ра ђе ви не. Жи ва сто ка. Ри ба. Ма сти и 
уља. Жи та ри це, бра шно и пре ра ђе ви не од бра шна. Ше ћер. Во ће 
и по вр ће. Ал ко хол на и без ал ко хол на пи ћа. Скла ди ште ње и чу ва ње 
пре храм бе них про из во да. Пре воз ла ко квар љи вих про из во да и жи
вих жи во ти ња же ле зни цом.

МЕ ТАЛ НИ ПРО ИЗ ВО ДИ, МА ШИ НЕ И АЛА ТИ (2)

Основ на свој ства ме тал них про из во да, ма ши на и ала та. Скла
ди ште ње ме тал них про из во да.

ЕЛЕК ТРО ТЕХ НИЧ КИ ПРО ИЗ ВО ДИ (2)

Основ на по де ла и свој ства. На чин па ко ва ња, тран спор та и 
скла ди ште ња.

ОПА СНЕ МА ТЕ РИ ЈЕ (12)

Па ко ва ње, скла ди ште ње и пре воз опа сних ма те ри ја. Озна ке 
на опа сним ма те ри ја ма и усло ви њи хо вог пре во за. Кон вен ци ја о 
ме ђу на род ним же ле знич ким пре во зи ма – CO TIF и Пра вил ник о 
пре во зу опа сних ма те ри ја и пред ме та – RID. Кла се опа сних ма те
ри ја (екс пло зи ви, зби је ни га со ви, са мо за па љи ве ма те ри је, за па љи
ве теч не и за па љи ве чвр сте ма те ри је, отров не ма те ри је, ра ди о ак
тив не ма те ри је, на гри за ју ће ма те ри је).

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

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

Кон ку рен тан на ступ на ме ђу на род ном тр жи шту усло вљен је 
при ме ном ISO стан дар да па је у про грам ском са др жа ју пред ме та 
зна ча јан фонд по све ћен стан дар ди за ци ји. По себ ну па жњу тре ба 
по све ти ти стал ним из ме на ма у обла сти стан дар ди за ци је и уче ни ке 
увек упо зна ва ти са но вим тен ден ци ја ма у овој обла сти.

При ли ком упо зна ва ња уче ни ка са по је ди ним вр ста ма ро бе и 
усло ви ма њи хо вог па ко ва ња, скла ди ште ња и тран спор та, на ро чи ту 
па жњу по кло ни ти опа сним ма те ри ја ма и усло ви ма њи хо вог пре во
же ња же ле зни цом. При то ме тре ба ука за ти на из во ре опа сно сти и 
ме ре лич не за шти те, као и на мо гу ће по сле ди це при не пра вил ној 
ма ни пу ла ци ји по шиљ ка ма опа сних ма те ри ја и пред ме та.

ПОСЛОВНИ (СТРАНИ ЈЕЗИК) – не мач ки, фран цу ски, ен гле ски

ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ПРОГРАМА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве дру гог стра ног је зи ка је овла да ва ње ко му ни
ка тив ним ве шти на ма и раз ви ја ње спо соб но сти и ме то да уче ња 
стра ног је зи ка за по тре бе стру ке; раз ви ја ње са знај них и ин те лек
ту ал них спо соб но сти уче ни ка, ње го вих ху ма ни стич ких, мо рал них 
и естет ских ста во ва; раз ви ја ње оп штих и спе ци фич них стра те ги ја 
уче ња и кри тич ког ми шље ња; раз ви ја ње спо соб но сти за са мо стал
но, ауто ном но уче ње, тра же ње, се лек ци ју и син те зу ин фор ма ци ја; 
овла да ва ње је зи ком стру ке, и то у оно ли кој ме ри ко ја је нео п ход на 
да се стра ни је зик ко ри сти ра ди бо ље ин фор ми са но сти у обла сти 
стру ке и оспо со бље но сти за јед но став ну по слов ну ко му ни ка ци ју у 
усме ном и пи са ном об ли ку.



Задаци на ста ве стра ног је зи ка су да уче ни ци:
– бу ду оспо со бље ни да у школ ској и ван школ ској сва ко днев

ни ци мо гу пи сме но и усме но да оства ре сво је на ме ре, ди фе рен ци
ра но и сход но си ту а ци ји;

– про ду бљу ју и про ши ру ју ко му ни ка тив не спо соб но сти и 
по ста вља ју осно ве за то да стра ни је зик функ ци о нал но ко ри сте и 
по сле за вр шет ка свог обра зо ва ња (то ком сту ди ја, у бу ду ћем по слу 
или да љем обра зо ва њу);

– стек ну увид у је зич ку ствар ност и бу ду оспо со бље ни да 
уоче кон тра сте и вр ше по ре ђе ња у од но су на соп стве ну ствар ност;

– бу ду оспо со бље ни да се ком пе тент но и са мо све сно спо ра зу
ме ва ју са љу ди ма из дру гих зе ма ља, усва ја ју нор ме вер бал не и не
вер бал не ко му ни ка ци је у скла ду са спе ци фич но сти ма је зи ка ко ји 
уче, као и да на ста ве, у окви ру фор мал ног обра зо ва ња и са мо стал
но, уче ње и тре ћег стра ног је зи ка;

– до кра ја тре ћег од но сно че твр тог раз ре да сред ње струч не 
шко ле са вла да ју дру ги стра ни је зик до ни воа А2/А2+ ако је у пи
та њу по чет ни ни во, од но сно до ни воа Б1/Б1+ ако су уче ни ци тај 
је зик учи ли већ у основ ној шко ли или пак има ли не дељ ни фонд 
од 4 ча са.

На по ме на:
Ис ти че мо да ће сте пен по стиг ну ћа по је зич ким ве шти на ма 

ва ри ра ти, од но сно да ће ре цеп тив не ве шти не (раз у ме ва ње го во ра 
и чи та ње) би ти на пред ви ђе ном ни воу, док се за про дук тив не ве
шти не (го вор, ин тер ак ци ја, ме ди ја ци ја и пи са ње) мо же оче ки ва ти 
да бу ду за је дан ни во ни же.

Ко му ни ка тив не функ ци је:
1. Пред ста вља ње се бе и дру гих
2. По здра вља ње (са ста ја ње, ра ста нак;фор мал но, не фор мал но, 

спе ци фич но по ре ги о ни ма)
3. Иден ти фи ка ци ја и име но ва ње осо ба, обје ка та, бо ја, бро је ва 

итд.
4. Да ва ње јед но став них упут ста ва и ко ман ди
5. Из ра жа ва ње мол би и за хвал но сти
6. Из ра жа ва ње из ви ње ња
7. Из ра жа ва ње по твр де и не ги ра ње
8. Из ра жа ва ње до па да ња и не до па да ња
9. Из ра жа ва ње фи зич ких сен за ци ја и по тре ба
10. Ис ка зи ва ње про стор них и вре мен ских од но са
11. Да ва ње и тра же ње ин фор ма ци ја и оба ве ште ња
12. Опи си ва ње и упо ре ђи ва ње ли ца и пред ме та
13. Из ри ца ње за бра не и ре а го ва ње на за бра ну
14. Из ра жа ва ње при па да ња и по се до ва ња
15. Скре та ње па жње
16. Тра же ње ми шље ња и из ра жа ва ње сла га ња и не сла га ња
17. Тра же ње и да ва ње до зво ле
18. Ис ка зи ва ње че стит ки
19. Ис ка зи ва ње пре по ру ке
20. Из ра жа ва ње хит но сти и оба ве зно сти
21. Ис ка зи ва ње сум ње и не си гур но сти
Те ма ти ка:
Те ма ти ка об у хва та ка ко те ме ве за не не по сред но за стру ку та

ко и те ме из сва ко днев ног жи во та.

Струч на те ма ти ка 

Раз ли чи ти ти по ви тек сто ва у на ста ви (ше мат ски при ка зи, 
упут ства о при ме ни апа ра та, ин стру ме на та или пак ма те ри ја ла, 
хе ми ка ли ја, ре цеп ти, де кла ра ци је, кра ћи струч ни тек сто ви чи ји је 
са др жај ре ле ван тан за те мат ске са др жа је струч них пред ме та, из
ве шта ји, ка та ло зи, про гра ми са јам ских ак тив но сти и сл.) тре ба да 
са др же сле де ћу те ма ти ку ве за ну за стру ку:

– Ма те ри ја ли, сред ства, си ро ви не, пре па ра ти, на ми ри ни це 
– Ала ти, ма ши не и уре ђа ји, при бор за рад, ин стру мен ти, 

опре ма
– При пре ма, про из вод ња, па ко ва ње, скла ди ште ње и кон тро ла 

про из во да
– Ор га ни за ци ја и про цес ра да, пру жа ње услу га, ор га ни за ци ја 

фир ме, пред у зе ћа, обла сти де ло ва ња, струк ту ра пред у зе ћа, фир ме 

– Људ ски ре сур си уну тар фир ме: зва ња, опис по сло ва, од го
вор но сти и оба ве зе

– Про пи са на до ку мен та ци ја ве за на за стру ку и па пи ри од 
вред но сти (ва у че ри, ме ни це, по твр де, фор му ла ри)

– Ме ре за шти те и очу ва ња рад не и жи вот не сре ди не
– Пра ће ње но ви на у обла сти стру ке
– По слов на ко му ни ка ци ја на стра ном је зи ку ре ле вант на за 

стру ку 

ПОСЛОВНИ НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

1. Из го вор: од нос гла со ва и сло ва, по де ла гла со ва, ду жи на  
и ква ли тет во ка ла, диф тон зи. По ста вља ње пи та ња и да ва ње  
од го во ра (4): 

Wie heiβen Sie? – Ich heiβe Zo ran Ra dić.
Was sind Sie?  Ich bin Schüler. Wie vi e le Schüler sind in di e ser 

Klas se?
In di e ser Klas se sind nur zwölf Schüler.

2. Ис ка зи ва ње за по ве сти у ре че ни ца ма (4):

Za hlen Sie, bit te! Le sen wir jetzt ein we nig!
Sprec hen Sie nur De utsch! 

3. Име ни це стра ног по ре кла на – TION:

Die Lek tion, die Sta tion, die Na tion, die Por tion.

4. Име на на ро да:

Der Ser be, der De utsche, der Schwe i zer, der Engländer.

5. Упо тре ба пред ло га уз да тив:

Ne ben der Ta fel steht ein Stuhl; In di e ser Stadt bin ich ge bo ren; 
Das Dorf li egt an der Strec ke.

6. Сло же ни це

Der De utschle hrer, der Spe i se saal, der Schnel lzug

7. Упо тре ба пред ло га уз да тив и аку за тив:

Die Schüler es sen im Spe i se saal. Die Grup pe steht vor der Schu le. 
Die Grup pe kommt vor die Schu le.

8. Упо тре ба нео д ре ђе не за ме ни це man:

Man lernt. Man li est. Man ar be i tet.

9. По врат ни гла го ли:

Ich fre ue mich auf die Fe rien. Er in te res si ert sich für Mu sik.

10. Бро је ви од 1 до 100

2 – zwei; 10 – zehn; 21 – einundzwan zig

11. Пре зент:

Ich bin Le hre rin. Er hat vi e le Fre un de. Wir ler nen De utsch. Er 
fährt mit dem Zug.

12. Не га ци ја:

Ich ha be ke i ne Ze it. Das ist kein Schnel lzug. Nie trin ke ich Milch. 
Ni e mand ist im Ab teil.

13. Гла го ли са на гла ше ним пре фик сом:

Er kommt auch mit. Wann stehst du auf? Der Zug fährt ab.



14. По и ме ни че ни при де ви по сле et was, nichts, viel

Es gibt we nig Gu tes. Gibt es et was Ne u es?

15. Мо дал ни гла го ли:

Er will Me di zin stu di e ren. Darf ich eine Fra ge stel len? .Du kannst 
mein Auto neh men.

16. Упо тре ба од ре ђе ног и нео д ре ђе ног чла на

Од ре ђе ни члан уз ге о граф ске пој мо ве, уз име да на у не де љи и 
ме се ца у го ди ни; из о ста вља ње чла на уз лич на име на, др жа ве, гра
до ве, кон ти нен те, за ни ма ња и гра див не име ни це

Das ist ein Bahnhof. Der Bahnhof ist neu. De utschland ist ein 
schönes Land (aber: Er lebt in der Schwe iz). Sie lebt in Wi en. Er ist 
Schaf fner. Ich muss Brot ka u fen. 

17. Фу тур 1

Es wird bald reg nen. Mor gen wird er sein Zim mer aufräumen.

18. Ка зи ва ње вре ме на

Es ist zehn Uhr. Es ist halb vi er.

19. Пре те рит 

Er war pünktlich. Wir hat ten ke i ne Ze it. Sie war te te zi e mlich lan
ge. Der Fa hr gast ging in den Spe i se wa gen.

20. По и ме ни че ни при де ви

Der berufstätige Mann = der Berufstätige – ein Berufstätiger – 
Berufstätige

21. Пер фект са по моћ ним гла го ли ма ha ben и sein (3)

Ich ha be einen Platz ge fun den. Ich ha be kein Geld ge habt. Der 
Zug ist zu spät an ge kom men. Wir sind mit dem Bus ge fa hren.

21. Ред ни бро је ви

Er ste Lek tion; drit te Re i he

II РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва)

1. Пре те рит мо дал них гла го ла (3)

He rr Wolf mus ste um ste i gen. Ich will den Schaf fner sprec hen. Er 
dur fte nie mit kom men.

2. Пре зент, пре те рит, пер фект и фу тур 1 (6)

Er re ist nach Spa nien. Er war in der Schu le. Die Stu den ten sind 
nach Ita lien ge fa hren. Sein Fre und wird se i ne El tern be suc hen.

3. По и ме ни че ни пар ти ци пи (4)

Ein An ge stell ter sitzt am Fen ster. Der Be am te ar be i tet. 

4. Кон ди ци о нал не ре че ни це (5)

Wenn ich Geld ha be, ka u fe ich mir ein Mo tor rad. Wenn/Falls ich 
Ze it ha be, kom me ich zu dir. 

5. По ре ђе ње при де ва (4)

Er ist klein. Ber lin ist gröβer als Bel grad. New York ist die gröβte 
Stadt in der Welt.

6. Гла го ли са по врат ном за ме ни цом у да ти ву (5)

Ich möchte mir di e se Vor ric htung an se hen. Ich mer ke mir die Na
men le icht.

7. Ред ре чи у за ви сној ре че ни ци (4)

Was muss der Lokführer tun, wenn das Ha up tsig nal rot ist? Mir in
te res si ert, wie eine Vor ric htung funk ti o ni ert? Schön, dass Sie hi er sind.

8. Упо тре ба пред ло га en tlang 

Ich ge he das Gle is en tlang. Er geht die Strec ke en tang.

9. Гла го ли са не на гла ше ним пре фик сом (5)

Er ver bringt se i ne Fe rien am Me er. Der Le hrer erzählt uns al les. 
Wer be kommt schlec hte No te?

10. Упо тре ба гла го ла sol len (4)

Dort soll be son ders schön sein. Di e se Grot te soll ein Na tur wun der 
sein. Der Zug soll eine Stun de Verspätung ha ben. 

11. Упо тре ба ве зни ка als и wenn (2)

Warst du über rascht, als du me i nen Bri ef be kamst? Ich fre u te 
mich im mer, wenn ich einen Bri ef von dir be kam. 

12. Сло же ни гла го ли (2)

Ble i ben Sie sit zen! Auf di e ser Re i se lernt man vi e le Le u te und 
Länder ken nen.

13. Упо тре ба пред ло га bis (5)

Von acht bis zehn Uhr; drei bis vi er Stun den; von Bel grad bis Wi
en; bis zum Bahnhof

14. Ин фи ни тив са zu (3)

Er hat te ke i ne Ze it, einen Platz in der er sten Klas se zu suc hen. 
Jetzt hat er kein Geld, den Zuschlag zu be za hlen. 

15. Упо тре ба гла го ла sche i nen (6)

Das sche int einen Vor teil zu sein. Sie sche int müde zu sein. Der 
Zug sche int Verspätung zu ha ben.

16. Не пра вил ни гла го ли (5)

Wir ver brac hten un se re Fe rein zu sam men. Er dac hte im mer an 
se i nen Aufent halt in Ber lin. Er war mein Freun lan ge be vor ich dich 
kan nte.

17. Упо тре ба па си ва (4)

Die Strec ke wird fre i ge ge ben. Die Schüler wur den vom Le hrer 
ge lobt.

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

1. Упо тре ба об ли ка ich hat te (7)

Er hat te we nig Ze it. Wir hat ten ke i nen Platz in di e sem Ab teil.

2. Упо тре ба об ли ка ich kon nte (5)

Sie kon nte nicht die Re i se un ter brec hen. Kon nte er die Fa hr kar ten 
be kom men?

3. По ре ђе ње при де ва, при лог gern (5)

Sie ist schöner als ihre Schwe ster. Er re ist gern.

4. Упо тре ба гла го ла bra uc hen (6) 

Er bra ucht einen Ku gelschre i ber.Ich bra uc he einen ne uen Man tel.

5. Мо дал ни гла го ли са ин фи ни ти вом пер фек та (6)

Es kann et was pas si ert sein. Je mand kann die Not brem se ge zo gen 
ha ben.



6. Пер фект мо дал них гла го ла (7)

Wir ha ben vor di e sem Sig nal hal ten müssen. Er hat im Ab teil er
ster Klas se ble i ben wol len.

7. Упо тре ба об ли ка ich dur fte, ich moc hte (4)

Er moc hte Bi er trin ken. Wir dur ften ge stern nicht aus ge hen.

8. Па сив (5)

Dort wer den die Ze i tung ver ka uft. Das Ha us wur de re no vi ert. Der 
Wa gen wird re pa ri ert wer den.

9. Ин фи ни тив па си ва уз мо дал не гла го ле (6)

Die Wa gen müssen von den Schi e nen ent fernt wer den. Die Strec
ke soll möglichst schnell geräumt wer den.

10. Кон струк ци ја möglichst и при дев или при лог (4) 

Möglichst schnell; möglichst rasch

11. Упо тре ба гла го ла las sen (4)

Es lässt sich nicht le sen.

12. За ви сне ре че ни це (6)

Ich ha be ihn so fort an ge ru fen, da mit er kom men kon nte. Sie kann 
di e se Prüfung bes te hen, in dem sie fleiβig lernt. Sie sagt, dass sie mor
gen kom men wird.

13.  Кон струк ци ја einer, eine, eines са ге ни ти вом (5)

Das ist einer der gröβten Bahnhöfe in Euro pa. 

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

1. За ме нич ки при ло зи и њи хо ва упо тре ба (10)

da durchwo durch; da rumwo rum; da ra uswo ra us; da beiwo bei; 
da ranwo ran; da ra ufwo ra uf 

2. Не га ци ја (5)

nicht, nichts, nie, ni e mand, kein, nein

3. Им пе ра тив (5)

Frag(e) ihn! Ar be i te! Fa hr! Sei still!

4. Кон јунк тив (5)

Hätte ich ge nug Geld! Wäre er ge kom men!

5. За ме ни це (15)

Упит не, ре ла тив не, при свој не, нео д ре ђе не, по ка зне и лич не.

6. При дев (5)

По ре ђе ње при де ва и при дев ска де кли на ци ја 

7. Ре че ни ца и ре че нич ни де ло ви (5)

8. При ло шке од ред бе (5)

9. Вр сте ре че ни ца (5)

ОДА БРА НЕ ТЕ МЕ

IN FOR MA TI ON STEC HNO LO GIEN

1. Com pu ter knowhow
2. Cha rak te ri sti ken der In for ma ti on stec hno lo gie

3. Men schen und In for ma ti on stec hno lo gien
4. In for ma ti on stec hno lo gien als Be ruf
5. Hi sto rische Ent wic klung der Com pu tersyste me
6. Grund funk ti o nen und Struk tur des Com pu tersystems
7. Grund be grif fe der Com pu tersyste me
8. Di gi tal si mu la tion im Eisen ba hnver ke hr
9. Grund te i lung der Com pu ter pro gram me
10. Tec hno lo gien der Com pu ter benützung
11. Evo lu tion der Informationsära
12. Kom mu ni ka ti o nen und Com pu ter
13. Cha rak te ri sti ken der Informationsära
14. Ữbertragen und Fer nbe ar be i tung der Da ten
15. In for ma ti on stec hno lo gien als Hil fe im Be ruf

TEC HNO LO GIE DER BEFÖRDERUNG VON FAHRGÄSTEN

1. Ar be it sr ga ni si e rung
2. Beförderung der am tlic hen Post
3. Ar be it smit tel und For mu la re
4. Fa hr plan für Fahrgäste
5. Nic hte in hal tung des Fa hr plans
6. Ver trag über Beförderung von Fahrgästen
7. Rec hte und Pflic hte der Fahrgästen
8. Rec hte und Pflic he des Tran sportführers
9. Fa hr kar ten und Fa hr pre i se
10. Zu sat zpre i se und Zuschläge
11. Beförderung der Kin der
12. Wa gen mit Liegeplätzen, Schlaf wa gen, Sa lon wa gen
13. Gepäckaufgabe
14. Gel tung sda u er der Fa hr kar ten
15. Ve ri fi ka tion der Fa hrsche i ne

IN FOR MA TI ONSSYSTEM DER EISEN BAHN

1. Ữber das In for ma ti onssystem (Be griff, Ar ten)
2. Pro jek ti e rungsMet ho den
3. Tec hni ken und – Or ga ni sa ti on smit tel
4. Ele men te und Zi e le des In for ma ti onssyste me a uf ba u es
5. Die Be zi e hung zwischen dem Re alsystem und In for ma ti

onssystem
6. Met ho do lo gische Gründe der Ent wic klung des In for ma ti

onssystems
7. Kri te rien für Cha rak te ri sti ken be wer tung des In for ma ti

onssystems
8. Eini ge Mo del le der In for ma ti onssyste me
9. All ge me i ne Kon zep tion des in te gra len Eisen bah nin for ma ti

onssystems
10. Tec hno lo gi e e le men te der Da ten be ar be i tung 
11. Eisen bah nin for ma ti onssystem und des sen Be zi e hung mit Um welt
12. An wen dung sbe re ic he der Eisen bah nin for ma ti onssyste me
13. Ent wic klungszi e le des Eisen bah nin for ma ti onssystems
14. Struk tur des Eisen bah nin for ma ti onssystems
15. Com pu terIn for ma ti onssystem für Ver fol gen und Len ken der 

Fa hr ze u ge
16. Com pu terIn for ma ti onssystem im Be re ich der Eisen bahnfa hr

ze u gin stand hal tung
17. In for ma ti onssyste meder Beschre i bungs und Analyse met ho den
18. Com pu ter vr net zun gen
19. Apli ka tionFa hr kar te na us fer ti gung im In for ma ti onssystem
20. Com pu terIn for ma ti onssystem im Be re ich des Güter zu gver

ke hrs
21. Te le kom mu ni ka ti on sver net zun gen als ein Ele ment des Eisen

bah nin for ma ti onssystems
22. Com pu terIn for ma ti onssystem im Eisen ba hnver ke hr
23. In ter netMar ke ting
24. Zi e le des In ter netMar ke tings
25. Nut zung des In ter netSystems
26. Funk tion und Struk tur des Com pu tersystems
27. Ữbertragen und Fer nbe ar be i tung der Da ten
28. Problemlösung mit der Hil fe des Com pu ters



29. Tec hno lo gie der Com pu ter nut zung
30. Eisen bah nin for ma ti onssystemsTätigkeit und Re so ur ces
31. Zi e le des Eisen bah nin for ma ti onssystems

TRAN SPOR TRECHT UND SPE DI TION

1. Der Be griff des Rechts
2. Rechtssystem und des sen Te i le
3. Der Be griff des Wirtschaft srechts
4. Qu el len des Tran spor trechts
5. Su bjek te des Tran spor trechts
6. Ver trag sbe din gun gen
7. Verträge über Güterbeförderung im Eisen ba hnver ke hr
8. Ve rant wor tung der Eisen bah nor ga ni sa ti o nen
9. Der Be griff und Ver trag sar ten im Se eschif fver ke hr
10. Qu el len des Straβen ver ke hr srechts
11. Die Vertragsverhältnisse im Luft ver ke hr
12. Ver sic he rungsver tragAr ten
13. Qu el len der Speditionsvorträge
14. Spe di ti on svor trag
15. Pflic hten, Rec hte und Ve rant wor tung des Spe di te urs

GESCHÄFTSKOMMUNIKATIONEN

1. Der Be griff der Kom mu ni ka tion
2. Das Objekt der Kom mu ni ka tion
3. Grundcha rak te ri sti ken der Geschäftskommunikation
4. Or ga ni sa ti on sde sign
5. Funk ti o nen und Cha rak te ri sti ken der Kom mu ni ka tion
6. Kom mu ni ka ti on sar ten (ver bal, nic htver bal)
7. Aspek ten der mündlic hen Geschäftskommunikation
8. Aspek te des schri ftlic hen Geschäftskommunikation
9. Tec hni ken der Kommun ikationskreativitäten twicklung
10. Geschäftsbrief
11. Un ter neh mung sin te rak tion als GeschäftssystemUm weltIn

ter ak tion
12. Fak to ren der Ver sor gung und Ver wen dung in der 

Geschäftskommunikation
13. So zi al ve rant wor tung des Ma na gers in der 

Geschäftskommunikation
14. Kom mu ni ka ti onsstra te gie mit der fi nan zi el len Or ga ni sa tion 

und In sti tu tion

WA REN KENT NIS SE

1. All ge me i ne Cha rak te ri sti ken
2. Ver te i lung und Klas si fi ka tion der Wa re
3. Wa renund Tran sport kon trol le
4. Wa ren qu a lität
5. Di stri bu ti ve Wa ren be ze ic hnun gen (De kla ra tion, Be ze ic hnun

gen der Wa ren qu a lität und Schut zbe ze ic hnung)

TEC HNO LO GIE DES Wa ren tran sports

1. Ent wic klu nung der Wa ren bef ör de rung sor ga ni sa ti on
2. Ar be it sor ga ni sa tion in Lagerplätze
3. Ar be its ze it in Lagerplätze und Ar be it sa uf sicht
4. Beförderungsscheine
5. Vorläufige Wa ren la ge rung
6. Erfüllung des Frachtbri efs
7. Wa re na uf nah me und Kon trol le
8. Feststel lung und Kon trol le der Wa ren sen dung
9. Feststel lung der Num mer der Wa ren sen dung (pro Stück), Auf

ze ic hnung über Wa re na uf nah me
10. Schlieβen des Beförderungvertrags
11. Beförderung, Un ter weg sma ni pu la ti o nen, Wa re na u sli e fe rung
12. Vor be re i tung für Wa ren sen dun ga u sli e fe rung
13. Ausla den und Be ar be i tung der Wa ren sen dung
14. Gel tung der Vor trag sge set ze über Beförderung im Eisen ba

hnver ke hr

ПОСЛОВНИ ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

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

ИЗ ГО ВОР, ОД НОС ГЛА СО ВА, СЛО ВА, ПО ДЕ ЛА ГЛА СО ВА, 
ДУ ЖИ НА И КВА ЛИ ТЕТ ВО КА ЛА, ПО ЛУ ВО КА ЛИ,  
ОР ТО ГРАФ СКИ ЗНА ЦИ, ВЕ ЗИ ВА ЊЕ (3)

Les élèves II aiment le urs amis. Ils ont été à la cam pag ne.

ОП ШТИ ИЗ РА ЗИ: ПО ЗДРА ВИ, ОСЛО ВЉА ВА ЊЕ, ИЗ РА ЗИ  
УЧ ТИ ВО СТИ (2)

Bo njo ur, Bon so ir; Mon si e ur, Ma da me; Com ment al lezvo us? 
Mer ci, très bien et vo us?

ОД РЕ ЂЕ НИ И НЕО Д РЕ ЂЕ НИ ЧЛАН (2)

le père, la mère, les pères, les mères, un crayon, une fem me, des 
crayons, des fem mes

СА ЖЕ ТИ ЧЛАН (2)

de + le = du; à + le = au; de + les = des; à + les = aux 

ГЛА ГО ЛИ AVO IR И ÊTRE (ПРЕ ЗЕНТ) (2)

Je su is fa ti gué. J‘ai be a u co up de crayons

МНО ЖИ НА ИМЕ НИ ЦА И ПРИ ДЕ ВА (4)

la ma i son – les ma i sons ; le ta ble au – les ta ble a ux; le che val – les 
che va ux ; grand – grands; be au – be a ux

ЖЕН СКИ РОД ИМЕ НИ ЦА И ПРИ ДЕ ВА (4)

le mar chand – la mar chan de; le ber ger – la ber gère; le paysan – la 
paysan ne; le dan se ur – la dan se u se; le di rec te ur – la di rec tri ce

ЛИЧ НЕ ЗА МЕ НИ ЦЕ (НА ГЛА ШЕ НЕ И НЕ НА ГЛА ШЕ НЕ)  
И ЊИ ХО ВА УПО ТРЕ БА (4)

Il va chez lui. Ce n’est pas moi, c’est lui qui a fa it ce la. Don ne
moi ce li vre!

СА ДА ШЊЕ ВРЕ МЕ – (НА СТАВ ЦИ ЗА ГЛА ГО ЛЕ ОД РЕ ЂЕ НИХ 
ГРУ ПА) (3)

No us réci tons no tre leçon. Ils répon dent aux qu e sti ons. 

ОСНОВ НИ И РЕД НИ БРО ЈЕ ВИ ОД 1 ДО 100 (4)

5 cinq, 14 qu a tor ze, 20 vingt, 60 so i xan te; un – le pre mi er, la pre
miè re; de ux – le (la) de u xi ème

ГЛА ГО ЛИ PREN DRE, FA I RE, PO U VO IR, VO U LO IR, DE VO IR  
И SA VO IR (4)

Je prends mon pe tit déje u ner. Je pe ux ce que je ve ux. Je ve ux ac he
ter une bel le vo i tu re. Je do is fa i re mon de vo ir. Que fa istu? Je ne sa is pas.

ПРИ СВОЈ НИ ПРИ ДЕ ВИ И ЊИ ХО ВА УПО ТРЕ БА (2)

mon li vre; ta cra va te; mes li vres; tes cra va tes; no tre li vre; vo tre 
cra va te; nos li vres : vos cra va tes

ПО КА ЗНИ ПРИ ДЕ ВИ И ЊИ ХО ВА УПО ТРЕ БА (2)

ce garçon, cet hom me, cet te ma i son, ces crayons

ИН ТЕР О ГА ЦИ ЈА, ИН ВЕР ЗИ ЈА (3)

Ve uxtu ve nir chez moi?

НЕ ГА ЦИ ЈА (2) 

Je ne par le pas. Tu n’aimes pas.



ГЛА ГО ЛИ AL LER И VE NIR (2)

je va is, tu vas, je vi ens, tu vi ens 

БЛИ СКОБУ ДУ ЋЕ ВРЕ МЕ – FU TUR PROC HAIN (2)

je va is tra va il ler, tu vas tra va il ler

БУ ДУ ЋЕ ВРЕ МЕ – FU TUR SIM PLE (3)

je par le rai, tu par le ras

ПАР ТИ ЦИП ПЕР ФЕК ТА (2) 

don ner – donné; fi nir – fi ni; per dre – per du; fa i re – fa it; re ce vo
ir – reçu

ПРО ШЛО ВРЕ МЕ – PASSÉ COM POSÉ (3)

j’ai parlé, je su is allé(e)

ИМ ПЕР ФЕ КАТ, НА СТАВ ЦИ И УПО ТРЕ БА (3)

La nu it éta it no i re, il ple u va it, le vent sif fla it et les ar bres se co
ur ba i ent. 

СЛО ЖЕ НЕ ИМЕ НИ ЦЕ – МНО ЖИ НА (2)

le chefli eu – les chefsli e ux; le grandpère – les grandspères; le 
choufle ur – les cho uxfle urs

ПРИ ДЕ ВИ КО ЈИ ИМА ЈУ ДВА ОБ ЛИ КА ЗА МУ ШКИ РОД (2)

be au – bel ; no u ve au – no u vel le; vi e ux – vi eil 

ПРИ СВОЈ НЕ ЗА МЕ НИ ЦЕ (2)

Mon li vre et le tien sont ne ufs. No tre jar din est plus pe tit que le 
vôtre. 

ГЛА ГО ЛИ КО ЈИ СЕ МЕ ЊА ЈУ ПО МО ЋУ ГЛА ГО ЛА ÊTRE (3)

Il est allé au cen trevil le. El le est ar rivée à la ma i son.

ПРИ ЛО ЗИ, ВР СТЕ ПРИ ЛО ГА (3)

bien, peu, be a u co up, he u re u se ment, précisément, pru dem ment 

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

УПО ТРЕ БА ОД РЕ ЂЕ НОГ ЧЛА НА (6)

Од ре ђе ни члан уз ге о граф ске пој мо ве, la Fran ce, la Se i ne, la 
Cor se, les Al pes. Стра не све та: le Nord, le Sud, l Est, l Ouest. Го ди
шња до ба: le prin temps, l’été; у не ким го то вим из ра зи ма: avo ir la 
fiè vre, avo ir le temps

ИЗ О СТА ВЉА ЊЕ ЧЛА НА (2)

Aко име на гра до ва, осо ба и ме се ци у го ди ни ни су пра ће на 
при де вом или не ким до дат ком, члан се из о ста вља. Pi er re, Ma rie, 
Pa ris, jan vi er али: la bon ne Ma rie, le be qu Pa ris, le mo is de févri er

ГЛА ГО ЛИ DI RE И LI RE (2)

je dis, no us di sons, tu lis, vo us li sez

ГЛА ГО ЛИ PAR TIR, SOR TIR, SER VIR И CO U RIR (2)

je pars, no us par tons.., je co urs, no us co u rons.., je sors, no us sor
tons.., je sers, no us ser vons… 

ПО РЕ ЂЕ ЊЕ ПРИ ДЕ ВА (3)

Il est grand. Il est plus grand que moi. Pi er re est plus grand de to
us les élèves.

НЕ ПРА ВИЛ НИ КОМ ПА РА ТИВ И СУ ПЕР ЛА ТИВ (3)

Sa fa u te est pi re, par ce qu’il a men ti. Sa santé est ma in te nant plus 
ma u va i se qu’aupa ra vant.

РЕ ЛА ТИВ НЕ ЗА МЕ НИ ЦЕ (4)

Je par le de mon si e ur qui est dans le jar din. Le mon si e ur dont je 
par le est dans le jar din.

УПИТ НЕ ЗА МЕ НИ ЦЕ (4)

Qui par le? A qui pen sestu? Que voyezvo us? De qu oi par lesvo us?

КОН ДИ ЦИ О НАЛ ПРЕ ЗЕН ТА И ЊЕ ГО ВА УПО ТРЕ БА (2)

Po ur ri ezvo us me di re où est le bu re au de po ste? On di ra it qu’el le 
a pe ur.

ПЛУ СКВАМ ПЕР ФЕ КАТ (2)

Il a vu le film que tu lui ava is re com mandé. Il m’a dit qu il ava it 
oublié son port fe u il le.

ПО ВРАТ НА ЗА МЕ НИ ЦА SE И ПО ВРАТ НИ ГЛА ГО ЛИ (3)

Јe me la ve. Нous no us la vons. Per son ne ne pe ut vi vre uni qu e ment 
po ur soi. 

ПАР ТИ ЦИП ПРЕ ЗЕН ТА И ГЕ РУН ДИВ (4)

Il lis un li vre ayant 800 pa ges. En se pro me nant, ils par lent de le
urs pro jets.

ПО РЕ ЂЕ ЊЕ ПРИ ЛО ГА HAMENT (2)

sa ge mentplus sa ge mentle plus sa ge ment, do u ce mentplus do u
ce mentle plus do u ce ment

НЕ ПРА ВИЛ НИ КОМ ПА РА ТИВ И СУ ПЕР ЛА ТИВ НЕ КИХ  
ПРИ ЛО ГА (2)

bien mi e uxle mi e ux, peumo insle mo ins

МЕ СТО ПРИ ЛО ГА У РЕ ЧЕ НИ ЦИ (2)

Il man ge be a u co up. Il a be a u co up mangé.

ПРЕД ЛО ЗИ, УПО ТРЕ БА И ЗНА ЧЕ ЊЕ (10)

à l’éco le, de, cinq à sept, une boîte à ci ga ret te; ve nir de Fran ce, il 
par le de toi; sur la ta ble; en Fran ce, fi nir en de ux he u res; dans la cham
bre, dans dix he u res.

ВЕ ЗНИ ЦИ ЗА НЕ ЗА ВИ СНЕ РЕ ЧЕ НИ ЦЕ (5)

Ge or ges et son ami n’ont pas pu ve nir aujo urd’hui, ma is ils vi en
dront de main.

ПО КА ЗНЕ ЗА МЕН ЦЕ (2)

Vo i ci de ux crayons: ce luici est no ir, ce luilà est ro u ge. Ces fru its 
sont be a ux, ce uxlà sont me il le urs.

МЕ СТО ПРИ ДЕ ВА (ИС ПРЕД ИЛИ ИЗА ИМЕ НИ ЦЕ) (2)

Une ta ble ron de, un che val blanc; une étro ité ami tié; un be au 
garçon.

ПРО МЕ НА ЗНА ЧЕ ЊА ПРИ ДЕ ВА У ЗА ВИ СНО СТИ  
ОД МЕ СТА КО ЈЕ ЗА У ЗИ МА (2)

un en fant pro pre; mon pro pre en fant; un hom me bra ve; un bra ve 
hom me

УПИТ НИ ПРИ ДЕ ВИ (2)

Qu el le co u le ur aimezvo us? De qu el ro man par lestu? Qu el est 
vo tre nom?



ГЛА ГО ЛИ CONNAÎTRE И SA VO IR (2)

Je con na is, no us con na is sons, je sa is, no us sa vons

ГЛА ГО ЛИ ÉCRI RE И CRO I RE (2)

J’écris, no us écri vons, je cro is, no us croyons 

III РАЗРЕД  
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

ПА СИВ – ПРЕ ЛА ЗАК ИЗ АК ТИВ НЕ У ПА СИВ НУ  
ТРАН СФОРН МА ЦИ ЈУ И ОБР НУ ТО (4)

Les so u ris sont mangées par le chat. Le ber ger est ac com pagné 
des chi ens. Le vo le ur a été sa i si.

НЕО Д РЕ ЂЕ НИ ПРИ ДЕ ВИ (4)

Je n’ai aucun so u ve nir de toi. Cer ta ins éléves ne ve u lent pas ap
pren dre. Ma tan te est ma la de, je lui por tai qu el qu es fle urs.

НЕО Д РЕ ЂЕ НЕ ЗА МЕ НИ ЦЕ (4)

Per son ne ne vi ent. J’ai lu qu el que cho se de très intéres sant. Il ne 
fa ut pas se mo qu er d’autrui.

ПРИ ЛО ШКЕ ЗА МЕ НИ ЦЕ EN И Y (4)

J’en par le so u vent. J’y pen se. No us en ayons parlé. J’y ai réfléchi 
hi er.

СЛО ЖЕ НЕ РЕ ЛА ТИВ НЕ ЗА МЕ НИ ЦЕ (3)

Dans le jar din il y a un pom mi er sur le qu el as sis un gar con. C’est 
le chien po ur le qu el j’ai tant payé.

СЛО ЖЕ НЕ УПИТ НЕ ЗА МЕ НИ ЦЕ (3)

Le qu el de ces li vres préfèresvo us, ce luici ou ce luilà? La qu el le 
de ces fil let tes tra va il le mi e ux. 

PASSÉ SIM PLE (АОРИСТ) – НА СТАВ ЦИ ЗА ОД РЕ ЂЕ НЕ ГРУ ПЕ 
ГЛА ГО ЛА И УПО ТРЕ БА (3)

Je tra va il la is tran qu il le ment, qu and to ut à co up j’en ten dis un cri. 
Il réfléchis sa it, et so u dain une idée lui vînt.

ПО ДЕ ЛА И УПО ТРЕ БА ПРЕ МА ЗНА ЧЕ ЊУ (3)

за ме сто, вре ме, на чин, ко ли чи ну (ин те зи тет): près, loin, 
aujord’hui, hi er, bien, vi te. J’ai as sez mangé. Il a trop bu. 

СЛА ГА ЊЕ ВРЕ МЕ НА (6)

Il di sa it qu’il sa va it sa leçon. Il di sa it qu’il sa u ra it sa leçon.

КОН ДИ ЦИ О НАЛ НЕ РЕ ЧЕ НИ ЦЕ (6)

S’il fa it be au temps, je sor ti rai. S’il fa i sa it be au temps, je sor ti ra is. 
S’il ava it fa it be au temps, je se ra is sor ti.

СУ БЈУНК ТИВ (УПО ТРЕ БА) (15)

Je do u te qu’il sac he bien sa leçon. Je ne dit pas qu’il so it ma la de. 
Il ne me per met pas que je fas se ce la.

ИН ФИ НИ ТИВ (ФУНК ЦИ ЈА) (4)

Di re et fa i re sont de ux. Cet te ma i son est à ven dre. Dési rezyous 
li re ce li vre?

ИН ФИ НИ ТИВ НА РЕ ЧЕ НИ ЦА (6)

Après avo ir fi ni ses de vo irs, il sor tit. Je pris un ta xi po ur ar ri ver à 
temps à la ga re. Vo us avez été pu nis po ur avo ir men ti.

ДИ РЕКТ НИ И ИН ДЕР КТНИ ГО ВОР (5)

Je sor ti rai aujo urd’hui. Il m’a dit qu’il sor ti ra aujo urd’hui. Ne ple
u rez pas! Je vo us ai dit de ne pas ple u rer.

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

ПА СИВ – по на вља ње гра ди ва (5)

L’ar gent est em porté par le lo up. Le lo up em por te l’ag ne au. Il a 
été mor du par le chien. Un chien l’a mor du.

СЛА ГА ЊЕ ВРЕ МЕ НА – по на вља ње гра ди ва (5)

J’ai ap pris que vo us éti ez ma la de. Le chas se ur af fir ma it qu’il ava
it tué six lo ups.

СУ БЈУНК ТИВ – по на вља ње гра ди ва (10)

Je m’éton ne qu’il n’ait pas répon du. J’exi ge que vo us ve ni ez de
main so ir. Il est temps que vo us pen si ez à vo tre ave nir.

ЗА ВИ СНЕ РЕ ЧЕ НИ ЦЕ И ВЕ ЗНИ ЦИ КО ЈИ ИХ УВО ДЕ (40)

Ре ла тив не: J’ai lu son ro man qui a reçu le prix Gon co urt. J’ai tro
uvé une ma i son qui a un jar din.

Ком па ра тив не: El les se res sem blent com me de ux go ut tes d’eau. 
Il ha bi te plus loin que moi.

Тем по рал не: J’irai le vo ir avant qu’il par te. Qu and le chat n’est 
pas là, les so u ris dan sent. 

Ка у зал не: J’ai fermé la por te par ce qu’il y ava it de l’air. Com me 
la vo i tu re est en pan ne, il fa ut al ler à pied. 

Кон це сив не: Bien que Pi er re so it méchant, no us l’aimons. Qu o i
que no us soyons en hi ver, la tempéra tu re est très do u ce. 

Опо зи тив не: Il tra va il le tan dis que vo us vo us re po sez. Sa santé 
décli ne alors qu’on le croyait guéri.

Фи нал не: Il s’est re tiré dans sa cham bre po ur qu’on ne le déran ge 
pas. Il par le de ma niè re que le mon de l’en ten de. 

Кон се ку тив не: Il mar cha it si vi te qu’il éta it dif fi ci le de le su i vre. 
Il a tant de li vres qu’il ne sa it pas où les met tre. 

Хи по те тич не: Je le fe rai vo lon ti ers, à con di tion qu’il fas se be au. 
J’irai chez vo us, à mo ins que vo us (ne) sor ti ez.

ОДА БРА НЕ ТЕ МЕ

LA TEC HNO LO GIE DE L’IN FOR MA TION

1. L’évo lu tion de l’épo que d’in for ma tion.
2. Les ca ractéri sti qu es de l’épo que d’in for ma tion.
3. Les ca ractéri sti qu es de la tec hno lo gie d’in for ma tion.
4. Les or di na te urs
5. Les com mu ni ca ti ons et es rése a ux des or di na te urs.
6. Les gens et les tec hno lo gi es d’in for ma tion.
7. Les tec hno lo gi es de l’in for ma tion com me méti er.
8. Les tec hno lo gi es de l’in for ma tion com me l’aide dans le méti er.
9. Le déve lop pe ment hi sto ri que des systèmes d’or di na te ur.
10. Les no ti ons fon da men ta les qui se rap por tent aux systèmes 

d’or di na te ur.
11. Les fon cti ons fon da men ta les et la struc tu re d’un système d’or

di na te ur.
12. La tran smis sion et l’éla bo ra tion des données.
13. La si mu la tion di gi ta le au che min de fer.
14. La clas si fi ca tion fon da men ta le des pro gram mes d’or di na te ur.
15. La tec hno lo gie de l’uti li sa tion de l’or di na te ur.

LA TEC HNO LO GIE DU TRAN SPORT DES VOYAGE URS

1. L’or ga ni sa tion du tra vail aux ga res.
2. L’en voi du co ur ri er d’af fa i re.
3. Les moyens du tra vail et les for mu la i res.
4. L’ho ra i re.
5. L’ho ra i re nonexécuté – les empêchements dans la cir cu la tion.



6. Le con trat sur le tran sport des voyage urs.
7. Les dro its et les de vo irs des voyage urs.
8. Les dro its et les de vo irs des tran spor te urs.
9. Les bil lets et les prix des bil lets.
10. Les autres prix et le supplément.
11. Le tran sport des en fants.
12. Le wa gon co uc het tes, le wa gon lit, le wa gon re sta u rant.
13. La di stri bu tion du ba ga ge.
14. La va li dité des bil lets.
15. Le cac he ta ge des pa pi ers du voyage.

LES SYSTÈMES D’IN FOR MA TI ONS DE CHE MIN DE FER

1. Le système d’in for ma tion.
2. Les métho des, les tec hni qu es et les moyens d’or ga ni sa tion dans 

la con struc tion du pro jet de système d’in for ma tion.
3. Les éléments et les buts dans la con struc tion du système d’in

for ma tion.
4. Les li ens en tre le système réel et ce lui d’in for ma tion.
5. Les ba ses métho di qu es du déve lop pe ment d’un système d’in

for ma tion.
6. Les crit ères de l’éva lu a tion des ca ractéri sti qu es de système 

d’in for ma tion.
7. Qu el qu es mod èles du système d’in for ma tion.
8. La con cep tion généra le du système intégral de che min de fer.
9. Les éléments de tec hno lo gie de l’éla bo ra tion des données.
10. Le système d’in for ma tion de che min de fer.
11. Les do ma i nes d’ap pli ca tion des systèmes d’in for ma tion de 

che min de fer de Bel gra de.
12. Les buts de déve lop pe ment du système d’in for ma tion de che

min de fer.
13. La struc tu re du système d’in for ma tion de che min de fer.
14. Les or di na te urs dans le système d’in for ma tion po ur le contrôle 

et la con du i te de train om ni bus.
15. Les systèmes d’in for ma tion dans le do ma i ne du contrôle des 

moyens de tran sport de che min de fer.
16. Les systèmes d’in for ma tion – les métho des de de scrip tion et 

d’analyse.
17. Les rése a ux des or di na te urs.
18. L’ap pli ca tion – la di stri bu tion des bil lets dans le système d’in

for ma tion po ur la ven te des ser vi ces dans la cir cu la tion des voyage urs.
19. Les systèmes d’in for ma tion dans le do ma i ne de tra fic de mar

chan di ses.
20. Les rése a ux de télécom mu ni ca ti ons com me un élément du 

système d’in for ma tion de che min de fer.
21. Les systèmes d’in for ma tion dans le che min de fer.
22. La pu bli cité par l’in ter net.
23. Les buts de la pu bli cité par l’in ter net.
24. L’uti li sa tion de système d’in ter net.
25. EDI in ter net.
26. La fon ction et la struc tu re de système d’or di na te ur.
27. La tec hno lo gie de l’uti li sa tion des or di na te urs.
28. Le but, la fon ction et les éléments du système d’in for ma tion.
29. Les systèmes d’in for ma tion de che min de fer.
30. Les systèmes d’in for ma tion de train.

LE DRO IT DE TRAN SPORT ET L’EXPÉDI TION

1. La no tion de dro it.
2. Le système de dro it et ses par ti es.
3. La no tion de dro it d’éco no mie.
4. Les so ur ces de dro it de tran sport.
5. Les su jets de dro it de tran sport.
6. Les con di ti ons po ur la création de con trat.
7. Les con trats sur le tran sport de mar chan di ses par le che min de fer.
8. La re spon sa bi lité de l’or ga ni sa tion de che min de fer.
9. Les so ur ces de dro it de cir cu la tion dans les gran des ro u tes.
10. La no tion et les sor tes de con trat sur le tran sport na val.
11. Les rap ports de con trat dans le tran sport aérien.
12. Le con trat sur l’as su ran ce et les sor tes de con trat.

13. Les so ur ces de dro it qui se rap por te au con trat sur l’expédi tion.
14. Le con trat sur l’expédi tion.
15. Les obli ga ti ons, les dro its et les re spon sa bi lités d’un expédi

te ur.

LES COM MU NI CA TI ONS D’AF FA I RE

1. La no tion de la com mu ni ca tion.
2. L’objet de la com mu ni ca tion.
3. Les ca ractéri sti qu es fon da men ta les de la com mu ni ca tion d’af

fa i re.
4. Le pro jet d’or ga ni sa tion.
5. Les fon cti ons et les ca ractéri sti qu es de la com mu ni ca tion.
6. Les sor tes de la com mu ni ca tion (ver ba le, non – ver ba le).
7. Les aspects de la com mu ni ca tion d’af fa i re ora le.
8. Les aspects de la com mu ni ca tion d’af fa i re écri te.
9. La com mu ni ca tion per son nel le – les ca ractéri sti qu es de la com

mu ni ca tion per son nel le.
10. Les tec hni qu es qu’on uti li se po ur le déve lop pe ment de la 

création dans la com mu ni ca tion.
11. La cor re spon dan ce com mer ci a le.
12. Les in ter ac ti ons des en tre pri ses com me système d’af fa i re avec 

l’en vi ron ne ment.
13. Les fac te urs du fo ur nis se ment et de la con som ma tion dans la 

com mu ni ca tion.
14. Les re spon sa bi lités so ci a les de ma na ger dans la com mu ni ca

tion d’af fa i re.
15. La stratégie de com mu ni ca tion avec les in sti tu ti ons et les or

ga ni sa ti ons fi nan ciè res.

LA CON NA IS SAN CE DE LA MAR CHAN DI SE

1. Les ca ractéri sti qu es fon da men ta les de mar chan di se.
2. La clas si fi ca tion de la mar chan di se.
3. Le contrôle de la mar chan di se dans le tran sport.
4. La qu a lité de mar chan di se.
5. Les mar qu es dis tin cti ves da la mar chan di se (la décla ra tion, la 

mar que de la qu a lité…)

LA TEC HNO LO GIE DE TRAN SPORT DE LA MAR CHAN DI SE

1. Le déve lop pe ment de l’or ga ni sa tion du tran sport de la mar
chan di se.

2. L’or ga ni sa tion du tra vail dans les ma ga sins.
3. Le temps du tra vail et la sur ve il lan ce des ouvri ers.
4. Les pa pi ers de tran sport.
5. Le pla ce ment pro vi so i re des objets.
6. Le rem plis sa ge de la let tre de vo i tu re et ses jo in tes.
7. L’ac cep ta tion des objets po ur le tran sport et le contrôle de la 

con te nan ce de l’en voi.
8. Le contrôle de mas se d’en voi.
9. Le contrôle de qu an tité de l’en voi et les no tes sur l’ac cep ta tion 

des objets.
10. La con clu sion de con trat sur le tran sport.
11. Le tran sport, les ma ni pu la ti ons pen dant le voyage.
12. La prépa ra tion po ur la di stri bu tion des en vo is.
13. La pla ni fi ca tion de tran sport.
14. Le déchar ge ment et l’éla bo ra tion des en vo is.
15. La va li dité di loi des con trats sur le tran sport dans le che min 

de fer.

НА ЧИН РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ (УПУТ СТВО)

У ци љу ефи ка сни јег оства ри ва ња за да та ка на ста ве, тре ба 
обра ти ти па жњу на све аспек те уче ња стра ног је зи ка. 

Нај пре је по треб но ко ри сти ти од го ва ра ју ћа на став на сред
ства и об ли ке ра да (АВ сред ства, аутен тич ни ма те ри ја ли, ше ме и 
сл; рад у па ро ви ма, груп ни рад, ин ди ви ду ал ни рад итд.). 

Слу ша ње и го вор пред ста вља ју ва жне ак тив но сти у спо ра зу
ме ва њу, а ве жба ју се ра зним ти по ви ма ве жби (по ста вља ње пи та ња 
и да ва ње од го во ра, при пре ма ње ди ја ло га, во ђе ње ин тер вјуа...). 



Под јед на ко ва жну уло гу има ју и раз ли чи ти об ли ци пи сме них 
ве жби (дик тат, до пу ња ва ња ре че ни ца, пи са ње са ста ва...). 

Да би се је зик пра вил но го во рио, мо ра се уве жба ва ти гра ма
ти ка, та ко ђе ве о ма ра зно вр сним ве жба њем. 

Јед но од во де ћих ме ста при па да и чи та њу, ка ко чи та њу у се
би (где се раз у ме ва на осно ву кон тек ста), та ко и чи та њу уз ко ри
шће ње реч ни ка.

Што се ти че те ма, сви тек сто ви из пред ме та По слов ни фран
цу ски је зик спа да ју у струч не тек сто ве. Тач ни је, реч је о тек сто ви
ма ко ји об ра ђу ју по слов ну ко му ни ка ци ју и по сло ван од нос, чи ме 
се ис ти че и вас пит на функ ци ја уче ња је зи ка.

При ра ду на струч ним тек сто ви ма по себ ну па жњу тре ба обра
ти ти на упу ћи ва ње уче ни ка да што лак ше раз у ме ју и об ра де текст, 
а то се по сти же ко ри шће њем ше ма, цр те жа, фо то гра фи ја и фил ма. 

Та ко ђе је ве о ма бит но и ко ри шће ње струч них реч ни ка, уко ли
ко по сто је. Пре вод је нај бо љи по ка за тељ ко ли ко је уче ник ус пео да 
схва ти да ти текст из стру ке.

ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

ЕН ГЛЕ СКИ АЛ ФА БЕТ (ФО НЕТ СКИ АЛ ФА БЕТ),  
ОД НОС ГЛА СО ВА И СЛО ВА, ДУ ЖИ НА И КВА ЛИ ТЕТ  
ВО КА ЛА, ДИФ ТОН ЗИ (5)

ИМЕ НИ ЦЕ (ЧЛА НО ВИ, НЕ ПРА ВИЛ НА МНО ЖИ НА) (3)

a bo ok, the bo ok of John; manmen, wo manwo men, fo otfe et…

ЛИЧ НЕ ЗА МЕ НИ ЦЕ, УПИТ НЕ ЗА МЕ НИ ЦЕ, ПО КА ЗНЕ  
ЗА МЕ НИ ЦЕ (3)

I, you, he, she, it, we, you, they; who, what, whe re, when, why; 
this is a bo ok, that is a bo ok

БРО ЈЕ ВИ (ОСНОВ НИ, РЕД НИ, ДЕ ОБ НИ) (4)

fi ve5; fif teen15; fif te enth15th, hun dred, hun dreds of pe o ple, 
half of lo af 

СА ДА ШЊЕ ВРЕ МЕ ГЛА ГО ЛА TO BE (4)

I am a doc tor, he is a ra il way wor ker. Are you an en gi ne er? What 
is your na meMy na me is John

СА ДА ШЊЕ ВРЕ МЕ ГЛА ГО ЛА TO HA VE (4) 

I ha ve two brot hers (I ha ve got two brot hers). Has he got a si ster?

ТHE SIM PLE PRE SENT TEN SE – УПО ТРЕ БА ГРА ЂЕ ЊЕ (5) 

I spe ak En glish, she spe aks En glish. Do you spe ak En glish?

АКУ ЗА ТИВ ЛИЧ НИХ ЗА МЕ НИ ЦА, ПРИ СВОЈ НИ ПРИ ДЕ ВИ  
И ПРИ СВО НЕ ЗА МЕ НИ ЦЕ (3)

I see him every day. Do you of ten vi sit them? Is it your bo ok? Is 
this a bo ok of hers?

THE PRE SENT CON TI NU O US TEN SE – УПО ТРЕ БА  
ГРА ЂЕ ЊЕ (5) 

I am watching TV, he is do ing ho me work. Are you sle e ping? 

ПРИ ДЕ ВИ (ГРА ЂЕ ЊЕ, КОМ ПА РА ЦИ ЈА) (5)

Ser biaSer bian, pre dictpre dic ta ble, ex ci teex ci ting…bigbig ger
the big gest, in te re stingmo re in te re stingthe most in te re sting 

He is fat ter than me; He is as fat as me; He is good, but I am bet ter 

ПРИ ДЕ ВИ (ЗА МЕ НИ ЦЕ) SO ME/ANY, MUCH/MANY (3)

I am short of mo ney, but I think I can spe ar so me. Do you ha ve 
any mo ney with you? How much su gar do you want?

The re are many in te re sting bo oks he re.

THE FU TU RE TEN SE (УПО ТРЕ БА, ГРА ЂЕ ЊЕ) (4)

I shall co me to mor row. Will you do that for me? What will you 
do next Sun day?

ПРО ШЛО ВРЕ МЕ ГЛА ГО ЛА TO BE (3)

I was the re yester day. You we re very an gry last night. Who was 
on the do or three mi nu tes ago? 

ПРО ШЛО ВРЕ МЕ ГЛА ГО ЛА TO HA VE (2)

I had a dog two years ago. Did you ha ve bre ak fast? 

САК СОН СКИ ГЕ НИ ТИВ (2)

John’s bo ok, chil dren’s ga me, Burns works

ПРИ ЛО ЗИ (ВР СТЕ, ГРА ЂЕ ЊЕ) (4)

She is be a u ti ful. She sings be a u ti fully. He is a good spe a ker. He 
spe aks well. He is a train dri ver. He so me ti mes works at night.

THE SIM PLE PAST TEN SE (УПО ТРЕ БА, ГРА ЂЕ ЊЕ) (6)

I played fo ot ball yester day. She saw your brot her last we ek. Did 
you sle ep well last night? I didn’t do it!

ДЕ ТЕР МИ НА ТО РИ LIT TLE/A LIT TLE, FEW/A FEW (2)

I ha ve a lit tle su gar if you want. I ha ve lit tle su gar, so we can not 
ma ke ca ke.

I ha ve got a few fri ends he re, so they can help me. I ha ve few fri
ends he re, and I feel a bit lo nely.

ГЛА ГОЛ CAN (TO BE ABLE TO) (3)

I can do it now, but I was not able to do it when I was 10 years 
old. Co uld you open the do or, ple a se?

THE PRE SENT PER FECT TEN SE (УПО ТРЕ БА, ГРА ЂЕ ЊЕ) (5)

I ha ve ne ver been to En gland. Ha ve you ever been to Pra gue? I 
ha ve not seen her for ages.

ГЛА ГОЛ MUST (HA VE TO) (2)

He must do it right now, but he must not tell it to anyone. 
He had to call her. Will I ha ve to rew ri te all this text?

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

THE PAST CON TI NU O US TEN SE (УПО ТРЕ БА, ГРА ЂЕ ЊЕ) (6)

She was playing the pi a no all day yester day. What we re you do
ing this mor ning at 7 o’clock? She was sle e ping whi le I was do ing her 
ho me work. I was watching a film when the te lep ho ne rang.

РЕ ЛА ТИВ НЕ ЗА МЕ НИ ЦЕ WHO, WHOSW, WHICH, THAT (4)

She li ves with her da ug hter who is a te ac her. This is a wo man 
who se son I know. He re are so me words who se me a ning I do not un
der stand. He ca me ho me by train which was a gre at fun/

ЧЛА НО ВИ A, AN, THE (УПО ТРЕ БА) (4)

A wo man wants to see you. The wo man is in the hall.
We ha ve En glish two clas ses a we ek. The Da nu be, The Ti mes, 

The Ma je stic, The Black Sea, T he Alps, the pi a no, Ox ford stre et, Ohrid 
La ke. 



ПАР ТИ ЦИ ПИ (СА ДА ШЊИ, ПРО ШЛИ) (3)

Af ter ha ving bre ak fast, I felt a bit bet ter. Born in a fo re ign co un
try, I was the re a com ple te stran ger.

ГЕ РУНД (3)

I li ke bat hing in the sea. I am ti red of wor king. I do not mind dri
ving on a long dis tan ce.

ИМ ПЕ РА ТИВ (4)

Let me do it for you! Don’t let him le a ve! Co me he re at on ce! Do 
spe ak, ple a se!

THE PAST PER FECT TEN SE (УПО ТРЕ БА, ГРА ЂЕ ЊЕ) (5)

Af ter I had do ne my ho me work, I went out. We had left be fo re he 
ca me.

CON DI TI O NAL SEN TEN CESTYPE I (2)

If I ha ve ti me, I will do it. We will vi sit him if it do es not rain.

DI RECT AND IN DI RECT SPE ECH (9)

”I lo ve flo wers”, she says. She says that she lo ves flo wers. 
“Do you see him of ten?”, he asks. He asks if I see him of ten.
“Do not ask me of him”, she begs. She begs not to ask her of him.

TO BE GO ING TO (2)

I am go ing to see my cli ents at the me e ting to mor row. Are you go
ing to help me with this fi nan cial re port?

PAS SI VE VO I CE (6)

Mi sta kes are of ten ma de. A mail was sent. A re port is be ing writ
ten. A me e ting will be held at the con fe ren ce ro om. He has been tran
sfer red to anot her com pany.

УПО ТРЕ БА ГЛА ГО ЛА SHALL, WILL, SHO ULD, WO ULD, 
NEED, DA RE (4)

I shall not do this and you can not ma ke me. I will le a ve to mor row 
mor ning. Do you need any help? How da re you?

CON DI TI O NAL SEN TEN CESTYPE II (4)

If I had mo ney, I wo uld go abroad. I wo uld help you if I had ti me.

QU E STI ON TAGS (5)

You ga ve him mo ney, didn’t you? She do es not li ke cof fee, do es 
she?

ПО ВРАТ НЕ И ЕМ ФА ТИЧ НЕ ЗА МЕ НИ ЦЕ (4)

We lo ok af ter our sel ves. I did it myself. He him self ma de her 
apply for the job.

ПРЕД ЛО ШКЕ ФРА ЗЕ IN SPI TE OF, IN FRONT OF, AC COR DING 
TO, BE CA U SE OF, BY NO ME ANS (5)

This is not true in spi te of what he has said. I did it be ca u se of 
you.

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

THE PRE SENT PER FECT CON TI NU O US TEN SE (УПО ТРЕ БА, 
ГРА ЂЕ ЊЕ) (6)

I ha ve been le ar ning En glish for se ven years. He has been wa i ting 
for you sin ce 7.

IN FI NI TI VE (6)

to call, to be cal ling, to ha ve cal led, to ha ve been cal ling

MO DAL VERBS MAY, MIGHT, CO ULD, NEED, OUGHT TO (8)

May I go out? He might co me, we are not su re. You ha ve been tra
vel ling for two days, you must be ti red. You co uld ha ve do ne it ear li er. 
You ought to go the re.

COM PE RI SON OF ADVERBS (6)

He runs fa ster than me. You must try it har der. She lo oks bet ter.

CON DI TI O NAL SEN TEN CES – TYPE III (6)

If it had not been for you, he wo uld not ha ve do ne such things. He 
wo uld ha ve suc ce e ded if he had tried on ce again.

SE QU EN CE OF TEN SES (IN DI RECT SPE ECH) (12)

“I of ten go the re”, she said. She said that she of ten went the re.
“Did you wri te this let ter?” He wan ted to know if I wro te that 

let ter.

PAS SI VE IN FI NI TI VE WITH MO DAL VERBS (6)

He ought to be cal led. He ought to ha ve been cal led.

WO ULD RAT HER HAD BET TER (5)

It’s get ting dark. We had bet ter go back now.
Can I bor row your car? You wo uld rat her not.

WORD OR DER/ ADVERBS (5)

Pe ter sang the song hap pily in the bat hro om yester day eve ning.
He met her by ac ci dent in a train last night.

NOUN PLU RALS (4)

boxbo xes, ladyla di es, halfhal ves, go o sege e se, oxoxen…

DE RI VA TION (most com mon pre fi xes and su fi xes) (6)

im, un, dis, ir, ill, able, ment, dom, ship, ness, hood. 
im pos si ble, un be li e va ble, di sa gree, ir re spon si ble, illdres sed, de

ve lop ment, fre e dom

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

CON DI TI O NAL SEN TEN CES TYPE I, II, III – RE VI SING (5)

SE QU EN CE OF TEN SES – RE VI SING (5)

PAS SI VE VO I CE – RE VI SING (5) 

COM PO UND WORDS (5)

ra il way, mad man, wa ter pool, upland, out bre ak, goodna tu red, lo
o keron, ma id ser vant, ne vert he less, bat hing su it, who lehe ar tedly

CO NJUN CTI ONS (SIN CE, UN TIL, AS LONG AS, THO UGH,  
UN LESS, AS WELL AS, WHET HER) (7)

It has been a long ti me sin ce we met. We all wa i ted un til he ca me. 
You may be in this ro om as long as you are qu i et. He knows I was right 
tho ugh he wo uld not ad mit it. I am not go ing to do that un less I ha ve to. 
He did it as well as he co uld. 

SU BJUN CTI VE MOOD (5)

Long li ve our le a der! I wish you we re he re. If only I we re the re.

VERB + OB JECT+ IN FI NI TI VE (6)

I saw her run. I want my son to be a doc tor. She ma de him le a ve. 
I he ar him sing.



CA U SA TI VE HA VE (5)

I must ha ve my car re pa i red. You must ha ve your ha ir cut.

THE FU TU RE CON TI NU O US TEN SE (7)

I will be se e ing you every day when I mo ve to your ne ig hbor
hood. 

SEN TEN CE TYPES AND STRUC TU RE (10)

ОДА БРА НЕ ТЕ МЕ

EN GLISH FOR SPE CIAL PUR PO SES IN FOR MA TION  
TEC HNO LO GI ES

1) The Eva lu a tion of In for ma tion Age
2) The Cha rac te ri stics of the In for ma tion Age
3) What is In for ma tion Tec hno logy?
4) In for ma tion Tec hno logy – all aro und us, im pro ving our li ves
5) А Need for Know–how
6) Pe o ple Ver sus In for ma tion Tec hno logy
7) In for ma tion Tec hno logy as an Aid to Your Ca re er
8) In for ma tion Tec hno logy as a Ca re er
9) A Short Hi story of Com pu ter System
10) Key Words for Com pu ter System
11) Tran smis sion and Dis tan ce Da ta Pro ces sing
12) The Main Fun cti ons and Struc tu re of Com pu ter System
13) Di git Si mu la tion in Ra il way Tran sport
14) The Main Com pu ter Pro gram mes
15) The Tec hno logy of Com pu ter Use
16) Com mu ni ca ti ons and Com mu ni ca ti ons Net work

THE TEC HNO LOGY OF PAS SEN GERS TRAN SPORT

1) Work Or ga ni za tion in the Sta ti ons
2) The dis patch of of fi cial ship ment
3) To ols and Forms (blanks)
4) Ti me ta ble for Pas sen gers
5) The De vi a tion from Ti me ta ble Ma in te nan ce Traf fic dis rup tion 
6) Pas sen gers Tran sport Con tract
7) Rights and Obli ga ti ons of the Pas sen gers
8) Rights and Obli ga ti ons of the Car ri er
9) Train Tic ket and Char ges
10) Ex tra Char ges and Ad di ti o nal Payment
11) The Tran spor ta tion of Chil dren
12) Sle e pers
13) Lug ga ge De li very
14) Va li dity Terms of Train Tic kets
15) The Stam ping of Train Do cu ments

RA IL WAY IN FOR MA TION SYSTEM

1) What is In for ma tion System?
2) The Re la tion Bet we en Real and In for ma tion System
3) So me mo dels of In for ma tion System
4) Ge ne ral Con cept of In te gral Ra il way In for ma tion System
5) Ra il way In for ma tion System and its Re la tion to En vi ron ment
6) Ap pli ca tion Are as for Ra il way In for ma tion System, in Ra il way 

Tran spor ta tion En ter pri se of Bel gra de (ZTP)
7) The Go als of Ra il way IS De ve lop ment
8) Di gi tal Si mu la tion in Ra il way Tran sport
9) Com pu ter In for ma tion System – with Fre ight Tra ins
10) Com pu ter In for ma tion System in Ra il way Tran sport
11) Com pu teraided Pro blems Sol ving
12) Te le com mu ni ca ti ons Net works as the Ele ment og IS on Ra

il ways
13) Met hods, Tec hni qu es and Or ga ni za ti o nal To ols IS Pro ject Ac

ti vi ti es
14) Met ho do lo gi cal ba se of IS De ve lop ment
15) The Cri te ria for IS Eva lu a tion

16) The Ele ments of Da ta Pro ces sing Tec hno logy
17) The Fun da me nal Clas si fi ca tion of Com pu ter Pro gram mes
18) The Tec hno logy of Com pu ter Usa ge
19) In for ma tion System – Met hods for De scrip tion and Analysis
20) Com pu ter Net works
21) Know led ge Wor kers in IS 
22) Mar ke ting on In ter net
23) EDI In ter net
24) The Go als of mar ke ting on In ter net
25) The Go als, Fun cti ons and Ele ments of IS
26) Job Fi elds and Re so ur ces
27) Systems Ap pro ach to Pro blems Sol ving

BU SI NESS COM MU NI CA TION

1) What is Com mu ni ca tion?
2) The Su bjects of Com mu ni ca ti ons
3) The Main Cha rac te ri stics of Bu si ness Com mu ni ca tion
4) Or ga ni za ti o nal De sign
5)The Fun cti ons and Cha rac te ri stics Com mu ni ca tion
6) The Mo de of Com mu ni ca tion (ver bal, nonver bal)
7) The Aspects of Per so nal Con tacts in Bu si ness
8) The Aspects of Writ ten Bu si ness Com mu ni ca tion
9) Per so nal com mu ni ca tion
10) The Tec hni qu es for De ve lop ment Com mu ni ca ti o nal Cre a ti vity
11) Wri ting a Bu si ness Let ter
12) The In ter ac tion of a Com pany with its En vi re on ment
13) The Sup pli er and Con su mer in Bu si ness Com mu ni ca tion
14) So cial Re spon si bi li ti es of the Ma na ger in Bu si ness Com mu

ni ca tion
15) The Stra tegyof Com mu ni ca tion with Fi nan cial Or ga ni za ti ons 

and In sti tu ti ons 

THE ELE MEN TARY KNOWLWDGE OF MER CHAN DI SE  
(GO ODS)

1) The Main Cha rac te ri stics
2) The Clas si fi ca tion of Mer chan di se (go ods)
3) Mer chan di se Con trol in Tran sport
4) The Qu a li ta ti ve Fe a tu res of Mer chan di se
5) The Dis tin cti ve Fe a tu res of Mer chan di se (dec la ra tion, tra de 

mark)

TRAN SPOR TA TION LAW AND FRE IGHT FOR WAR DING

1) Tran spor ta tion Rights (de fi ni tion)
2) The System of Rights and its Items
3) Fi nan cial Rights (de fi ni tion)
4) The So ur ces of Tran spor ta tion Rights
5) The Su bjects of Tran spor ta tion Rights
6) Terms of Agre e ment
7) Agre e ment of Fre ight Tran sport
8) The Re spon si bi lity of Ra il way Or ga ni za tion
9) The Ele ments of Hig hway Traf fic law
10) Ma ri ti me Law
11) Air Tran spor ta tion Agre e ment
12) Agre e ment on In su ran ce Terms
13) Agre e ment on For war ding
14) Fre ight For war ding Agre e ment
15) Obli ga ti ons, Rights, Re spon si bi li ti es of For war ding Agent

TEC HNO LOGY OF MER CHAN DI SE TRAN SPORT

1) The De ve lop ment of Mer chan di se Tran sport Or ga ni za ti ons
2) Work Or ga ni za tion in Wa re ho u ses
3) Wor king ho urs in Wa re ho u se and Su per vi sion
4) Tran sport Do cu ments
5) Tem po rary Mer chan di se Sto ring
6) Fil ling Bill of la ding and its En clo su res
7) Mer chan di se Re cep tion for Tran sport and the Exa mi na ti on of 

the Con tents
8) Chec king the Par cels



9) Con fir ming the Num ber of Pi e ces and Do cu men ting the Re ce
ipt of Mer chan di se

10) Tran sport Con tracts
11) Mer chan di se De li very to the Sta tion
12) Di stri bu tion of Con sig nments
13) Plan ning of Go ods Tran sport
14) De li very and Re ar ran ge ment of Mer chan di se
15) Agre e ments on Ra il way Tran spor ta tion

НА ЧИН РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ (УПУТ СТВО)

Про грам дру гог стра ног је зи ка на ме њен је тро го ди шњем и 
че тво ро го ди шњем обра зо ва њу и вас пи та њу у сред њим струч ним 
шко ла ма ко је по пла ну има ју и дру ги стра ни је зик као струч ни 
пред мет. Он мо же би ти по чет ни курс од но сно на ста вак уче ња дру
гог стра ног је зи ка из основ не шко ле. 

Струк ту ру про гра ма чи не:
а) зах те ви и са др жа ји ко ји су за јед нич ки за тро го ди шње и че

тво ро го ди шње шко ло ва ње;
б) зах те ви и са др жа ји ко ји су ди фе рен ци ра ни пре ма раз ли ка

ма у фон ду ча со ва и укуп ној ори јен та ци ји да тог ти па шко ле;
– школ ски пи сме ни за да ци;
– је зич ки са др жа ји (за сва ки је зик и сва ки раз ред по себ но). 

Об ли ци на ста ве

Ко му ни ка тив на на ста ва стра них је зи ка се ре а ли зу је та ко 
што се при ме њу ју раз ли чи ти об ли ци ра да као нпр. рад у гру па ма 
и па ро ви ма, рад у пле ну му или по је ди нач ни уз при ме ну до дат них 
сред ста ва у на ста ви (аудиови зу ел них ма те ри ја ла, ин фор ма ци о но
тех но ло шких из во ра, ига ра, аутен тич ног ма те ри ја ла, итд.), као и уз 
при ме ну прин ци па на ста ве по за да ци ма (taskba sed lan gu a ge te ac
hing; han dlung so ri en ti er ter FSU...)

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју на ста ве

У на став ном про це су нео п ход но је ускла ди ти уло ге на став ни
ка, уче ни ка и на став них сред ста ва. На став ник мо ра да до бро од ре
ди ко ли ко вре ме на на ча су мо же да бу де по тро ше но на фрон тал на 
из ла га ња и об ја шње ња, фрон тал не ак тив но сти као што су пи та ња 
и од го во ри (раз ли ку ју ћи при том ре фе рен ци јал на, де мон стра тив на 
и тест пи та ња) као и на оста ле об ли ке ра да.

На став ни ци тре ба да схва те да су њи хо ви по ступ ци ко ји ма 
од ра жа ва ју сво је ста во ве и спо соб но сти нај ва жни ји део окру же ња 
за уче ње и усва ја ње је зи ка. Сто га је нео п ход но да на став ник при да 
зна чај:

– ве шти на ма под у ча ва ња је зи ка стру ке;
– ускла ђи ва њу са др жа ја струч них пред ме та са са др жа ји ма и 

те ма ти ком стра ног је зи ка;
– ве шти на ма ор га ни зо ва ња ра да у учи о ни ци;
– си му ла ци ја ма си ту а ци ја из сва ко днев не по слов не прак се на 

стра ном је зи ку;
– струч ном ода би ру аде кват них тек сто ва и ма те ри ја ла ве за

них за стру ку ко ји су ускла ђе ни са зна њем уче ни ка као и ни во ом 
зна ња је зи ка;

– спо соб но сти ма да спор во ди ис тра жи ва ња прак се и да раз
ми шља о свом ис ку ству;

– сти ло ви ма под у ча ва ња;
– раз у ме ва њу те сти ра ња, оце њи ва ња и ева лу а ци је и спо соб

но сти ма за њи хо во спро во ђе ње;
– зна њи ма и спо соб но сти ма да пре да је со ци о кул тур не са др

жа је;
– ин те кул тур ним ста во ви ма и ве шти на ма;
– спо соб но сти ма за ин ди ви ду а ли за ци ју ра да у оде ље њу у ко

јем на ста ву по ха ђа ју ти по ви уче ни ка с раз ли чи тим спо соб но сти ма 
за уче ње.

Ови ре ле вант ни ква ли те ти и спо соб но сти се нај бо ље раз ви ја
ју ка да на став ник:

– над гле да, пра ти рад и одр жа ва ред у учи о ни ци;
– сто ји на рас по ла га њу уче ни ци ма и пру жа им ин ди ви ду ал не 

са ве те;

– пре у зме уло гу су пер ви зо ра и фа ци ли та то ра ува жа ва ју ћи 
при мед бе у ве зи са њи хо вим уче њем, ре а гу ју ћи на њих и ко ор ди
ни ра ју ћи њи хо ве ак тив но сти.

Сто га се у на ста ви стра них је зи ка пре по ру чу ју сле де ће ак
тив но сти ко ји ма се га ран ту је нај е фи ка сни ја ре а ли за ци ја на став ног 
про гра ма, и то су:

– слу ша ње и ре а го ва ње на на ло ге и/или за дат ке у ве зи са тек
стом ко ји чи та на став ник или ко ји уче ни ци чу ју са звуч них за пи са; 

– рад у па ро ви ма, ма лим и ве ли ким гру па ма (ми ниди ја ло зи, 
игра по уло га ма, си му ла ци је, итд.);

– ма ну ал не ак тив но сти (из ра да па ноа, пре зен та ци ја, зид них 
но ви на, по сте ра за учи о ни цу или ро ди те ље и сл.);

– де ба те и ди ску си је при ме ре не уз ра сту (де ба те пред ста вља
ју уна пред при пре мље не ар гу мен то ва не мо но ло ге са огра ни че ним 
тра ја њем, док су ди ску си је спон та ни је и не при пре мље не ин тер ак
ци је на од ре ђе ну те му);

– обим ни ји про јек ти ко ји се ра де у учи о ни ци и ван ње у тра
ја њу од не ко ли ко не де ља до чи та вог по лу го ди шта уз кон крет но ви
дљи ве и мер љи ве про из во де и ре зул та те; 

– ускла ђи ва ње Про гра мом пред ви ђе не гра ма тич ке гра ђе са 
да тим ко му ни ка тив ним функ ци ја ма и те ма ма, и то у скло пу је зич
ких ак тив но сти раз у ме ва ња (усме ног) го во ра и пи са ног тек ста, 
усме ног и пи сме ног из ра жа ва ња и ме ди ја ци је; 

– ева лу а ци ја (фор ма тив на ко ја се спро во ди то ком го ди не и 
слу жи усме ра ва њу да љег то ка на ста ве и су ма тив на на кра ју го ди не 
ко ја ука зу је на оства ре ње ци ље ва и за да та ка) и са мо е ва у а ци ја (је
зич ки порт фо ли јо) уче нич ких по стиг ну ћа.

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

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је оспо со бља ва ње за ре ша ва ње про
бле ма, по ве зи ва ње и при ме ну зна ња и ве шти на у да љем обра зо ва
њу и про фе си о нал ном ра ду. 

Задаци прак тич не на ста ве су да уче ни ци:
– прак тич но из во де те о рет ске са др жа је;
– бу ду оспо со бље ни за уво ђе ње у про цес ра да.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

ЗНА ЧАЈ СА О БРА ЋАЈ НЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ (8)

По јам са о бра ћај ног си сте ма и ње го ви еле мен ти. Вр сте и ви
до ви са о бра ћа ја. Основ ни прин ци пи ор га ни за ци је са о бра ћа ја и 
тран спор та. Ви до ви ком би но ва ног са о бра ћа ја.



КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ СА О БРА ЋАЈ НИХ СРЕД СТА ВА (10)

По де ла и ка рак те ри сти ке плов них сред ста ва. Вр сте и ка рак
те ри сти ке друм ских са о бра ћај них сред ста ва. Екс пло а та ци о не и 
тех нич ке ка рак те ри сти ке аеро дро ма и ва зду хо плов них сред ста ва. 
Основ не ка рак те ри сти ке же ле знич ких сред ста ва – по де ла. Ка рак
те ри сти ке ПТТ са о бра ћа ја.

УНУ ТРА ШЊИ ПРО ЦЕ СНИ ТРАН СПОРТ (6)

Опе ра ци је уну тра шњег тран спор та. Ка рак те ри сти ке тран
спорт них и пре то вар них сред ста ва. Ро бе и ма те ри јал за тран спорт 
и ру ко ва ње.

ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КА ГЕ О ГРА ФИ ЈА (21)

Ма ги страл не же ле знич ке пру ге Евро пе. Мре жа же ле знич ких 
пру га Ср би је. Пру ге за пад не Ср би је. Пру ге ис точ не Ср би је. Пру ге 
по мо ра вља. Пру ге Ко со ва и Ме то хи је. Пру ге Цр не Го ре. Пре ла зне 
ста ни це. Спој не ста ни це. Ран жир не ста ни це. Рас по ред не ста ни це.

ПО СТРО ЈЕ ЊА, ОБЈЕК ТИ И УРЕ ЂА ЈИ ЗА ФУНК ЦИ О НИ СА ЊЕ 
ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КОГ СА О БРА ЋА ЈА (15) 

Пру ге и пру жна по стро је ња. Ста ни це и ста нич на по стро је ња. 
Скрет ни це и њи хо ва на ме на. Сиг нал носи гур но сни уре ђа ји. Те ле
ко му ни ка ци о на по стро је ња.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПУТ НИЧ КОГ СА О БРА ЋА ЈА (5)

Ор га ни за ци ја пре во за пут ни ка. Из ме ри те љи ра да у пут нич
ком са о бра ћа ју. Ред во жње, основ ни пој мо ви.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ТЕ РЕТ НОГ СА О БРА ЋА ЈА (5)

Ор га ни за ци ја пре во за ства ри. Вр сте те ре та. Из ме ри те љи ра да 
у те рет ном са о бра ћа ју.

ЕКО ЛО ГИ ЈА И ЗА ШТИ ТА ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ (1) 

Еко ло шки прин ци пи о за шти ти жи вот не сре ди не.

ЧУ ВА ЊЕ ЛИЧ НЕ БЕЗ БЕД НО СТИ У ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КОМ  
СА О БРА ЋА ЈУ (3)

Ду жно сти и ме ре без бед но сти при ли ком кре та ња и за др жа ва
ња уче ни ка на же ле знич ком под руч ју. Опа сно сти и ме ре за очу ва
ње лич не без бед но сти на елек три фи ци ра ним пру га ма.

II РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва на ста ве у бло ку)

ИН ФОР МА ЦИ О НИ СИ СТЕ МИ У ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КОМ  
СА О БРА ЋА ЈУ (10)

Основ не ком по нен те ин фор ма ци о них си сте ма. Де фи ни ци ја и 
функ ци ја ба зе по да та ка. Ка дров ски ин фор ма ци о ни си стем. Ин фор
ма ци о ни си стем у пут нич ком са о бра ћа ју. Ин фор ма ци о ни си стем у 
те рет ном са о бра ћа ју. Упра вља ње же ле знич ким са о бра ћа јем (те рет
ни, пут нич ки).

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КОГ СА О БРА ЋА ЈА (20)

Осо бље ко је уче ству је у са о бра ћај нотран спорт ном про це су. 
Струч на и здрав стве на спо соб ност рад ни ка у из вр шној слу жби. 
По јам во за. Вр сте и ранг во зо ва. Озна ча ва ње во зо ва. Пра ви ла за 
озна ча ва ње. Во зо ви за пре воз пут ни ка. Во зо ви за пре воз ства ри. 
Озна ча ва ње слу жбе них и по моћ них во зо ва. Рас по ред ра да. При
мо пре да ја слу жбе. Слу жбе но вре ме. Про ме на ра чу на ња вре ме на. 
Сиг нал ни зна ци и њи хо ва по де ла. Вр сте сиг на ла. Сиг на ли пру
жног осо бља. Сиг нал не озна ке. Ка лен дар осве тља ва ња.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПРЕ ВО ЗА СТВА РИ (20)

Про пи си о пре во зу. По стро је ња, уре ђа ји и оста ла сред ства за 
рад. Обра сци тран спорт не слу жбе. По пу ња ва ње то вар ног ли ста. 

То ва ре ње ства ри. Оли ста ва ње и плом би ра ње ко ла. По сло ви при за
кљу чи ва њу уго во ра о пре во зу. От пре ма ства ри во зо ви ма. Пла ни ра
ње пре во за ства ри. По сту пак са при спе лим по шиљ ка ма. Ре ек спе
ди ци ја. Ме шо ви ти пре воз. Огра ни ча ва ње пре во за. При мо пре да ја у 
тран спорт ноко мер ци јал ној слу жби.

ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КА ВО ЗНА СРЕД СТВА (10)

Вр сте вуч них во зи ла. Вр сте ву че них во зи ла. Пру жна во зи ла. 
Уре ђа ји за ко че ње. Ме њач ки уре ђа ји. Обе ле жа ва ње вуч них и ву
че них сред ста ва. Екс пло а та ци ја же ле знич ких во зи ла. Одр жа ва ње 
же ле знич ких во зи ла.

ПО ЗНА ВА ЊЕ РО БЕ (10)

По де ла и кла си фи ка ци ја ро бе. Обез бе ђе ње те ре та. Хе миј ски 
про из во ди. Гра ђе вин ски про из во ди. Ке ра мич ки про из во ди. По љо
при вред ни и пре храм бе ни про из во ди. Ме тал ни про из во ди. Елек
тро тех нич ки про из во ди. Опа сне ма те ри је. Стан дар ди за ци ја ам ба
ла же. Обез бе ђе ње те ре та. Фор ми ра ње је ди ни ца те ре та.

НА СТА ВА У БЛО КУ (60 ча со ва)

Чу ва ње лич не без бед но сти. Пот пи си ва ње из ја ве. По слов ни 
ред ста ни це. Рас по ред ра да. Под руч је при ме не ауто ма ти зо ва них 
ин фор ма ци о них си сте ма на ЈЖ. Оспо со бља ва ње уче ни ка да оба
вља ју по сло ве уз по моћ ин фор ма ци о них си сте ма. Пре во зни до ку
ме нат. То вар ни лист и при ло зи то вар ном ли сту. То вар ни ца. Пре по
зна ва ње раз ли чи те вр сте ро ба. На чин па ко ва ња ро ба  ам ба ла же 
ра зних вр ста. По сту пак са ства ри ма за пре воз у от прав ној ста ни ци. 
По сту пак са при спе лим ства ри ма у упут ну ста ни цу. Вуч на во зи
ла (ло ко мо ти ве, ши но бу си, мо тор ни и елек тро мо тор ни во зо ви). 
Ву че на во зи ла (пут нич ка, те рет на и ко ла за спе ци јал не на ме не). 
Вр сте во зо ва, по де ла и озна ча ва ње. Осо бље ко је уче ству је у тран
спорт ноко мер ци јал ном про це су. Ор га ни за ци ја ра да у ма га ци ну. 
Основ ни пој мо ви сиг на ли за ци је и по де ла сиг нал них зна ко ва. Ма
не вар ски по сло ви. Ма не вар ска кре та ња. Сиг на ли ко ји се да ју при 
ма не ври са њу.

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва на ста ве у бло ку)

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПРЕ ВО ЗА ДЕН ЧА НИХ ПО ШИ ЉА КА (10)

Са бир ни цен три њи хо ви за да ци и опре мље ност. Од воз и до воз 
ства ри. Пла ни ра ње пре во за. Пре воз ден ча них по ши ља ка и ус пут
не ма ни пу ла ци је. От пре ма и пре воз ме ђу на род них по ши ља ка. Не
пра вил но по кре та ње ко ла то ва ре них ден ча ним по шиљ ка ма и на чин 
њи хо вог еви ден ти ра ња. Еви ден ци је и спи сак са бир них цен та ра.

ПО СЕБ НИ СЛУ ЧА ЈЕ ВИ У ПРЕ ВО ЗУ СТВА РИ (10)

Пре да ја ства ри. Ста вља ње за бра не на по шиљ ке и њи хо ва 
пле нид бакон фи ска ци ја. По себ не по твр де о при је му и из да ва њу: 
тва ри. Уни шта ва ње ства ри. За лу та ле по шиљ ке. Пре ко ра че ње гра
ни це то ва ре ње ко лапре тек. До да ци за пре во зни ну због пре ко ра че
ња то ва ре ња гра ни це то ва ре ња ко ла. По сту пак са не ис по ру че ним 
по шиљ ка ма.

ЗА КОН СКИ ПРО ПИ СИ (10)

Од го вор ност же ле зни це и оба ве зе ко ри сни ка пре во за у из вр
ше њу пре во за. Пра во и оба ве зе же ле зни це пре ма ко ри сни ку пре во
за и обрат но. Од го вор ност же ле зни це за гу би так, де ли ми чан гу би
так или оште ће ње ства ри. Слу ча је ви ка да се же ле зни ца осло ба ђа 
од го вор но сти. Ви си на ште те за из гу бље ну или оште ће ну по шиљ ку.

ЗА ДА ТАК И ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА КОЛ СКЕ СЛУ ЖБЕ (10)

Ор га ни за ци ја кол ске слу жбе. Вр сте ста ни ца за кол ску слу жбу. 
По јам и на ме на ко ла, то вар ног при бо ра, па ле та и кон теј не ра. Вр
сте, ти по ви и обе ле жа ва ње и ка рак те ри сти ке пут нич ких ко ла. Вр
сте, ти по ви, обе ле жа ва ње и ка рак те ри сти ке те рет них ко ла. Еви ден
ци је пут нич ких и те рет них ко ла.



ТРАН СПОРТ НО РА ЧУ НО ВОД СТВО ПУТ НИЧ КЕ  
БЛА ГАЈ НЕ (15) 

Бла гај не – на зив, вр сте, отва ра ње и за тва ра ње. Ра чу но вод ство 
пут нич ке бла гај не. Ура чу на ва ње пре во зних ис пра ва у уну тра шњем 
са о бра ћа ју. Ура чу на ва ње у до плат ној бла гај ни. Ура чу на ва ње ме ђу
на род ном са о бра ћа ју. Утвр ђи ва ње ис прав но сти бла гај нич ког по
сло ва ња. Ра чу но вод ство пут нич ке бла гај не шал терма ши не.

ПО ТРА ЖНИ И ЦА РИН СКИ ПО СТУ ПАК (15)

Ор га ни за ци ја по тра жних по сло ва. Пре пи ска и обра сци. Еви
ден ци је не до ста та ка, ви шко ва, оште ће ња, и кра ђа. Утвр ђи ва ње 
не до стат ка, ви шка, гу бит ка и оште ће ња по ши ља ка. Тра га ње. По
тра жни по сту пак из ме ђу на род ног са о бра ћа ја. Ор га ни за ци ја ра да 
ца рин ске слу жбе. Ца рин ске ис пра ве, обе леж ја и зна ци. Ца рин ски 
ма га ци ни, сто ва ри шта, скла ди шта. При ја вљи ва ње, уво зних, из во
зних и пре во зних по ши ља ка. Ца рин ски по сту пак са не ис по ру че
ним ца рин ским по шиљ ка ма. Ро ко ви за ца ри ње ње по ши ља ка. Уво
зноиз во зно ца ри ње ње у упут нојот прав ној ста ни ци.

НА СТА ВА У БЛО КУ (60 ча со ва)

1. дан

По слов ни ред ста ни це – I део. По слов ни ред ста ни це – II део. 
Тех но ло шки про цес ра да ста ни це. Рас по ред рад ни ка у сме на ма и 
ван сме не. Лич на без бед ност и по себ не ме ре без бед но сти на елек
три фи ци ра ним пру га ма.

2. дан

Пр тља жна и екс пре сна бла гај на. На чин. при је ма и от пре ме 
пр тља га и екс пре сне ро бе. Обра сци ко ји се во де у овим бла гај на ма. 
Ста вља ње ли сти ца на ко ма де пр тља га.

3. дан

Ма га ци ни. Рад но вре ме. Пре во зне ис пра ве. Ор га ни за ци ја ра
да ца рин ске слу жбе. Ца рин ске ис пра ве, обе леж ја и зна ци. Ца рин
ски ма га ци ни, сто ва ри шта и скла ди шта.

4. дан

Да љи нар за пре воз пут ни ка, пр тља га и екс пре сних по ши ља ка 
(са став и ру ко ва ње).

5. дан

По јам и са др жи на во зне ис пра ве. Во зне ис пра ве о за кљу чи ва
њу уго во ра о пре во зу. Вр сте и по де ле во зних ис пра ва.

6. дан 

По сло ви и за да ци пут нич ке бла гај не. Обра сци пут нич ке бла
гај не за уну тра шњи и ме ђу на род ни са о бра ћај. Днев ни за кљу чак 
пут нич ке бла гај не за уну тра шњи са о бра ћај. Днев ни за кљу чак до
плат не бла гај не. Днев ни за кљу чак пут нич ке бла гај не за ме ђу на
род ни са о бра ћај.

7. дан

Ме сеч ни за кљу чак пут нич ке бла гај не. Са ста вља ње глав ног 
ра чу на, ме сеч ни за кљу чак и пре да ја при хо да пут нич ких аген ци ја. 

8. дан

До ста вља ње ра чу на оде ље њу кон тро ле при хо да за уну тра
шњи и ме ђу на род ни са о бра ћај.

9. дан

Еви ден ци ја пут нич ких ко ла. Ин ди ви ду ал ни кар тон Кол57. 
Утвр ђи ва ње и при ја вљи ва ње СПК. Еви ден ци ја те рет них ко ла. 
Днев ни про мет ко ла. Днев ник пре да је ко ла.

10. дан

Ор га ни за ци ја по тра жних по сло ва. Рад но ме сто по тра жног 
рад ни ка. Пре пи ске и обра сци у по тра жном по ступ ку.

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње+120 ча со ва на ста ве у бло ку)

РЕД ВО ЖЊЕ (5)

По јам, вр сте и об лик ре да во жње. Гра фи кон ре да во жње. 
Књи жи ца ре да во жње. Из вод из ре да во жње. Са о бра ћај нотран
спорт но упут ство уз ред во жње. Пре ла зно на ре ђе ње за пре лаз на 
но ви ред во жње.

РА ЧУ НО ВОД СТВО ПР ТЉА ЖНЕ БЛА ГАЈ НЕ (10)

По сло ви и за да ци у пр тља жној бла гај ни. Обра сци пр тља жне 
бла гај не. Пре во зне ис пра ве и кон трол не на леп ни це. Ура чу на ва ње 
у пр тља жној бла гај ни за уну тра шњи са о бра ћај. Ура чу на ва ње у до
плат ној пр тља жној бла гај ни. Ура чу на ва ње у пр тља жној бла гај ни 
за ме ђу на род ни са о бра ћај. Утвр ђи ва ње ис прав но сти бла гај нич ког 
по сло ва ња пр тља жне бла гај не. Пре да ја бла гај не.

ТА РИФ СКИ ПРО ПИ СИ (10)

Же ле знич ке та ри фе. Вр сте пре во за. Вр сте са о бра ћа ја. По јам 
и вр сте по ши ља ка. Та ри фе за пре воз ства ри – део: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
и 7. Тран зит на та ри фа. Пла ћа ње пре во зних тро шко ва. По у зе ће. 
Пред у јам. Основ ни еле мен ти за ра чу на ње пре во зни не.

РА ЧУ НА ЊЕ ПРЕ ВО ЗНИ НЕ (10)

Оп ште од ред бе. Ра чу на ње пре во зни не за по шиљ ке раз ли чи
тих на чи на пре во за.

ПО СЕБ НЕ ОД РЕД БЕ ЗА МЕ ЂУ НА РОД НИ СА О БРА ЋАЈ (5)

Од ре ђи ва ње пре во зног пу та. Из ра чу на ва ње и за ра чу на ва ње – 
пре во зних тро шко ва.

ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊЕ КО ЛА ТО ВАР НОГ ПРИ БО РА, ПА ЛЕ ТА  
И КОН ТЕЈ НЕ РА ЗА УТО ВАР СТВА РИ (5)

На ру чи ва ње ко ла и то вар ног при бо ра. От ка зи ва ње ко ла. 
Утвр ђи ва ње по тре бе ко ла и то вар ног при бо ра. По де ла ко ла. Днев
ник по де ле ко ла.

РА ЧУ НО ВОД СТВО СТА НИЧ НЕ БЛА ГАЈ НЕ (15)

Обра сци ста нич не бла гај не. Тро шко ви у го то вом. За ра чу на
ва ње и ура чу на ва ње тро шко ва у го то вом у бла гај на ма от пра вља ња 
и при спе ћа и у ста нич ним бла гај на ма. На пла та, ис пла та и ура чу
на ва ње кон трол них при мед би. От пре ма тран спорт них при хо да. 
Утвр ђи ва ње ис прав но сти по сло ва ња ста нич не бла гај не. Пре да ја и 
пре глед бла гај не.

НА СТА ВА У БЛО КУ (120 ча со ва)

1. дан

По слов ни ред ста ни це 1 део. По слов ни ред ста ни це II део. 
Тех но ло шки про цес ра да ста ни це. Рас по ред рад ни ка у сме на ма и 
ван сме не. Лич на без бед ност и по себ не ме ре без бед но сти на елек
три фи ци ра ним пру га ма.

2. дан

По сло ви и рад ни за да ци у код ском уре ду. Во ђе ње књи га, 
днев ни ка, обра за ца и ис пу ња ва ње истих.

3. и 4. дан

По сло ви и за да ци пут нич ке бла гај не. Обра сци пут нич ке бла
гај не за уну тра шњи и ме ђу на род ни са о бра ћај. Еви ден ци је пре во
зних ис пра ва. Го ди шњи бе ле жник.



5. и 6. дан

По сло ви и за да ци у пр тља жној бла гај ни. Обра сци пр тља жне 
бла гај не. На ру чи ва ње пре во зних ис пра ва и кон трол них на леп ни ца. 
Еви ден ци ја и за ли ха утро ша ка пре во зних ис пра ва.

7, 8, 9, 10. дан

По сло ви и за да ци бла гај не при спе ћа. Обра сци бла гај не при
спе ћа. На пла та пре во зних тро шко ва. Обе ле жа ва ње то вар них ли
сто ва у при спе ћу. Кон трол не на леп ни це, на ру чи ва ње, ну ме ри са ње 
и упо тре ба. Днев ни ра чун бла гај не при спе ћа. Пре да ја на пла ће них 
тран спорт них при хо да и об ра чун са ста нич ном бла гај ном. По слов
ни днев ник бла гај не при спе ћа. Ме сеч ни за кљу чак бла гај не при
спе ћа. До ста вља ње ра чу на бла гај не при спе ћа.

11, 12, 13, 14, дан

По сло ви и за да ци бла гај не от пра вља ња. Обра сци бла гај не 
от пра вља ња. Днев ни за кљу чак бла гај не от пра вља ња. По слов ни 
днев ник бла гај не от пра вља ња и об ра чун са ста нич ном бла гај ном. 
Ме сеч ни за кљу чак бла гај не от пра вља ња. Глав ни ра чун. До ста вља
ње ра чу на бла гај не от пра вља ња.

15, 16, 17. дан

По сло ви и за да ци у бла гај ни за ме ђу на род ни са о бра ћај, Од ре
ђи ва ње пре во зног пу та. Из ра чу на ва ње и за ра чу на ва ње пре во зних 
тро шко ва. По нов на пре да ја (ре ек спе ди ци ја) ме ћу на род них по ши
ља ка. По сту пак са из во зним и уво зним по шиљ ка ма.

18, 19, 20. дан

По сло ви и за да ци у ста нич ној бла гај ни. Обра сци ста нич не 
бла гај не. Тро шко ви у го то вом. За ра чу на ва ње и ура чу на ва ње тро
шко ва у го то вом у бла гај на ма от пра вља ња и при спе ћа и у ста нич
ним бла гај на ма. На пла та, ис пла та и ура чу на ва ње кон трол них при
ме да ба. Утвр ђи ва ње ис прав но сти по сло ва ста нич не бла гај не.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Са др жај прак тич не на ста ве има при род ну ве зу са са др жа ји ма 
дру гих пред ме ти ма као што су же ле знич ка ин фра струк ту ра, же
ле знич ка во зи ла, тех но ло ги ја же ле знич ког са о бра ћа ја, тран спорт
но ра чу но вод ство, тех но ло ги ја пре во за ро бе, тех но ло ги ја пре во за 
пут ни ка. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу, и по мо
гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. 
На тај на чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не сте че не у окви
ру прак тич не на ста ве до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри
ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји 
се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал
ног раз во ја уче ни ка.

МАТУРСКИ ИСПИТ

Ма тур ски ис пит у сред њим струч ним шко ла ма уче ни ци по
ла жу у скла ду са Пра вил ни ком о пла ну и про гра му обра зо ва ња и 

вас пи та ња за за јед нич ке пред ме те у струч ним и умет нич ким шко
ла ма – Са др жај и на чин по ла га ња ма тур ског ис пи та у струч ној и 
умет нич кој шко ли („Слу жбе ни гла сник СРС – Про свет ни гла
сник”, број 6/90 и „Про свет ни гла сник”, бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 
2/94 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 
6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10 и 8/10).

Ма тур ски ис пит се са сто ји из за јед нич ког и по себ ног де ла.
А. За јед нич ки део ма тур ског ис пи та као и за све обра зов не 

про фи ле и сва под руч ја ра да об у хва та по ла га ње срп ског је зи ка и 
књи жев но сти/ма тер њег је зи ка за уче ни ке ко ји су на ста ву има ли на 
је зи ку на род но сти.

Б. По себ ни део ма тур ског ис пи та об у хва та:
1. Из ра ду ма тур ског прак тич ног ра да са усме ном од бра ном 

ра да и
2. Усме ни ис пит из јед ног из бор ног пред ме та 
1. Ма тур ски прак тич ни рад од но сно ње го ви за да ци де фи ни шу 

се из са др жа ја про гра ма струч них пред ме та из сле де ћих обла сти:
– фак то ри ди на ми ке по слов ног ко му ни ци ра ња
– ме наџ мент и мар ке тинг у же ле знич ком и ин те грал ном са о

бра ћа ју
– ин фор ма ци о не тех но ло ги је у же ле знич ком са о бра ћа ју
– ра чу но вод ство же ле знич ких ста ни ца
– тран спорт но ма ни пу ла тив ни и та риф ски про пи си
– са вре ме не тех но ло ги је тран спор та
Ис пит об у хва та од бра ну прак тич ног ра да и про ве ру зна ња 

уче ни ка из обла сти из ко је је ра дио рад.
2. Усме ни ис пит из из бор ног пред ме та
Уче ник се опре де љу је за је дан са ли сте утвр ђе них из бор них 

пред ме та и тај ис пит по ла же са мо усме но. Ли ста утвр ђе них из бор
них пред ме та:

– ма те ма ти ка
– фи зи ка
– по слов не ко му ни ка ци је
– ор га ни за ци ја и ме наџ мент у же ле знич ком са о бра ћа ју
– тех но ло ги ја роб ног пре во за
– тех но ло ги ја пре во за пут ни ка
– тех но ло ги ја же ле знич ког са о бра ћа ја
– тран спорт но ра чу но вод ство

НА СТАВ НИ ПЛА НО ВИ И ПРО ГРА МИ 
ЗА ПОД РУЧ ЈЕ РА ДА СА О БРА ЋАЈ 

ГРУ ПА ВОД НИ СА О БРА ЋАЈ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

ЗА ТРО ГО ДИ ШЊЕ ОБРА ЗО ВА ЊЕ

1. Бро до во ђа (за ни ма ње: бро до во ђа уну тра шње пло вид бе)

ЗА ЧЕ ТВО РО ГО ДИ ШЊЕ ОБРА ЗО ВА ЊЕ

1. На у тич ки тех ни чар – реч ни смер (за ни ма ње: на у ти чар уну
тра шње пло вид бе)

2. На у тич ки тех ни чар – по мор ски смер (за ни ма ње: по мор ски 
на у ти чар)





















ГРУПА ВОДНИ САОБРАЋАЈ

ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ
У ТРОГОДИШЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ

I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Образовни профил: БРО ДО ВО ЂА

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци са вла да ва њем овог гра
ди ва ство ре осно ву за успе шно усва ја ње зна ња из оста лих струч
них пред ме та, об зи ром да је тех нич ки цр теж сред ство спо ра зу ме
ва ња као пи смо или го вор. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– ство ре ба зу за основ но гра фич ко ко му ни ци ра ње;
– упо зна ју раз не вр сте тех нич ких цр те жа и њи хо ву при ме ну 

у прак си;
– бу ду оспо со бље ни да пред ме те из про сто ра при ка зу ју тех

нич ким цр те жи ма у рав ни;
– раз ви ју сми сао за тач ност, пре ци зност, уред ност и ве шти ну 

гра фич ког из ра жа ва ња;
– бу ду оспо со бље ни да ла ко ма ни пу ли шу на ви га циј ским ала

ти ма за од ре ђи ва ње по ло жа ја бро да на по мор ским кар та ма;
– бу ду оспо со бље ни да чи та ју цр те же и да их прак тич но ко

ри сте у по сло ви ма сво је стру ке.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

ТЕХ НИЧ КО ЦР ТА ЊЕ (22)

Свр ха и зна чај тех нич ког цр та ња и на црт не ге о ме три је. При
бор и ма те ри јал за цр та ње. Вр сте тех нич ких цр те жа и њи хо ва при
ме на. Стан дар ди и стан дар ди за ци ја. Фор ма ти цр те жа. Пре ви ја ње.

Вр сте ли ни ја и њи хо ва при ме на. Тех нич ко пи смо. Опре ма цр
те жа: за гла вље, оста ли пи са ни по да ци.

Ге о ме триј ске кон струк ци је у рав ни па ра ле ле, нор ма ле, си ме
тра ле ду жи, кон струк ци је угла и си ме тра ла угла, кон струк ци ја пра
вил них по ли го на.

Пра ви ла ма шин ског тех нич ког цр та ња. При ка зи ва ње пред
ме та на тех нич ком цр те жу, ви дљи ве и не ви дљи ве иви це, по тре бан 
број про јек ци ја. Раз ме ре.

Пре се ци и пре ки ди. Шра фи ра ње пре се ка.
Ко ти ра ње еле ме на та: ко те, ко ти ра ње ду жи на, угло ва, лу ко ва, 

по лу преч ни ка, преч ни ка, ква дра та. Озна ча ва ње на ги ба и ко ну са.
Елек тро тех нич ко цр та ње. Елек тро тех нич ке озна ке еле ме на та 

и уре ђа ја. При ме на елек тро тех нич ких озна ка у пла но ви ма и ше
ма ма.

НА ЦРТ НА ГЕ О МЕ ТРИ ЈА (36)

Вр сте про јек то ва ња – при ка зи ва ње пред ме та: пер спек ти ва, 
ак со но ме три ја, ко са про јек ци ја, ор то го нал на про јек ци ја.

Ко ор ди нат ни си стем у про сто ру. Ок тант и ква дрант. Зна чај V 
ок тан та за тех нич ко цр та ње. Пре лаз ква дран та из про сто ра у рав
ни. Про јек ци о не рав ни.

Ор то го нал на про јек ци ја тач ке на три рав ни. Ор то го нал на 
про јек ци ја ду жи на три рав ни. Из на ла же ње пра ве ве ли чи не и на ги
ба пре ма про јек ци о ним рав ни ма. Ме ђу соб ни од нос две ју пра вих.

Про јек то ва ње рав ни. Пре сек две ју рав ни. Оба ра ње рав ни. Ор
то го нал но про јек то ва ње про стих ге о ме триј ских сли ка на три рав
ни. Ор то го нал но про јек то ва ње ге о ме триј ских сли ка на три рав ни. 
Ор то го нал но про јек то ва ње ге о ме триј ских те ла и пред ме та на три 
рав ни.

ВЕ ЖБЕ (16)

Пр ви цр теж

Цр та ње ли ни ја и ис пи си ва ње сло ва и бро је ва. Фор мат АЗ, ту
шем на ха ме ру.

Дру ги цр теж

Сни ма ње јед но став них мо де ла и из ра да ра ди о нич ког цр те жа. 
Фор мат АЗ, олов ком на ха ме ру.

Тре ћи цр теж

Ше ма елек трич не ин ста ла ци је или уре ђа ја, за ви сно од сме ра. 
Фор мат АЗ, ту шем на ха ме ру.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА 

Про грам ски са др жа ји пред ме та Тех нич ко цр та ње са на црт ном 
ге о ме три јом су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден 
ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди 
опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на
ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на на став ног про
гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан про стор и да се пла
ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у 
ви ду да фор ми ра ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти
на ма пред ста вља кон ти ну и ра ни про цес и ре зул тат је ку му ла тив ног 
деј ства це ло куп них ак тив но сти на свим ча со ви ма што зах те ва ве ћу 
пар ти ци па ци ју уче ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња, ве ли ки број 
при ме ра и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра.

Са др жај Тех нич ког цр та ња има при род ну ве зу са са др жа ји ма 
дру гих пред ме та као што су: ма те ма ти ка, те о ри ја бро да, прак тич на 
на ста ва. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу, и по мо
гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. 
Осим то га, уче ни ци ма тре ба ука зи ва ти и на ве зу са пред ме ти ма 
ко је ће тек из у ча ва ти као што су: Те о ри ја бро да у дру гом раз ре
ду, По мор ска на ви га ци ја, По зна ва ње брод ских ма ши на и уре ђа ја, 
Тех нич ка ме ха ни ка. На тај на чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве
шти не сте че не у окви ру на ста ве Тех нич ког цр та ња до би ја ју ши ри 
сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них 
ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив
ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка.

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

ТЕХНИЧКАМЕХАНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци са вла да ва њем овог гра
ди ва раз ви ју свест о ло гич ком ра су ђи ва њу и раз ми шља њу, јер је 
ме ха ни ка је дан од те мељ них пред ме та ко ји је ну жан за раз у ме ва ње 
по на ша ња бро да у екс пло а та ци ји. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о за ко ни то сти ма и ме то да ма про у ча ва ња у ме

ха ни ци; 
– бу ду оспо со бље ни да ре ша ва ју ме ха нич ке про бле ме екс пе

ри мен тал но, гра фич ки и ма те ма тич ки;



– при ме не сте че на зна ња из ме ха ни ке у са др жа ји ма пред ме та 
стру ке;

– раз ви ју спо соб ност на уч ног ми шље ња и ло гич ног за кљу чи
ва ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗРЕД 
(2 часa не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

УВОД (2)

Зна чај, по де ла и при ме на ме ха ни ке у прак си. Основ ни пој мо
ви ме ха ни ке. По јам и по де ла си ла, по јам ре зул тан те си ла, гра фич
ко пред ста вља ње си ла. Ак си о ми ста ти ке, ве зе и ре ак ци је ве за.

СИ СТЕМ СУ ЧЕ ЉЕ НИХ СИ ЛА (6)

Сла га ње си сте ма су че ље них си ла, гра фич ке ме то де. Гра фич
ки усло ви рав но те же три си ле. Раз ла га ње си ла на две ком по нен те. 
Про јек ци ја си ла на ко ор ди нат не осе, пра ви ло про јек ци је. Од ре ђи
ва ње ре зул та та си сте ма слу чај них си ла – ана ли тич ка ме то да. Ана
ли тич ки усло ви рав но те же си сте ма су че ље них си ла. 

СИ СТЕМ ПРО ИЗ ВОЉ НИХ СИ ЛА У РАВ НИ (10)

Ста тич ки мо мент си ле. Ва ри њо но ва те о ре ма о мо мен ту ре
зул тан те. Сла га ње две па ра лел не си ле, раз ла га ње си ле на две па ра
лел не ком по нен те. Спрег и мо мент спре га, усло ви рав но те же спре
го ва. Сла га ње си ле и спре го ва, ре дук ци ја си ле на да ту тач ку.

Ре дук ци ја про из вољ ног ра ван ског си сте ма си ла на тач ку, 
глав ни век тор и глав ни мо мент. Од ре ђи ва ње ре зул та та ра ван ског 
си сте ма си ла.

Ана ли тич ки усло ви рав но те же про из вод ног ра ван ског си сте
ма си ла. Ве ри жни по ли гон.

Од ре ђи ва ње ре зул тан те ра ван ског си сте ма си ла (гра фич ка 
ме то да). Гра фич ки усло ви рав но те же ра ван ског си сте ма си ла.

Раз ла га ње си ле на две па ра лел не ком по нен те (гра фич ка ме
то да).

ТЕ ЖИ ШТЕ (6)

Те жи ште си сте ма па ра лел них си ла, по јам те жи шта те ла. Од
ре ђи ва ње те жи шта хо мо ге ног те ла, хо мо ге не рав не фи гу ре и хо
мо ге не ли ни је. Те жи ште ду жи, лу ка и сло же не ли ни је. Те жи ште 
па ра ле ло гра ма, тро у гла, кру жног исеч ка и сло же не рав не фи гу ре. 
Те жи ште при зме, ваљ ка, пи ра ми де, ку пе, лоп те, по лу лоп те, и сло
же них те ла. Па пос–Гул ди о но ве те о ре ме.

ПР ВИ ГРА ФИЧ КИ РАД

Те жи ште сло же не хо мо ге не ли ни је и те жи ште сло же не хо мо
ге не фи гу ре.

РАВ НИ ПУ НИ НО СА ЧИ (10)

Вр сте но са ча, вр сте оп те ре ће ња, ста тич ки од ре ђе ни рав ни пу
ни но са чи. Од ре ђи ва ње ре ак ци је ве за, гра фич ки и ана ли тич ки, код 
рав них пу них но са ча оп те ре ће них вер ти кал ним, ко сим и екс цен
трич ним кон цен три са ним си ла ма, кон ти ну ал ном кон цен три са ним 
си ла ма, кон ти ну ал ним рав но мер ним оп те ре ће њем, стру го ви ма 
и ком би на ци јом ових оп те ре ће ња (илу стро ва ти ове слу ча је ве на 
при ме ри ма про сте гре де, гре де са пре пу сти ма и кон зо ле).

Кон струк ци ја ста тич ких ди ја гра ма гра фич ком и ана ли тич ком 
ме то дом за рав не пу не но са че оп те ре ће ња вер ти кал ним, ко сим и 
екс цен трич ним кон цен трич ним си ла ма, кон ти ну ал ним рав но мер
ним оп те ре ће њем спре го ви ма и ком би на ци јом ових оп те ре ће ња 
(илу стро ва ти ове слу ча је ве на при ме ри ма про сте гре де, гре де са 
пре пу сти ма и кон зо ле).

ДРУ ГИ ГРА ФИЧ КИ РАД

Кон струк ци ја ста тич ких ди ја гра ма код рав них пу них но са ча.

РАВ НИ РЕ ШЕТ КА СТИ НО СА ЧИ (11)

Од ре ђи ва ње си ла у шта по ви ма ме то дом чво ро ва (Кре мо ним 
план си ла). Од ре ђи ва ње си ла у шта по ви ма ме то дом пре се ка (Ри
те ро ва ме то да).

ТРЕ ЊЕ (4)

По јам и вр ста тре ња. Тре ње кли за ња. Ку ло но ви за ко ни. Тре ње 
на стр мој рав ни, тре ње на коч ни ци са па пу чом. Тре ње ко тр ља ња. 

КИ НЕ МА ТИ КА (10)

Пра во ли ниј ско кре та ње тач ке. Јед но ли ко и јед на ко. Про мен
љи во. Кри во ло ниј ско кре та ње тач ке. Кру жно кре та ње. Нор мал но 
и тан гент но убр за ње. Ре ла тив носло же но кре та ње. Обр та ње те ла 
око не по мич не осе. Ди на ми ка. Њут но ви за ко ни. Ки не тич ка енер
ги ја ма те ри јал не тач ке. Рад си ла на пра во ли ниј ској пу та њи. За кон 
очу ва ња ме ха нич ке енер ги је. За кон о про ме ни ки не тич ке енер ги је.

ОТ ПОР НОСТ МА ТЕ РИ ЈА ЛА (11)

Увод. Вр сте на пре за ња и де фор ма ци је. На пон. Вр сте оп те ре
ће ња. Ак ци о но на пре за ње. Гра ни це ела стич но сти и гра ни це про
пор ци о нал но сти. Ху ков за кон ис те за ња. Сми ца ње. Са ви ја ње. Уви
ја ње. Из ви ја ње. 

У то ку школ ске го ди не ура ди ти два до ма ћа гра фич ка ра да на 
фор ма ту А4.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА 

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

Са др жај Тех нич ке ме ха ни ке има при род ну ве зу са са др жа
ји ма дру гих пред ме ти ма као што су: фи зи ка, ма те ма ти ка, те о ри ја 
бро да, по мор ска на ви га ци ја, прак тич на на ста ва. Уче ни ци ма тре ба 
стал но ука зи ва ти на ту ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни
ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. Осим то га, уче ни ци ма тре ба 
ука зи ва ти и на ве зу са пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као што 
су: Ста би ли тет и кр ца ње те ре та, Ма не ври са ње бро дом. На тај на
чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не сте че не у окви ру на ста ве 
Тех нич ке ме ха ни ке до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва
њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се 
од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног 
раз во ја уче ни ка.

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



ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци са вла да ва њем овог гра
ди ва ство ре осно ву за успе шно усва ја ње зна ња из оста лих струч
них пред ме та, об зи ром да је брод ком пле тан и не за ви стан елек тро
е нер гет ски си стем.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о основ ним за ко ни ма у ел ктро тех ни ци;
– упо зна ју основ не еле мен те елек трич них ко ла и прин ци пе 

ре ша ва ња елек трич них ко ла;
– бу ду оспо со бље ни за прак тич ну при ме ну зна ња из обла сти 

елек тро тех ни ке на бро ду;
– бу ду оспо со бље ни за при ме ну зна ња из ве шти на елек трич

них ме ре ња;
– стек ну зна ња о осно ва ма елек трич них ма ши на;
– стек ну зна ња о еле мен ти ма ин ста ла ци је елек трич них ма ши на;
– бу ду упо зна ти са елек тро е нер гет ским си сте мом на бро ду.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

ЕЛЕК ТРО СТА ТИ КА (6)

Основ ни пој мо ви о струк ту ри ма те ри је. Про вод ни ци, по лу
про вод ни ци и изо ла то ри и при ме на у елек тро тех ни ци. Ку ло нов за
кон. Елек тро ста тич ко по ље у ва ку у му. Ли ни је по ља. Про вод ни ци и 
изо ла то ри у елек тро ста тич ком по љу. По тен ци јал и на пон. Кон ден
за то ри и ка па ци тет кон ден за то ра. Енер ги ја елек тро ста тич ког по ља.

ЈЕД НО СМЕР НЕ СТРУ ЈЕ (14)

Елек трич на стру ја – ја чи на и смер. Деј ство елек трич не стру
је. Омов за кон. Ме ре ње на по на. Елек трич на от пор ност и про вод
ност. R=f(t). Су пер про вод ност. От пор ни ци, ве зи ва ње от пор ни ка. 
Ме ре ње от пор но сти. Џу лов за кон. Елек трич ни рад и сна га. При ме
на. Елек трич ни ге не ра то ри. Про ста елек трич на ко ла. Пр ви и дру ги 
Кир хо фов за кон. Ре ша ва ње сло же них ко ла. Стру ја елек тро ли ти ма. 
Елек тро ли за. Фа ра де је ви за кон елек тро ли зе. При ме на елек тро хе
миј ских деј ста ва стру је. Аку му ла то ри. Тер мо е лек трич не и фо то е
лек трич не по ја ве.

ЕЛЕК ТРО МАГ НЕ ТИ ЗАМ (9)

Маг нет но по ље стал ног маг не та и про вод ни ка са стру јом. 
Уза јам но деј ство про вод ни ка са стру јом. Елек тро маг нет на си ла. 
Ам пе ров за кон. По де ла ма те ри ја ла пре ма маг нет ним свој стви ма. 
При ме на фе ро маг не ти ка. Елек тро маг не ти. Маг нет ни флукс. Маг 
нет но ко ло. Хи сте ре зис. Гу би ци услед хи сте ре зи са. Фа ра де јев за
кон елек тро маг нет не ин дук ци је. Са мо ин дук ци ја и ме ђу соб на ин
дук ци ја. Вр тло жне стру је и скин ефе кат.

НА ИЗ МЕ НИЧ НЕ СТРУ ЈЕ (13)

Про из вод ња на из ме нич не стру је. Основ ни пој мо ви и ве ли
чи не. Тре нут на, мак си мал на и ефек тив на вред ност. Уче ста ност и 
фа зни став. От по ри у ко лу на из ме нич не стру је (тер мо ге на, ин дук
тив на и ка па ци тив на от пор ност). Ред на ве за ак тив ног и ре ак тив ног 
от по ра. Им пе дан са. При вид ни от пор. RLCко ло. Сна ге у ко лу на
из ме нич не стру је – тре нут на, ак тив на, ре ак тив на и при вид на сна
га. Фак тор сна ге. Про из вод ња тро фа зне на из ме нич не стру је. Ве за 
на мо та ја у зве зду и тро у гао. Сна га тро фа зног ко ла.

БРОД КАО ЕЛЕК ТРО Е НЕР ГЕТ СКИ СИ СТЕМ (8)

Про из вод ња, раз вод и по тро шња елек трич не енер ги је на бро
ду. Брод ски агре га ти. Аку му ла тор ска ста ни ца. При кљу чак са коп
на. Глав на раз вод на та бла. Брод ска мре жа. Ка бло ви, оси гу ра чи и 
пре ки да чи. За шти та од уда ра стру је.

ЕЛЕК ТРИЧ НЕ МА ШИ НЕ (12)

По де ла елек трич них ма ши на. Тран сфор ма то ри – кон струк
ци ја и прин цип ра да јед но фа зног и тро фа зног. Асин хро ни мо тор 
– кон струк ци ја и прин цип ра да. Син хро не ма ши не – кон струк ци ја 
и прин цип ра да ге не ра то ра и мо то ра. Ма ши не јед но смер не стру
је – кон струк ци ја и прин цип ра да мо то ра и ге не ра то ра. При ме на 
елек трич них ма ши на на бро ду.

ЕЛЕК ТРО НИ КА (8)

Ка тод на цев. По лу про вод нич ки ма те ри ја ли. PN спој, ди о де. 
Тран зи сто ри. Ти ри сто ри. Ин те гри са на ко ла. Ис пра вља чи. Ста би
ли за то ри на по на. По ја ча ва чи.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА 

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

Са др жај (пред ме та) има при род ну ве зу са са др жа ји ма дру гих 
пред ме ти ма као што су: Фи зи ка, Ма те ма ти ка, Прак тич на на ста ва, 
Те о ри ја бро да. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу, и по 
мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со
ве. Осим то га, уче ни ци ма тре ба ука зи ва ти и на ве зу са пред ме ти ма 
ко је ће тек из у ча ва ти као што су: Елек тро ни ка и те ле ко му ни ка ци
о ни уре ђа ји, Реч на на ви га ци ја, Прак тич на на ста ва, Брод ске ма ши
не и уре ђа ји. На тај на чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не 
сте че не у окви ру на ста ве Осно ви елек тро тех ни ке до би ја ју ши ри 
сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них 
ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив
ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка.

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

МЕТЕОРОЛОГИЈА СА ХИДРОЛОГИЈОМ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да се уче ни ци оспо со бља ва ју за по
ве зи ва ње и при ме ну те о риј ског и прак тич ног ме те о ро ло шког зна
ња у на ви га ци ји, као и сти ца ње основ ног те о риј ског зна ња о фи
зич ким и хе миј ским ка рак те ри сти ка ма во да на ше пла не те.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју све ме те о ро ло шке по ја ва и еле мен те и њи хо ве ме

ђу соб не за ви сно сти, а на ро чи то прог но зе вре ме на;
– упо зна ју до стиг ну ћа ме те о ро ло ги је у ужем сми слу а у ве зи 

са ме те о ро ло шком на ви га ци јом, и то: вре мен ски из ве шта ји, ру та, 
из бе га ва ње олу је, пло вид бе у ле ду и ма гли;



– упо зна ју све вре мен ске не по го де;
– стек ну зна ња о на чи ну ши фри ра ња и де ши фри ра ња ме те о

ро ло шких из ве шта ја;
– упо зна ју ути ца ја вре ме на на нор ма лан рад брод ске по са де.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

УВОД(4)

По јам и по де ла ме те о ро ло ги је. Основ ни ме те о ро ло шки еле мен
ти и ме те о ро ло шке по ја ве. Ор га ни за ци ја ме те о ро ло шке слу жбе у Ср
би ји. Ло кал но и зва нич но вре ме. Брод ска ме те о ро ло шка слу жба.

ОП ШТИ ПОЈ МО ВИ О АТ МОС ФЕ РИ (4)

Вер ти кал на по де ла ат мос фе ре. Са став и гу сти на ва зду ха.

ТО ПЛОТ НИ ПРО ЦЕ СИ АТ МОС ФЕ РЕ И ЗЕ МЉЕ (10)

Из во ри то пло те за Зе мљу и ат мос фе ру. Сун че во зра че ње. По
јам то пло те и тем пе ра ту ре. За гре ва ње и хла ђе ње Зе мљи не по вр ши
не. За гре ва ње и хла ђе ње во де не по вр ши не. За гре ва ње и хла ђе ње 
ва зду ха. Ади ја бат ски про це си ат мос фе ре. Рав но те жно ста ње ат
мос фе ре. Ин стру мен ти за ме ре ње тем пе ра ту ре ва зду ха. Днев не и 
го ди шње про ме не тем пе ра ту ре ва зду ха и изо тер мич ке кар те.

ВА ЗДУ ШНИ ПРИ ТИ САК (6)

По јам о ва зду шном при ти ску. Рас по ред ва зду шног при ти ска 
на зе мљи. Ин стру мен ти за ме ре ње ва зду шног при ти ска.

ОП ШТА ЦИР КУ ЛА ЦИ ЈА ВА ЗДУ ХА У АТ МОС ФЕ РИ (16)

По ста нак ва зду шних стру ја ња. Ва зду шне ма се и њи хо ве ка
рак те ри сти ке, ва зду шни фронт. Ве тар, по јам, по де ла и обе ле жа
ва ње. Стал ни ве тро ви. Пе ри о дич ни ве тро ви. Ло кал ни ве тро ви. 
Ци кло ни и ан ти ци кло ни. Ин стру мен ти за ме ре ње ја чи не, сме ра и 
бр зи не ве тра.

ВО ДА У АТ МОС ФЕ РИ (8)

Кру же ње во де у при ро ди. Кон ден за ци ја и су бли ма ци ја во де не 
па ре у ат мос фе ри. Вла жност ва зду ха, ре ла тив на и ап со лут на вла
жност ва зду ха. Ин стру мен ти за ме ре ње вла жно сти ва зду ха. Облач
ност, ти по ви обла ка. Па да ви не, по де ла и основ не од ли ке. Ин стру
мен ти за ме ре ње па да ви на.

ВРЕ МЕН СКА КАР ТА И ОСНО ВИ ВРЕ МЕН СКЕ ПРОГ НО ЗЕ (6)

Осно ви, вр сте и на че ла прог но зе вре ме на Си ноп тич ке кар те и 
ме ђу на род ни зна ци на си ноп тич ким кар та ма. Вре мен ски бил те ни 
и ра дио ин фор ма ци је.

ВО ДЕ НА ШЕ ПЛА НЕ ТЕ (10)

На ста нак и по де ла во де на зе мљи ној по вр ши ни. Фи зич кохе
миј ска свој ства оке а на и мо ра. Мор ске стру је. Мор ске ме не и та
ла си. Фи зич кохе миј ске осо би не је зер ске во де. Еле мен ти и од ли ке 
реч ног то ка. Еле мен ти реч ног сли ва и реч не мре же. Реч ни ре жи
ми. Фи зич кохе миј ска свој ства реч не во де. Кре та ње во де у ре ка ма. 
Ин стру мен ти за ме ре ње бр зи не ја чи не во де и во до ста ја у ре ка ма. 
Основ ни усло ви за плов ност ре ке. За шти та во де них ре сур са.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА 

Про грам ски са др жа ји пред ме та Ме те о ро ло ги ја са хи дро ло ги
јом су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен
та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра
тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку 
ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, 
од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни 
ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду 
да фор ми ра ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма 

пред ста вља кон ти ну и ра ни про цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј
ства це ло куп них ак тив но сти на свим ча со ви ма што зах те ва ве ћу 
пар ти ци па ци ју уче ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња, ве ли ки број 
при ме ра и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра. Са др
жај Ме те о ро ло ги је са хи дро ло ги јом има при род ну ве зу са са др жа
ји ма дру гих пред ме та као што су: Реч на на ви га ци ја, Фи зи ка, Брод
ска ме ди ци на, Ге о гра фи ја, Прак тич на на ста ва. Уче ни ци ма тре ба 
стал но ука зи ва ти на ту ве зу и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни
ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. Осим то га, уче ни ци ма тре ба 
ука зи ва ти и на ве зу са пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као што 
су: Брод ска ме ди ци на, Прак тич на на ста ва, Реч на на ви га ци ја у ста
ри јим раз ре ди ма. На тај на чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти
не сте че не у окви ру на ста ве Ме те о ро ло ги је са хи дро ло ги јом до би
ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и 
вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње 
ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка.

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

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

Пред мет об у хва та основ не хи дро ло шке и мор фо ло шке ка рак
те ри сти ке во до то ка. Мор фо ло шке и псо мо ло шке ка рак те ри сти ке 
во до то ка да ју сли ку из гле да и тран сфор ма ци је ге о ме триј ских ка
рак те ри сти ка во до то ка, као увид за об ја шње ње по тре бе и са мих за
хва та у реч ном ко ри ту и из ван ње га у свр ху ста би ли за ци је и уре ђе
ња во до то ка. При ре а ли за ци ји про гра ма на став ник тре ба да на ве де 
при ме ре из прак се.

БРОДСКА МЕДИЦИНА СА ХИГИЈЕНСКО ТЕХНИЧКОМ
ЗАШТИТОМ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци са вла да ва њем овог гра
ди ва раз ви ју свест о ме ђу соб ној за ви сно сти и со ли дар но сти чла но
ва по са де бро да, као и да раз ви ју свест о ва жно сти пра во вре ме не и 
пра вил но пру же не пр ве по мо ћи.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну основ на зна ња из ме ди ци не;
– на у че основ не пој мо ве о ле ко ви ма;
– бу ду оспо со бље ни да ко ри сте брод ску апо те ку;
– упо зна ју ути цај тем пе ра ту ре сре ди не на ор га ни зам као и 

ме ре за шти те осо бља ко је ра ди на брод ском ком плек су;
– бу ду оспо со бље ни да пру же пр ву по моћ у сва ко днев ном жи

во ту и ра ду на бро ду.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

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

УВОД (2)

По мор ска ме ди ци на и њен ути цај на здра вље по мо ра ца.

МЕ ЂУ НА РОД НИ СА НИ ТАР НИ ПРА ВИЛ НИК  
И ДРУ ГИ ПРО ПИ СИ (1)

Здрав стве но ста ње чла но ва по са де и пут ни ка, тра же ње до зво
ле за сло бо дан про мет.



ПО МОР СКИ ЗДРАВ СТВЕ НИ ДО КУ МЕН ТИ (2)

Здрав стве на до ку мен та ци ја и ад ми ни стра ци ја, здрав стве на 
из ја ва, здрав стве на књи жи ца, здрав стве ни днев ник, при ја ва о не
сре ћи на по слу. Брод ска хи ги је на, све до чан ства о де ра ти за ци ји.

ПРЕ ХРА НА НА БРО ДУ (7)

По тре бе људ ског ор га ни зма за хра ном, ба лан си ра на ис хра
на, ис хра на у по себ но те шким усло ви ма за рад, чу ва ње, за шти та, 
во де и хра не, ква ре ње и тро ва ње хра ном, мо гућ но сти за ра зе. Сте
ри ли за ци ја, дез ин фек ци ја, дез ин сек ци ја и де ра ти за ци ја на бро ду. 
Основ ни еле мен ти и на чи ни сте ри ли за ци је, ме то де дез ин фек ци је, 
по ступ ци при дез ин сек ци ји и де ра ти за ци ји, ме ре опре за и опа
сност по љу де.

БРОД СКА АПО ТЕ КА И БОЛ НИ ЦА (10)

Про пи си и опре ма: ле ко ви, но мен кла ту ра ле ко ва и ле ко ви тих 
суп стан ци ја, по де ла, ти пич ни пред став ни ци гру пе ле ко ва, на ру чи
ва ње, упо тре ба и за шти та, сме штај бол ни це на бро ду.

ВР СТЕ БО ЛЕ СТИ (16)

За ра зне бо ле сти. По јам, вр сте, пу те ви пре но ше ња, оп ште ка
рак те ри сти ке за ра зних бо ле сти, ле че ње, изо ла ци ја и из ве штај о 
по ја ви за ра зних бо ле сти. Троп ске бо ле сти. Пол не бо ле сти. Вр сте, 
симп то ми, пре вен ти ва и на чин ле че ња.

ПО ВРЕ ДЕ НА РА ДУ (10)

Ме ха нич ке по вре де и њи хо во ле че ње. Пре ло ми, иш ча ше ња, 
уга ну ћа, по вре де ме ких тки ва, по вре де ока, стра но те ло у оку, при
мар на об ра да.

ПР ВА ПО МОЋ НА БРО ДУ (10)

При о ри тет у пру жа њу пр ве по мо ћи, бе све сно ста ње, при вид
на смрт, ве штач ко ди са ње, ср ча ни удар, удар стру је или удар гро ма, 
ута па ње, гу ше ње стра ним те лом, кр ва вље ње и за у ста вља ње кр ва
вље ња, опе ко ти не и смр зо ти не, хи по тер ми ја, то плот ни удар, сун
ча ни ца, ко лапс, пр ва по моћ и аси стен ци ја у по ро ђа ју, збри ња ва ње 
по ро ди ље и но во ро ђен че та.

БО ЛЕ СТИ И ХИ РУР ШКЕ ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈЕ (12)

Чир на же лу цу и два на е сто па лач ном цре ву, на пад сле пог цре
ва, сплет цре ва, бу бре жни и жуч ни ка ме нац, ки ла. Ме ди цин ска 
по моћ до би је на ра диопу тем, пре по ру ке Свет ске здрав стве не ор га
ни за ци је, тра же ње по мо ћи, ва жни симп то ми при тра же њу по мо ћи, 
си стем да ва ња оба ве ште ња о обо ле лом или по вре ђе ном ли цу.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА 

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

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел
но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих 

са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис
ку ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

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

ЕКСПЛОАТАЦИЈА БРОДОВА И ЛУКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сте да уче ни ци са вла да ва њем гра ди
ва бу ду оспо со бље ни за по ве зи ва ње и при ме ну зна ња из обла сти 
екс пло а та ци је плов них сред ста ва и ис ко ри шће њу пло ви ла и при
ста ни шта.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју лу ку као ме сто по чет ка и на став ка про це са пре

во за;
– упо зна ју при ста ни шне ар хи тек тон скогра ђе вин ске це ли не, 

по себ но аква то ри ју при ста ни шта, те ри то ри ју при ста ни шта и ме ха
ни за ци ју при ста ни шта;

– на у че тран спорт не осо би не те ре та, њи хо во скла ди ште ње и 
на чин кр ца ња и пре ме шта ња;

– упо зна ју и на у че са др жа је плов них пу те ва и на чи на њи хо
вог ис ко ри шће ња;

– упо зна ју сва са о бра ћај на сред ства на те ри то ри ји при ста ни
шта;

– раз ви ја ју ин те ре со ва ња пре ма ода бра ном бу ду ћем по зи ву.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

ТЕХ НИЧ КОЕКС ПЛО А ТА ЦИ О НИ ПА РА МЕ ТРИ  
СА ВРЕ МЕ НИХ ПРИ ВРЕД НИХ БРО ДО ВА (12)

Екс пло а та ци о нотех нич ки раз ме штај скла ди шних про сто ра, 
ма шин ског про сто ра и дру гих про сто ра код са вре ме них бро до ва; 
са соп стве ним по го ном и без соп стве ног по го на, функ ци је, ка рак
те ри сти ке и вр сте те ре та.

КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА ПРЕ ВО ЗА РО БЕ И ПУТ НИ КА (28)

По ка за те љи пре во за ро бе и пут ни ка. Не рав но мер ност пре
во же ња ро бе и пут ни ка, по сме ро ви ма и вре ме ну. Фор ма пред ста
вља ња роб них и пут нич ких то ко ва – ко са та бе ла. Тех нич ки про цес 
ра да при вред них бро до ва са соп стве ним по го ном и без соп стве ног 
по го на (те гљач, по ти ски вач, итд.). Јед на чи на по лу о бр та и јед на
чи на обр та при вред них бро до ва – пло ви ла (те гља ча, по ти ски ва ча, 
мо тор ног бро да, те рет ња ка, по ти сни це, те гље ни це итд.). Ре ги стро
ва на и екс пло а та ци о на спо соб ност бро да – пло ви ла; нај по вољ ни је 
ис ко ри шће ње но си во сти и про стор но сти и гра фич ки при каз. Екс
пло а та ци о ни по ка за те љи по вре ме ну, по оп те ре ће њу, по бр зи ни, 
про из вод но сти, екс пло а та ци о ни по ка за те љи ре зул та та. 

Од ре ђи ва ње пре во зне спо соб но сти пло ви ла – бро да. Ор га
ни за ци ја са о бра ћа ја. Про пу сна спо соб ност плов ног пу та. Ути цај 
плов ног пу та на пла ни ра ње са о бра ћа ја. Пла ни ра ни плов ни ка па
ци тет за те рет ни са о бра ћај. Пла ни ра ни плов ни ка па ци тет за ву чу 
и по ти ски ва ње. Пут на бр зи на: ко мер ци јал на, еко ном ска бр зи на и 
оп ти мал на бр зи на. Од ре ђи ва ње бр зи не пло ви лабро да. Од ре ђи ва
ње на ви га ци о ног пе ри о да пло ви ла. Од ре ђи ва ње пре во зне спо соб
но сти бро дапло ви ла. Из бор те гље ног или по ти ски ва ног са ста ва. 
Са ста вља ње гра фи ко на са о бра ћа ја за при вред на пло ви и ла. Ко ре
ла ци ја са о бра ћа ја бро да – пло ви ла са ра дом при ста ни шта – лу ка. 
Тро шко ви – од ре ђи ва ње тро шко ва пре во за у вод ном тран спор ту.



ЛУ КЕ – ПРИ СТА НИ ШТА (24)

Оп шти пој мо ви о лу ка ма. Гра ђе вин ска струк ту ра при стан
штаса др жај ло ка ци је, из бор ло ка ци је и ка рак те ри сти ке ло ка ци је. 
По де ла лу ка пре ма на ме ни, ка рак те ри сти ка ма плов ног пу та на ко
ме се на ла зе, пре ма дис по зи ци ји на плов ном пу ту. При ста ни шта на 
отво ре ној оба лилу ке. Ба зен ска при ста ни шта. По де ла лу ка пре ма 
про ме ту ро бе.

Ути цај при род них чи ни ла ца на из бор ло ка ци је при ста ни шта. 
Еко ном скотех нич ке осо бе но сти при ста нип шта. Про пу сна спо
соб ност при ста ни шта. Струк тур ни са став и ди мен зи је еле ме на та 
при ста ни шта. Струк ту ра аква то ри је при ста ни шталу ке; на ви га ци
о ни део, опе ра тив ни, си дри шни део аква то ри је. Струк тур ни са став 
те ри то ри је лу кепри ста ни шта. Опе ра тив на оба ла, скла ди шта. Са
о бра ћај ни це. Ди мен зи је те ри то ри је при ста ни шта – лу ке и са др жај 
су во зем них са о бра ћај ни ца – же ле знич ких и друм ских.

При ста ни ште – лу ка за пре то вар ге не рал ног те ре та. При ста
ни ште – лу ка за ра су ти те рет. При ста ни ште – лу ка за теч ни те рет. 
При ста ни ште – лу ка за га со ви ти те рет. При ста ни ште – лу ка за зр
на сте те ре тежи та ри це. При ста ни ште – ше ма при ста ни шта Ду нав.

Хи дро тех нич ки објек ти у при ста ни шту – лу ци. Лу ко бран; ва
ло бра ни. Кеј ски зид, на ме на, вр сте, по де ла, кон струк ци о но из во ђе
ње, кон струк ци о не ка рак те ри сти ке и па ра ме три. Ше ма ка рак те ри
стич них кеј ских зи до ва. Опре ма кеј ског зи да.

Ме ха ни за ци ја пре то вар них ме ха ни за ци ја у при ста ни шту – 
лу ци. Пре то вар ни уре ђај са не пре кид ним ци клу сом тех но ло шког 
про це са. Пре то вар ни уре ђај са пре кид нимпе ри о дич ним ци клу сом 
тех но ло шког про це са. Од ре ђи ва ње тех нич ког и екс пло а та ци о ног 
ка па ци те та за на ве де не пре то вар не уре ђа је и за руч ни пре то вар. 
По моћ ни пре то вар ни уре ђа ји. Ше мат ски при ка зи пре то вар них уре
ђа ја са пе ри о дич ним деј ством у при ста ни шту – лу ци. Вер ти кал но
стуб на окрет на по крет на ди за ли ца. Пор тал на ди за ли ца. Ше мат ски 
при каз за ви сно сти ду жи не стре ле од ти па из во ђе ња кеј ског зи да и 
ди мен зи о ни са ње до ме та стре ле за сва ки по је ди нач ни слу чај. Вр
сте за хват них ор га на код ди за лич них уре ђа ја. Цев ни тран спорт у 
при ста ни шту: пој мо ви, ка рак те ри сти ке и од ре ђи ва ње ка па ци те та. 
Основ ни пој мо ви, ка рак те ри сти ке и ка па ци тет. Од ре ђи ва ње бро ја 
пре то вар них ме ста у лу ци – при ста ни шту. Од ре ђи ва ња бро ја глав
них и по моћ них пре то вар них уре ђа ја у лу ци – при ста ни шту. Оста
ла опре ма у при ста ни шту – лу ци.

По ве зи ва ње лу ке – при ста ни шта са оста лим тран спорт ним 
си сте ми ма у са о бра ћа ју, друм ском, же ле знич ком, цев ном, ПТТ са
о бра ћа ју. Уло га ин те грал ног тран спор та у си сте му пре во за ма сов
них ро ба.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА 

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

Са др жај Екс пло а та ци ја бро до ва и лу ка има при род ну ве зу са 
са др жа ји ма дру гих пред ме та као што су: Реч на на ви га ци ја, Те о ри
ја бро да, Ге о гра фи ја, Прак тич на на ста ва. Уче ни ци ма тре ба стал но 
ука зи ва ти на ту ве зу и на тај на чин зна ња, ста во ви, вред но сти и 
ве шти не сте че не у окви ру на ста ве Екс пло а та ци је бро до ва и лу ка 
ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас
пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког
ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 

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

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

СТАБИЛИТЕТ И КРЦАЊЕ БРОДА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци са вла да ва њем овог гра
ди ва раз ви ју свест о зна ча ју ста би ли те та бро да као основ ној пло
вид бе ној ка рак те ри сти ци бро да чи јим угро жа ва њем до во де у пи
та ње оп ста нак бро да у це ли ни, као и да раз ви ју свест о ва жно сти 
пра вил ног кр ца ња и сла га ња те ре та и по што ва ња ме ђу на род них 
про пи са у овој обла сти, а све у ци љу обез бе ђе ња си гур не пло вид бе. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју по јам ста бил но сти бро да и по јам ис ко ри шће ња 

но си во сти и про стор но сти у за ви сно сти од вр сте ро бе;
– на у че кр ца ње и сла га ње по је ди них вр ста те ре та;
– упо зна ју на че ла рас по ре да и сла га ња те ре та и над зор укр ца

јаис кр ца ја и рас по де ле ма се те ре та у кон струк ци ји;
– на у че да ко ри сте од го ва ра ју ће та бли це у ра чу ну ста би ли

те та;
– упо зна ју мо гу ће ште те на брод ском те ре ту;
– схва те од го вор ност по је ди них чла но ва по са де у од но су на 

те рет и ста би ли тет пло ви ла.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

СТА БИ ЛИ ТЕТ БРО ДА (40)

Ошп ти пој мо ви, ка рак те ри сти ке, по де ла ста би ли те та. По
преч ни ста би ли тет, деј ства основ них си ла и мо ме на та на брод – 
пло ви ло. Вр сте по преч ног ста би ли те та. Усло ви плов но сти I, II, III. 
Кри ва ста би ли те та. Атву до ва јед на чи на ста бил но сти тј. ста бил
ност об ли ка и ста бил ност те жи не. Ана ли за фи зич ког и ма те ма тич
ког ту ма че ња Атву до ве јед на чи не. Ана ли за слу ча је ва рав но те жног 
си сте ма бро даста бил на, ла бил на и ин ди фе рент на рав но те жа.

Про ме на по преч не ста бил но сти у ра зним усло ви ма пре ме
шта ња те ре такр ца ња, ис кр ца ва ња те ре та. Ути цај ви се ћег те ре та 
на ста бил ност бро да. Ста бил ност у усло ви ма на су ка ња бро да. Ста
бил ност у усло ви ма до ко ва ња бро да. Ста бил ност у усло ви ма по
ри ну ћа бро да. Сло бод не по вр ши не и њи хов ути цај на ста би ли тет 
бро да. Ути цај ко ли чи не и сме шта ја теч ног те ре та на ста би ли тет 
бро да.

Уз ду жни ста би ли тет, основ ни пој мо ви, па ра ме три уз ду жног 
ста би ли те та, уз ду жни ме та цен тар. Је ди нич ни мо мент три ма, трим 
бро да. Ути цај кр ца ња и ис кр ца ва ња ма се те ре та на про ме ну три ма.

Ди на мич ки ста би ли тет. Пој мо ви,па ра ме три,ка рак те ри стич не 
ве ли чи не и по чет ни ди на мич ки ста би ли тет.

РАС ПО РЕД ТЕ РЕ ТА НА БРО ДУ – ПЛО ВИ ЛУ (24)

Рас по ред те ре та с об зи ром на по преч ни ста би ли тет. Рас по ред 
те ре та с об зи ром на уз ду жни ста би ли тет. Рас по ред те ре та с об
зи ром на чвр сто ћу брод ског тру па. Рас по ред те ре та у по преч ном 
сме ру бро да. Рас по ред те ре та с об зи ром на бр зи ну кре та ња бро да. 
Рас по ред те ре та с об зи ром на кр ца ње и ис кр ца ва ње ма се ро бе.



По де ла те ре та, на ла ке, те шке, фак то ри сла га ња те ре та, из гу
бље ни про стор, фак тор ка па ци те та. Кр ца ње те ре та у сла ној и слат
кој во ди, про ра чун га за бро да с об зи ром на гу сти ну слат ке и сла не 
мор ске во де. 

При пре ма бро да за кр ца ње те ре та. Брод ска скла ди шта и ме
ђу па лу бље. Скла ди шта за по себ не те ре те. Ду бо ки и ви со ки тан
ко ви. Брод ска скла ди шта за рас хлад ни те рет. При пре ма брод ских 
скла ди шта и оста лих про сто ри ја за кр ца ње те ре та.

Над зор над те ре том у усло ви ма кад брод пло ви. Про ве тра ва
ње те рет ног про сто раскла ди шта, при род но и ве штач ко про ве тра
ва ње. Ште те на брод ском те ре ту. Ште те од вла ге, то пло те, тре ња, 
при ти ска, кра ђе, од ин се ка та и гло да ра. 

Кр ца ње, сла га ње и пре воз ра зних вр ста ма сов них ро ба. Кр
ца ње, сла га ње ге не рал ног те ре та, ра су ти те рет, жи та ри це, од ред бе 
о пре во же њу жи та ри ца. Ру де као брод ски те рет, угаљ као брод ски 
те рет, жи та ри це као брод ски те рет. Пре воз теч них те ре та, го ри ва, 
опа сних теч но сти, теч ни гас, отров не ма те ри јеко декс о пре во зу 
опа сних ма те ри ја. Ме ђу на род ни ко декс. Про пи си о пре во зу опа
сних ма те ри ја. Кр ца ње и сла га ње ро бе: па му ка, ше ће ра, др ве та, 
па ко ва них те ре та, ба ла ,вре ћа, сла га ње ка фе, ше ће ра у вре ћа ма. 
Те ре ти у ку ти ја ма, сан ду ци ма, ба чва ма, ци стер на ма. При ме на па
ле та и па лет ног си сте ма у пре во зу вод ним са о бра ћа јем. При ме на 
кон теј не ра и кон теј нер ског си сте ма у вод ном са о бра ћа ју. Пре воз 
рас хлад них те ре та – бро до ви за пре воз рас хлад них те ре та. Пре воз 
пут ни ка, пут нич ки бро до ви.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

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

Са др жај Ста би ли те та и кр ца ња те ре та има при род ну ве зу са са
др жа ји ма дру гих пред ме ти ма као што су: Фи зи ка, Ма те ма ти ка, Тех
нич ко цр та ње, Ме ха ни ка, Пло вид бе но пра во, Реч на на ви га ци ја Прак
тич на на ста ва. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу, и по 
мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. 

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

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

ПЛОВИДБЕНИ ПРОПИСИ СА СИГНАЛИЗАЦИЈОМ
И ПРАВИЛИМА ИЗБЕГАВАЊА СУДАРА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци са вла да ва њем овог 
гра ди ва раз ви ју свест о зна ча ју по што ва ња ме ђу на род них и 

на ци о нал них про пи са у ве зи сиг на ли за ци је и ма не ври са ња и да 
бу ду оспо со бље ни да сте че на зна ња при ме не у прак си, а све у ци
љу без бед ни је пло вид бе пло вид бе, чи ме шти те соп стве не жи во те и 
жи во те дру гих уче сни ка, као и ма те ри јал на сред ства у са о бра ћа ју.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју за ко не, кон вен ци је и про пи се ко ји се од но се на 

без бед ност пло вид бе на уну тра шљим плов ним пу те ви ма;
– упо зна ју Пра вил ник о пло вид би на Ду на ву и ње го во при ме

њи ва ње у прак си;
– раз ви ју осе ћа ње од го вор но сти и упо зна ју по сле ди це не при

др жа ва ња од ре ђе них прав них нор ми из обла сти пло вид бе на уну
тра шњим плов ним пу те ви ма;

– на у че пра ви ла за из бе га ва ње су да ра;
– стек ну зна ња успе шног во ђе ња пло ви ла и плов них са ста ва;
– при вик ну се на тач ност, уред ност и рад ну ди сци пли ну у 

свом ода бра ном бу ду ћем по зи ву.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

ПЛО ВИД БЕ НИ ПРО ПИ СИ (2)

Зна чај пред ме та. За ко ни и пло вид бе ни про пи си.

ОР ГА НИ УПРА ВЕ (5)

Ор га ни упра ве над ле жни за по сло ве са о бра ћа ја. Луч ке ка пе
та ни је и њи хо ве ис по ста ве. По ло жај луч ких ка пе та ни ја у ор га ни ма 
упра ве. Те ри то ри јал на над ле жност луч ких ка пе та ни ја и њи хо вих 
ис по ста ва. Упра ва за уну тра шње плов не пу те ве.

ЗНА ЦИ ЗА РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ ПЛО ВИД БЕ (3) 

По де ла и опис зна ко ва за ре гу ли са ње пло вид бе. Зна ци: на ред
би, оба ве за, огра ни че ња, оба ве ште ња, пре по ру ка и до пун ски зна ци.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ БРО ДО ВА (4)

Оп ште од ред бе. Обе ле жа ва ње но ћу. Обе ле жа ва ње да њу. По
себ не од ред бе.

ПРЕ ВОЗ ОПА СНИХ МА ТЕ РИ ЈА И ЗА ШТИ ТА ВО ДА (2)

Пре воз опа сних ма те ри ја. За шти та во да.

УСТА НО ВЕ ЗА ТЕХ НИЧ КЕ И СТРУЧ НЕ ПО СЛО ВЕ (2)

Уста но ве за одр жа ва ње уну тра шњих плов них пу те ва. Уста но
ва за тех нич ку ис прав ност пло ви ла.

ЗА КО НИ И ПРО ПИ СИ О БЕЗ БЕД НО СТИ ПЛО ВИД БЕ (16)

За ко ни и про пи си о уну тра шњој пло вид би. Зва нич не де фи ни
ци је о бро до ви ма и плов ним објек ти ма уну тра шње пло вид бе. На
чин ре гу ли са ња пло вид бе на плов ним пу те ви ма уну тра шњих во да. 
Кла си фи ка ци ја уну тра шњих плов них пу те ва. При ста ни шта. Си
дри шта. Зи мов ни ци. Пра вил ник о пло вид би на уну тра шњим плов
ним пу те ви ма. Пра вил ник о пло вид би на Ду на ву. По са да плов них 
обје ка та уну тра шње пло вид бе. Оба ве зе и ду жно сти по са де. Озна ке 
и ле стви це на плов ним објек ти ма. Обе ле жа ва ње плов ног пу та. Оп
шта пра ви ла пло вид бе. По себ на пра ви ла пло вид бе. Пра ви ла о ста
ја њу. Без бед ност плов них обје ка та и пло вид бе. Пра вил ник о бро
дар ским књи жи ца ма и до зво ла ма за укр ца ње. 

УТВР ЂИ ВА ЊЕ СПО СОБ НО СТИ БРО ДА ЗА ПЛО ВИД БУ (5)

Ор га ни. Тех нич ки над зор. Пре гле ди бро да. Основ ни пре гле
ди. Ре дов ни пре гле ди. Ван ред ни пре гле ди за вр ше ње проб не во
жње. До зво љен пре воз пут ни ка. На чин пре во за те ре та.

ПРА ВИЛ НИК О ПЛО ВИД БИ У СЕК ТО РУ ЂЕР ДА ПА (2)

Плов ни пут у сек то ру Ђер да па. Кре та ње плов них обје ка та на 
сек то ру Ђер да па. Пло вид ба кроз пре вод ни це.



ПРА ВИ ЛА ПЛО ВИД БЕ КА НА ЛИ МА ХИ ДРО СИ СТЕ МА  
ДУ НАВ–ТИ СА–ДУ НАВ (2)

Опре ма плов них обје ка та. Ду жност по са де плов них обје ка та. 
Кре та ње плов них обје ка та. Пло вид ба кроз пре вод ни це.

РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ ПЛО ВИД БЕ НА МЕ СТИ МА СИГ НАЛ НИХ  
СТА НИ ЦА (2)

Опис сиг нал них ста ни ца уну тра шње плов не мре же Ср би је и 
ме ђу на род них плов них пу те ва. На чин ре гу ли са ња пло вид бе на по
је ди ним сиг нал ним ста ни ца ма.

ЗА СТА ВЕ ДР ЖА ВА НА ДУ НА ВУ (2)

По ду нав ске др жа ве. Опис за ста ва по ду нав ских др жа ва. Пра
ви ла о ис ти ца њу и ви је њу за ста ва на бро до ви ма уну тра шње пло
вид бе.

СА ОП ШТЕ ЊЕ БРО ДАР СТВУ (2)

Из да ва о ци са оп ште ња. Зна чај са оп ште ња. На чин ко ри шће ња 
са оп ште ња.

УПИ СНИ ЦИ ПЛОВ НИХ ОБЈЕ КА ТА УНУ ТРА ШЊЕ  
ПЛО ВИД БЕ (2)

Упис плов них обје ка та у упи сни ке. Услов за упис плов них 
обје ка та у упи сни ке Ре пу бли ке Ср би је. Бри са ње плов них обје ка та 
из упи сни ка. Вр сте упи сни ка плов них обје ка та.

БРОД СКЕ ИС ПРА ВЕ И КЊИ ГЕ БРО ДО ВА УНУ ТРА ШЊЕ  
ПЛО ВИД БЕ (5)

Уоп ште о брод ским ис пра ва ма и књи га ма. Опис по је ди них 
ис пра ва и књи га. На чин во ђе ња брод ских књи га.

ХА ВА РИ ЈЕ (3)

Ха ва ри је на уну тра шњим плов ним пу те ви ма. Са ста вља ње 
за пи сни ка о ште ти. Са ста вља ње про то ко ла ха ва ри је на плов ном 
објек ту. По сту пак у ве зи са ха ва ри ја ма.

ОСНО ВИ СИГ НА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ (3)

Зна чај сиг на ли за ци је. Вр сте сиг на ли за ци је. Звуч на сиг на ли
за ци ја.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ПЛОВ НИХ ОБЈЕ КА ТА ЈАВ НИХ СЛУ ЖБИ (2)

Рас по зна ва ње плов ног објек та ка пе та ни је при ста ни шта. Обе
ле жа ва ње вој них плов них обје ка та. Обе ле жа ва ње плов них обје ка
та ко ји вр ше јав ну слу жбу.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА 

Про грам ски са др жа ји пред ме та Пло вид бе ни про пи си са сиг
на ли за ци јом и пра ви ли ма из бе га ва ња су да ра су ор га ни зо ва ни у те
мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а
ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше 
сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не 
на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је 
аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та 
оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра ње ста во ва и 
вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља кон ти ну и ра
ни про цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп них ак тив
но сти на свим ча со ви ма пред ме та Пло вид бе ни про пи си са сиг
на ли за ци јом и пра ви ли ма из бе га ва ња су да ра што зах те ва ве ћу 
пар ти ци па ци ју уче ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња, ве ли ки број 
при ме ра и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра. Са др
жај Пло вид бе них про пи са са сиг на ли за ци јом и пра ви ли ма из бе га
ва ња су да ра има при род ну ве зу са са др жа ји ма дру гих пред ме ти ма 
као што су: Пло вид бе но пра во, Реч на на ви га ци ја Прак тич на на ста
ва. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу, и по мо гућ но сти, 
са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве.

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

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

РЕЧНА НАВИГАЦИЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци са вла да ва њем овог гра
ди ва раз ви ју свест о зна ча ју по зна ва ња плов них пу те ва и да бу ду 
оспо со бље ни да при ме не сте че на зна ња у во ђе њу без бед не на ви
га ци је. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– бу ду оспо со бље ни за рад на си гу ран на чин;
– упо зна ју и на у че во ђе ње пло ви ла и плов ног са ста ва;
– упо зна ју упо тре бу књи га и при руч ни ка за во ђе ње бро да и 

са ста ва;
– упо зна ју и на у че ру ко ва ње сред стви ма за на ви га ци ју;
– оспо со бе за пра вил но во ђе ње на ви га ци је;
– при вик ну на тач ност,уред ност, рад ну ди сци пли ну и са мо

ста лан рад и да по ве зу ју те о ри ју и прак су ка ко би лак ше схва ти ли 
рад у бу ду ћем по зи ву.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД (2)

По јам реч не на ви га ци је, исто риј ски раз вој бро до ва на је дра, 
па ру, мо тор них, атом ских и на со лар ни по гон. Пло вид ба на Ду на ву 
и до ма ћим ре ка ма у Ре пу бли ци Ср би ји.

УНУ ТРА ШЊИ ПЛОВ НИ ПУ ТЕ ВИ  
РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ (2)

По де ла плов них пу те ва и ду жи не. Сплав ни бро до ви. Плов ни 
и при мор ски део ре ке (дел та, еста ур и дру га ушћа).

ВО ДО СТАЈ И ВО ДО СТА ЊЕ (8)

Ме ре ње и во ђе ње во до ста ја. Во до мер не ста ни це. Гу сти на и 
зна чај во до мер них ста ни ца за пло вид бу и за шти ту при бал них на
се ља и при ста ни шта од по пла ва. Од ре ђи ва ње нул те тач ке на во до
ме ри ма. Ли ни ја во до ста ја. Кон сумп ци о на кри ва во до ста ја и еви
ден ци ја во до ста ја у брод ским књи га ма. Нор ме ду би на на осно ву 
во до ста ја. Из ра чу на ва ња ду би на по мо ћу во до ста ја на ка рак те ри
стич но плит ким де о ни ца ма плов ног пу та. Од ре ђи ва ње ви си не сло
бод ног про ла ска ис под мо сто ва. Чи та ње во до ме ра.

ПАД РЕЧ НОГ ТО КА (4)

Ап со лут ни, ре ла тив ни и про се чан пад. Зна чај и про ра чун. 
Кре та ње во де у ко ри ту ре ке, по ду жно и по преч но, ме ан дри ра ње, 
спру до ви, на нос (аку му ла ци ја) при род не и ве штач ке пре пре ке за 
пло вид бу.



ВР СТЕ ЛЕ ДА (2)

По ста нак и кре та ње ле да. Вр сте ле да и ње гов ути цај на пло
вид бу. Ма гла и сла ба ви дљи вост.

РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈА РЕ КЕ (2)

Уз ду жне и по преч не во до гра ђе ви не, про се ци кри ви на, бра не, 
мо сто ви и дру го.

КА НА ЛИ ДТД (4) 

Ти по ви ка на ла, зна чај и уло га, бра не и пре вод ни це на ка на
ли ма, да ле ко во ди, по крет ни мо сто ви, пон тон ски мо сто ви и прин
ци пи ра да.

БРО ДО ВИ (2)

По де ла пре ма на ме ни, вр сти, по го ну, ма те ри ја лу, на чи ну 
град ње, име на и озна ке, под руч ја пло вид бе и ти по ви бро до ва пре
ма под руч ју пло вид бе.

ИЗ ВЕ ЗИ ВА ЊЕ ПЛО ВИ ЛА (6)

Из ве зи ва ње пло ви ла под ра зним окол но сти ма и на раз ли чи
тим де ло ви ма оба ле и реч ног то ка, из над на кље, на на кљи и ис под 
на кље и усло ви ма деј ства ве тра и та ла са и уло га сва ког уже та – че
лик че ла при те мељ ном из ве зи ва њу пло ви ла и си дра.

ПРЕ МЕ ШТА ЊЕ ПЛО ВИ ЛА БЕЗ СОП СТВЕ НОГ ПО ГО НА(2)

На си дри шту, у при ста ни шту и са оба ле на оба лу по мо ћу чам
ца и си дра.

ПРИ ВЕ ЗИ ВА ЊЕ (2)

Ду гач ко, сред ње, крат ко, и уна кр сно.

ТЕ ГЉЕ НИ СА СТА ВИ (2)

Фор ма те гље ног са ста ва за уз вод ни смер пло вид бе на свим 
сек то ри ма реч ног то ка и рас по ред пло ви ла по на ме ни и оп те ре ће
њу. Те гље ни са став за низ вод ни смер пло вид бе на свим сек то ри ма 
реч ног то ка и рас по ред пло ви ла по на ме ни и оп те ре ће њу.

ПО ТИ СКИ ВА НИ СА СТА ВИ (2)

Фор ма по ти ски ва ног са ста ва за уз вод ни смер пло вид бе на 
свим сек то ри ма реч ног то ка и рас по ред пло ви ла у са ста ву по на
ме ни и оп те ре ће њу. Фор ма по ти ски ва ног са ста ва за низ вод ни смер 
пло вид бе на свим сек то ри ма реч ног то ка и рас по ред пло ви ла у са
ста ву по на ме ни и оп те ре ће њу.

ОСНО ВИ КР МА РЕ ЊА (8)

Деј ство во де не стру је на лист кор ми ла у пло вид би на пред
раз ла га ње ре зул ту ју ће си ле. Упра вља ње бро дом у пло вид би на
пред. Деј ство во де не стру је на лист кор ми ла у пло вид би на зад 
– кр мом, раз ла га ње ре зул ту ју ће си ле. Упра вља ње бро дом при пло
вид би уна зад. Фла кинг кор ми ла. Упо тре ба фла кинг и глав них кор
ми ла при боч ном по ме ра њу де сно и ле во се па рат ним по ти ски ва
чем. Упо тре ба глав них кор ми ла и фла кинг кор ми ла на по ти ски ва чу 
при окре ту пре ко ле вог и де сног бо ка ка ко се па рат ним бро дом та ко 
и са са ста вом. Ути цај крет них сред ста ва на лист кор ми ла. Деј ство 
си ла на про пе лер у во жњи на пред и на зад – кр мом.

МА НЕ ВРИ СА ЊЕ И МА НЕ ВАР СКЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ (22)

За лет бро да. За у став ни пут бро да у мир ној во ди и у реч ном то
ку при пло вид би у уз вод ном сме ру. Окрет бро да у мир ној во ди пре ко 
ле вог и де сног бо ка. Окрет бро да у усло ви ма реч ног то ка из уз вод
ног за низ вод ни смер и из низ вод ног за уз вод ни смер. При пре ма ма
не вра и ди сци пли на ма не вра. Ма не вар при ста ја ња се па ратбро дом 
са ле во крет ним и де сно крет ним про пе ле ром, са 2 про пе ле ра и са 
бро дом ко ји има прам ча ни и кр ме ни боч ни про пе лер у нор мал ним 
и оте жа ним хи дро ме те о ро ло шким усло ви ма. При ста ја ње те гље ним 

са ста вом уз оба лу на свим сек то ри ма реч ног то ка у нор мал ним и 
не по вољ ним хи дро ме те о ро ло шким усло ви ма. При ста ја ње по ти ски
ва ним са ста вом на свим сек то ри ма реч ног то ка у нор мал ним и не
по вољ ним хи дро ме те о ро ло шким усло ви ма. Ма не вар по ла ска за уз
вод ни и низ вод ни смер пло вид бе те гље них и по ти ски ва них са ста ва. 
На чин да ва ња вуч ни ка са бро да те гља ча на ву чу: по мо ћу из ба ца ча, 
по мо ћу чам ца и из ру ке у ру ку. Рад са вуч ни ци ма. Ис те за ње и кра ће
ње вуч ни ка при по ла ску и при ма не вру окре та. Боч ни са став и окрет 
са истим за уз вод ни и низ вод ни смер пло вид бе. Си дре ње пло ви ла 
у по вољ ним и не по вољ ним хи дро ме те о ро ло шким и пло вид бе ним 
усло ви ма на свим сек то ри ма реч ног то ка. Из ве зи ва ње пло ви ла где 
не ма упор них та ча ка на оба ли по мо ћу грч ких ру па. Си дре ње те гље
ног са ста ва при по вољ ним и не по вољ ним пло вид бе ним и хи дро ме
те о ро лош ским усло ви ма на свим сек то ри ма реч ног то ка. Си дре ње 
по ти ски ва ног са ста ва при по вољ ним и не по вољ ним пло вид бе ним 
и хи дро ме те о ро лош ским усло ви ма на свим сек то ри ма реч ног то ка. 
Ма не вар окре та по мо ћу си дра се па рат ног бро да, те гље ног и по ти
ски ва ног са ста ва при по вољ ним и не по вољ ним пло вид бе ним хи дро
ме те о ро ло шким усло ви ма и на уза ним ме сти ма.

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

РЕ КА ТИ СА (8)

Хи дро граф ски опис. По де ла Ти се на сек то ре и под сек то ре у 
Ма ђар ској и Ср би ји. Ре гу ла ци је про тив по пла ва и за по тре бе пло
вид бе. Во до мер не ста ни це и ка рак те ри стич ни во до ста ји. Пло вид
бе не пре пре ке. Пли ћа ци по сек то ри ма, кри ви не по сек то ри ма, ве
тро ви и њи хов ути цај на пло вид бу, ма гла, лед и та ла си. Мо сто ви 
и ре жим пло вид бе у уз вод ном и низ вод ном сме ру. Пре вод ни це на 
ре ци Ти си и на чин пре во ђе ња. При ста ни шта у Ср би ји и Ма ђар
ској, зи мов ни ци за раз ли чи те вр сте пло ви ла и зим ска скло ни шта, 
си дри шта и пре во зи (ске ле). Фор ме те гље них и по ти ски ва них са
ста ва за уз вод ни и низ вод ни смер пло вид бе по сек то ри ма и под сек
то ри ма и ме ђу соб но по ве зи ва ње пло ви ла у са ста ву.

РЕ КА ДРА ВА (4)

Хи дро граф ски опис ре ке Дра ве. По де ла на сек то ре и под сек
то ре. Ре гу ла ци је про тив по пла ва и за по тре бе пло вид бе. Во до мер
не ста ни це и ка рак те ри стич ни во до ста ји. Пло вид бе не пре пре ке. 
Пли ћа ци и кри ви не по сек то ри ма, ве тро ви и њи хов ути цај на пло
вид бу, ма гла, лед и та ла си. Мо сто ви и на чин пло вид бе у уз вод ном 
и низ вод ном сме ру пло вид бе. При ста ни шта и зи мов ни ци за раз
ли чи те вр сте пло ви ла. Ма не ври окре та у при ста ни шту Оси јек при 
раз ли чи тим во до ста ји ма. Фор ме те гље них и по ти ски ва них са ста
ва за уз вод ни и низ вод ни смер пло вид бе и ме ђу соб но по ве зи ва ње 
пло ви ла у са ста ву.

КА НА ЛИ ХИ ДРО СИ СТЕ МА ДТД (10)

Основ на ка нал ска мре жа хи дро си сте ма ДТД. Исто ри јат. Хи
дро ме ли о ра ци о ни ка рак тер основ не ка нал ске мре же ХС ДТД. 
Основ на ка нал ска мре жа у Бач кој. Снаб де ва ње во дом. Во до за
хва ти, бра не и пре вод ни це у Бач кој. На чин пре во ђе ња пло ви ла и 
фор ме са ста ва у ка на ли ма. Ре жим пло вид бе у ка на ли ма у Бач кој. 
На чин ми мо и ла же ња, пре сти за ња и окре та ња пло ви ла у ка на ли ма. 
При ста ни шта, уто вар но и ис то вар на ме ста на ка на ли ма у Бач кој. 
Мо сто ви на ка на ли ма.

Основ на ка нал ска мре жа у Ба на ту. Снаб де ва ње во дом, во до за
хва ти, бра не и пре вод ни це у Ба на ту. Нач нин пре во ђе ња пло ви ла и 
фор ме са ста ва у ка на ли ма у Ба на ту. Ре жим пло вид бе у ка на ли ма у 
Ба на ту, во до за хва ти бра не и пре вод ни це у Ба на ту. На чин пре во ђе
ња пло ви ла и фор ме са ста ва у ка на ли ма у Ба на ту. Ре жим пло вид бе 
у ка на ли ма у Ба на ту. На чин ми мо и ла же ња, пре сти за ња и окре та ња 
пло ви ла у ка на ли ма. При ста ни шта, уто вар но – ис то вар на ме ста на 
ка на ли ма у Ба на ту. Мо сто ви на ка на ли ма у Ба на ту.

Ре ка Та миш, Ве ли ка Мо ра ва и Бе геј. Пло вид ба на истим не
кад и сад. Ре гу ла ци је за по тре бе пло вид бе и про тив по пла ва не кад и 
сад. Пер спек ти ве раз во ја пло вид бе у при вред не и ту ри стич ке свр хе.



РЕ КА СА ВА (2)

Хи дро граф ски опис. По де ла ре ке Са ве са на у тич ког аспек та 
на сек то ре и под сек то ре. На ви га ци о ни пе ри од по сек то ри ма и под
сек то ри ма ре ке Са ве.

ГОР ЊА СА ВА (3)

Хи дро мор фо ло шки, пло вид бе ни усло ви и во до мер не ста ни
це. Нор ме во до ста ја, ка рак те ри стич ни во до ста ји и ду би не у то ку 
на ви га ци о ног пе ри о да. При род не и ве штач ке пре пре ке за пло вид
бу. Пло вид ба кроз пли ћа ке у уз вод ном и низ вод ном сме ру. Кри ви
не, ра ди јус и пло вид ба се па рат ним бро дом, те гље ним и по ти ски ва
ним са ста вом.

СРЕД ЊА СА ВА (5)

По де ла на под сек то ре и еле мен ти плов ног пу та. При род не 
и ве штач ке пре пре ке за пло вид бу у под сек то ру Гра ди шка–Брод. 
Пли ћа ци и пло вид ба у то ку на ви га ци о ног пе ри о да. Кри ви не, ра ди
ус и пло вид ба. При род не и ве штач ке пре пре ке за пло вид бу у под
сек то ру Брод–Брч ко. Пли ћа ци и пло вид ба кроз исте у то ку на ви га
ци о ног пе ри о да. Кри ви не, ра ди јус и пло вид ба се па рат ним бро дом, 
те гље ним и по ти ски ва ним са ста вом. Ушће ре ке Бо сне и Ша мач ки 
сек тор. При род не и ве штач ке пре пре ке за пло вид бу у под сек то ру 
Брч ко–Срем ска Ми тро ви ца. Пли ћа ци и пло вид ба у то ку на ви га ци
о ног пе ри о да. Кри ви не, ра ди јус и пло вид ба. Ушће ре ке Дри не и 
Ра чан ски сек тор.

ДО ЊА СА ВА (6)

Еле мен ти плов ног пу та, при род не и ве штач ке пре пре ке за 
пло вид бу. Пли ћа ци и пло вид ба у то ку на ви га ци о ног пе ри о да. Кри
ви не на сек то ру, ра ди јус и пло вид ба се па рат ним бро дом, те гље ним 
и по ти ски ва ним са ста вом у уз вод ном и низ вод ном сме ру пло вид
бе. Мо сто ви и про лаз у уз вод ном и низ вод ном сме ру пло вид бе. 
Ша бач ки сек тор. Пра вил ник о пло вид би кроз аква то ри ју Бе о град
ског при ста ни шта. При ста ни шта на ре ци Са ви. Зи мов ни ци, зим ска 
скло ни шта и си дри шта.

ДУ НАВ (26)

Хи дро граф ски опис ре ке Ду нав. По де ла на сек то ре и под
сек то ре са на у тич ког аспек та. Пло вид бе ни и хи дро ме те о ро ло шки 
усло ви по сек то ри ма и по деск то ри ма. При то ке ре ке Ду нав по сек
то ри ма и под сек то ри ма и њи хов ути цај на пло вид бе не усло ве и 
еле мен те плов ног пу та. Во до мер не ста ни це по сек то ри ма и по деск
то ри ма и ка рак те ри стич ни во до стај за по је ди на ка рак те ри стич не 
де о ни це опа сне за пло вид бу. Ве тро ви по сек то ри ма и под сек то ри
ма и њи хов ути цај на пло вид бу. Ре гу ла ци је ре ке Ду нав за по тре бе 
пло вид бе и про тив по пла ва по сек то ри ма и под сек то ри ма. Ре жим 
пло вид бе кроз пре вод ни це на Ду на ву по сек то ри ма и по деск то ри
ма. Сиг нал не ста ни це и на чин сиг на ли за ци је на сек то ри ма и под
сек то ри ма не кад и сад. Пло вид бе не нор ме и ре жим пло вид бе на 
ка рак те ри стич ним де о ни ца ма. Гор њи Ду нав и сек то ри. При род не 
и ве штач ке пре пре ке на под сек то ри ма: Кел хајм–Ре ген збург, Ре ген
збург–Па са ва, Па са ва–Линц, Линц–Беч и Беч–Ко мо ран. Ула зак и 
из ла зак из пре вод ни ца. Фор ме те гље них и по ти ски ва них са ста ва за 
уз вод ни и низ вод ни смер пло вид бе. Сред њи Ду нав и сек то ри. При
род не и ве штач ке пре пре ке на под сек то ри ма: Ко мо ран–Бу дим пе
шта, Бу дим пе шта–Мо хач, Мо хач–Без дан, Без дан–Но ви Сад, Но ви 
Сад–Бе о град, Бе о град–Го лу бац, Го лу бац–ХЕПС Ђер дап 1, ХЕПС 
Ђер дап 1–Пра хо во. Фор ме те гље них и по ти ски ва них са ста ва за 
низ вод ни и уз вод ни смер пло вид бе. До њи Ду нав и сек то ри. При
род не и ве штач ке пре пре ке на под сек то ри ма: Пра хо во–Ђур ђе во, 
Ђур ђе во–Бра и ла, Бра и ла–Га лац и Га лац–Су ли на. Фор ме те гље
них и по ти ски ва них са ста ва за уз вод ни и низ вод ни смер пло вид бе. 
Пло вид ба кроз при род ни ка нал Гу ра Ба ли–Бор ча при ни ском во до
ста ју и фор ме са ста ва. Пло вид ба кроз Су лин ски ру ка вацка нал и 
фор ме са ста ва. Ка нал Чер на Во да–Кон стан ца, пре вод ни це и ре жим 
пло вид бе. При ста ни шта на Ду на ву, зи мов ни ци и зим ска скло ни
шта. Мо сто ви на Ду на ву са ди мен зи ја ма.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРО ГРА МА

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

Про грам ски са др жа ји пред ме та Реч на на ви га ци ја има ју при
род ну ве зу са са др жа ји ма дру гих пред ме ти ма као што су: Фи зи ка, 
Ма те ма ти ка, Тех нич ко цр та ње са на црт ном ге о ме три јом, Ге о гра
фи ја, Прак тич на на ста ва. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту 
ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те
мат ске ча со ве. Осим то га, уче ни ци ма тре ба ука зи ва ти и на ве зу са 
пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као што су: Пло вид бе но пра во, 
Пло вид бе ни про пи си са сиг на ли за ци јом и Прак тич на на ста ва. На 
тај на чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не сте че не у окви ру 
на ста ве пред ме та Реч на на ви га ци ја до би ја ју ши ри сми сао и до при
но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ
но оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал
ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка.

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

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

ПОМОРСКА НАВИГАЦИЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци са вла да ва њем овог гра
ди ва раз ви ју свест о зна ча ју пре ци зног и пе дант ног од ре ђи ва ња 
по ло жа ја бро да у свим усло ви ма, као и да раз ви ју осе ћај од го вор
но сти у ве зи по што ва ња ме ђу на род них и до ма ћих про пи са ко ји се 
од но се на во ђе ње на ви га ци је. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју основ на пра ви ла из во ђе ња на ви га ци је;
– бу ду оспо со бље ни за са мо ста лан рад у во ђе њу на ви га ци је;
– бу ду оспо со бље ни да ра ди си гур ног во ђе ња бро да, ко ри сте 

сва ис ку ства и на уч но тех нич ка до стиг ну ћа.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗРЕД 
(3 часa не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

УВОД У НА ВИ ГА ЦИ ЈУ (2)

За да так на ви га ци је. Вр сте на ви га ци је.



ГЕ О ГРАФ СКЕ КО ОР ДИ НА ТЕ И ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ  
У НА ВИ ГА ЦИ ЈИ (10)

Об лик и ве ли чи на Зе мље. Еле мен ти Зе мље као ку гле. Ге о
граф ске ко ор ди на те. Раз ли ка ге о граф ске ши ри не и ду жи не. Сред ња 
ге о граф ска ши ри на. Раз мак. Је ди ни це у на ви га ци ји.

ОРИ ЈЕН ТА ЦИ ЈА НА МО РУ (10)

Хо ри зонт и вр сте. По де ла хо ри зон та, ру жа ве тро ва и ру жа 
ком па са. Основ ни сме ро ви за ори јен та ци ју курс, ази мут, прам ча
ни угао.

ЗЕ МЉИН МАГ НЕ ТИ ЗАМ (15)

Зе мља као маг нет. Еле мен ти зе маљ ског маг нет ног по ља. Ге о
маг нет ски еле мен ти. Ва ри ја ци ја и ис пра вља ње.

МАГ НЕТ СКИ КОМ ПА СИ (2)

По де ла ком па са по кон струк ци ји и на ме ни. Основ ни де ло ви 
маг нет ног ком па са. Основ на свој ства маг нет ног ком па са.

ПО МОР СКЕ КАР ТЕ И ПРИ РУЧ НИ ЦИ  
ЗА НА ВИ ГА ЦИ ЈУ (8)

Кар то граф ске про јек ци је. Мар ка то ро ва кар та и осо би не и 
кон струк ци ја мре же. Хи дро граф ски и то по граф ски зна ци на кар та
ма. Одр жа ва ње по мор ских ка ра та. При руч ни ци за на ви га ци ју, по
пис све ти о ни ка и ра дио сиг на ла, пи лот ске књи ге.

БР ЗИ НА И ПРЕ ВА ЉЕ НИ ПУТ БРО ДА (8)

Ве за из ме ђу бр зи не, пре ва ље ног пу та и вре ме на. Бр зи но ме ри 
и вр сте.

МЕ РЕ ЊЕ ДУ БИ НЕ (4)

Зна чај ме ре ња ду би не. Ду би но ме ри и вр сте.

МЕ РЕ ЊЕ УДА ЉЕ НОС ГИ (6)

На чи ни од ре ђи ва ња уда ље но сти. Ме ре ње уда ље но сти елек
трон ским уре ђа ји ма. Вр сте по зи ци је. Ли ни је по зи ци је. Збро је на 
по зи ци ја. Опа же на по зи ци ја. По зи ци ја од ре ђе на осма тра љем јед
ног објек та. По зи ци ја од ре ђе на осма тра њем два или ви ше обје ка та 
По зи ци ја од ре ђе на оема тра њем јед ног објек та у раз ма ку вре ме на. 
Од ре ђи ва ње по зи ци је прак тич но на по мор ским кар та ма.

ОСМА ТРА ЊА НА КО МАНД НОМ МО СТУ (4)

Ду жно сти офи ци ра на ви га ци је. Пре у зи ма ње стра же. Во ђе ње 
днев ни ка

ОСНО ВИ РА ДАР СКЕ НА ВИ ГА ЦИ ЈЕ (18)

Основ ни де ло ви ра да ра. Ра дар ска кон тро ла и ко манд на дуг
мад. Ме ре ње и очи та ва ње уда ље но сти и ази му та ра да ром.

ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ ПО ЗИ ЦИ ЈЕ БРО ДА (18)

Од ре ђи ва ње по зи ци је ра да ром. При ме на ра да ра при из бе га
ва њу су да ра на мо ру и при пло вид би кроз ма глу.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРО ГРА МА 

Про грам ски са др жа ји пред ме та По мор ска на ви га ци ја су ор га
ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број 
ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но
ва, де фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи 
ра чу на да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно да 
сва ка те ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и 
за да ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор
ми ра ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред
ста вља кон ти ну и ра ни про цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства 

це ло куп них ак тив но сти на свим ча со ви ма По мор ске на ви га ци је 
што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре
ше ња, ве ли ки број при ме ра и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли
чи тих из во ра.

Са др жај По мор ске на ви га ци је има при род ну ве зу са са др
жа ји ма дру гих пред ме ти ма као што су: Фи зи ка, Ма те ма ти ка, Тех
нич ко цр та ње са на црт ном ге о ме три јом и Ге о гра фи ја. Уче ни ци ма 
тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на
став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. Осим то га, уче ни ци ма 
тре ба ука зи ва ти и на ве зу са пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као 
што су: Прак тич на на ста ва. На тај на чин зна ња, ста во ви, вред но
сти и ве шти не сте че не у окви ру на ста ве По мор ске на ви га ци је до
би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них 
и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва
ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка.

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

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

ТЕОРИЈА БРОДА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци са вла да ва њем овог гра
ди ва раз ви ју свест о зна ча ју по зна ва ња свих еле ме на та бро да, као и 
по на ша ња бро да у екс пло а та ци ји, да на јед но ста ван, си сте ма ти чан 
и при сту па чан на чин упо зна ју брод као пре во зно сред ство и као 
рад ну сре ди ну у ко јој ће жи ве ти и ис пу ња ва ти сво је рад не за дат ке.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о за ко ни то сти ма плов но сти бро да;
– стек ну зна ња из основ них пој мо ва бро да;
– бу ду оспо со бље ни да ре ша ва ју про бле ме у ве зи екс пло а та

ци је бро да;
– упо зна ју еле мен те стан дард не брод ске опре ме и еле мен те 

брод ских си сте ма нео п ход них за рад и жи вот на бро ду;
– упо зна ју еле мен те брод ске кон струк ци је и стек ну свест о 

ва жно сти очу ва ња брод ске чвр сто ће;
– упо зна ју на чи не из град ње брод ског тру па и бро до гра ди ли

шта;
– при ме не сте че на зна ња из те о ри је бро да у са др жа ји ма пред

ме та стру ке;
– раз ви ју спо соб ност на уч ног ми шље ња и ло гич ног за кљу чи

ва ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

I РАЗРЕД 
(2 часa не дељ но, 74 ча со ва го ди шње)

УВОД (6)

Исто риј ски раз вој бро до ва и бро дар ства. Де фи ни ци ја и свој
ства бро да. Тех нич коекс пло а та ци о не ка рак те ри сти ке са вре ме ног 
бро да.

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ О ПЛО ВИ ЛИ МА (12)

По де ла бро до ва; по де ла пре ма на ме ни, под руч ју пло вид
бе, по гон ским уре ђа ји ма, вр сти про пул зи је, вр сти град ње, пре ма 



ма те ри ја лу град ње, пре ма вр сти над град ње, рат ни бро до ви, тр го
вач ки бро до ви, бро до ви спе ци јал не на ме не.

ОПРЕ МА БРО ДА – ПЛО ВИ ЛА (46)

Опре ма за си дре њеуре ђа ји за си дре ње. Опре ма за везуре
ђа ји за вез. Опре ма за ма ни пу ли са ње те ре том од го ва ра ју ћих вр
ста пре ма хе миј скофи зич ким и тех но ло шким ка рак те ри сти ка ма. 
Опре ма за спа са ва ње. Опре ма за гре ја ње, хла ђе ње и вен ти ла ци ју и 
си стем цев них во до ва. Са ни тар на опре ма и си сте ми цев них во до
ва. Опре ма за сиг на ли за ци ју и одр жа ва ње ве за са спољ ном сре ди
ном. На ви га ци о на опре ма и опре ма за ко му ни ка ци ју. Опре ма стам
бе них и дру гих про сто ри ја. Брод ски це во во ди. Опре ма и си сте ми 
за про тив по жар ну за шти ту.

ОДР ЖА ВА ЊЕ БРО ДА – ПЛО ВИ ЛА (10) 

Ко ро зи ја. За шти та од ко ро зи је. Чи шће ње по вр ши на од ко ро зи
је. Бо је, ла ко ви и вр сте за пре ма зи ва ње бро да. Пре ма зи ва ње бо јом.

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

БРО ДО ГРА ДИ ЛИ ШТА (2)

Тех но ло шки по сту пак град ње бро да. На во зи. До ко ви.

МА ТЕ РИ ЈАЛ ЗА ИЗ РА ДУ БРО ДА (4)

Пр ва гру па че ли ка за град њу бро да, дру га гру па че ли ка за 
град њу бро да, алу ми ни јум, ба кар у град њи бро да, че лич ни ли мо
ви, про фи ли, вр сте и ме то де спа ја ња.

ЧВР СТО ЋА ТРУ ПА ЧЕ ЛИЧ НИХ БРО ДО ВА (6)

Ана ли за чвр сто ће брод ског тру па, уз ду жна чвр сто ћа брод ског 
тру па, по преч на чвр сто ћа, ло кал на чвр сто ћа брод ског тру па. Си
сте ми град ње брод ског тру па.

СИ ГУР НОСТ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ БРО ДА (1)

КОН СТРУК ЦИ ЈА ЧЕ ЛИЧ НИХ БРО ДО ВА, ЕЛЕ МЕН ТИ ГРАД ЊЕ 
ЧЕ ЛИЧ НИХ БРО ДО ВА (43)

Ко би ли ца – гред на, пљо сна, љуљ на и ба ла сна. Ста тва – прам
ча на, кр ме на, вр сте, кон струк ци ја и ка рак те ри сти ке. Но га ви це и 
скро ко ви. Ути цај кр ме не ста тве на рад про пе ле ра. Кор ми ла – на
ме на, вр сте и кон струк ци о но из во ђе ње. Струк ту ра дна че лич них 
бро до ва; струк ту ра дна код бро до ва без двод на и на ме сти ма где 
не ма двод на; струк тур ни еле мен ти град ње – сре ди шна па сма, боч
на па сма, ре бре ни ца. Струк ту ра дна тан ко ва те ре та. Струк ту ра 
дна код бро до ва са двод ном; струк тур ни еле мен ти град ње бро да; 
хрп те ни ца. Ту не ли у двод ну. Боч ни и уз ду жни но са чи дна; ре бре
ни це при по преч ном си сте му оре бре ња; ре бре ни це при уз ду жном 
си сте му оре бре ња; Уз ду жња ци двод на, по кров двод на. Струк тур
ни тан ко ви код че лич них бро до ва. Спољ на опла та че лич них бро до
ва, на ме на, кон струк ци о но из во ђе ње. Ка рак те ри сти ке по преч ног и 
уз ду жног си сте ма град ње. Отво ри на опла ти бро да. Си сте ми оре
бре ња, по преч на ре бра, те о рет ска; глав но ре бро, кон струк ци о но, 
оквир но, обич но и оста ла ре бра, уз ду жна ре бра. Па лу бе и плат
фор ме: на ме на, вр сте и кон струк ци о но из во ђе ње, еле мен ти бит ни 
за кон струк ци ју па лу бе. Упо ре, на ме на и кон струк ци о но из во ђе ње
оја ча ње упо ра. Пре гра де код че лич них бро до ва; на ме на гру пе пре
гра да, кон струк ци о но из во ђе ње, ка рак те ри сти ке, при ме на, отво ри 
на прам цу и кр ми, гро тла код че лич них бро до ва; оста ли отво ри 
на па лу би. Ту нел во да вра ти ла: на ме на, кон струк ци о но из во ђе ње 
и ка рак те ри сти ке. Над гра ђе на гор њој па лу би. Па луб не ку ћи це, 
крат ки и ду ги мост. Еле мен ти скло по ви, сек ци је, бло ко ви, у при
ме ни град ње бро до ва.

ПРЕ ГЛЕД БРО ДА – КЛА СА БРО ДА (2)

Кла си фи ка ци о ни за во ди, кла си фи ка ци ја бро да, пре гле ди бро
да, озна ке кла се, бро до ви без кла се.

ПРО ПУЛ ЗО РИ (12)

Брод ска крет на сред ства. Брод ски то чак, ка рак те ри сти ке, 
кон струк ци о но из во ђе ње, по ја ва кли за њасли па; тех нич коекс
пло а та ци о не ка рак те ри сти ке брод ског точ ка. Брод ски про пе лер; 
кон струк ци о но из во ђе ње, вр сте ,на ме на ка рак те ри сти ке. По ја ва 
кли за ња код брод ског про пе ле ра. По ја ва ка ви та ци је код брод ског 
про пе ле ра. Тех нич коекс пло а та ци о не осо бе но сти код брод ског 
про пе ле ра. Ме то ди по ве ћа ња сте пе на ис ко ри шће ња брод ског про
пе ле ра. Кор то ва сап ни ца; ту нел, Кор то ва сап ни ца у ту не лу. Про пе
лер са про мен љи вим кра ком. Војт Шнај де ров про пе лер.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРО ГРА МА 

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

Са др жај Те о ри је бро да има при род ну ве зу са са др жа ји ма дру
гих пред ме ти ма као што су: Фи зи ка, Ма те ма ти ка, Тех нич ко цр та
ње, Ме ха ни ка, Реч на на ви га ци ја, Прак тич на на ста ва. Уче ни ци ма 
тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на
став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. Осим то га, уче ни ци ма 
тре ба ука зи ва ти и на ве зу са пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као 
што су: Ста би ли тет и кр ца ње бро да. На тај на чин зна ња, ста во ви, 
вред но сти и ве шти не сте че не у окви ру на ста ве. Те о ри је бро да до
би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них 
и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва
ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка.

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

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

ПЛОВИДБЕНО ПРАВО

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да се уче ни ци оспо со бе да при ме не 
сте че на зна ња о прaвилима ко ја се при ме њу ју у вод ном са о бра ћа ју, 
а све у ци љу оства ре ња без бед не пло вид бе на уну тра шњим плов
ним пу те ви ма.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју основ не пој мо ве о пра ву и оспо со бе се за са мо

стал но од лу чи ва ње о пре у зи ма њу ме ра у кон крет но на ста лим 
прав ним си ту а ци ја ма;

– раз ви ју осе ћа је за ме ру, од го вор ност и пре ци зност на по слу;
– упо зна ју слу жбе не од но се ме ђу др жа ва ма, као и ком пе тен

ци ју по је ди них ор га на у слу жби;
– на у че про пи се уве зи бо рав ка пло ви ла у лу ка ма;



– на у че про пи се у ве зи ца рин ског по ступ ка;
– на у че про пи се у ве зи ха ва ри је;
– на у че про пи се у ве зи оси гу ра ња пло ви ла, по са де и пут ни ка.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са гoдишње)

ОСНО ВИ ГРАЂАНСKОГ И ПРИ ВРЕД НОГ ПРА ВА (1)

Оп шти пој мо ви о пра ву. По ста нак и раз вој пра ва. Прaво и др
жа ва. Де фи ни ци ја пра ва. Пра во и мо рал. Оби чај но пра во.

ПРАВ НИ ПО РЕ ДАК (1)

Прав не нор ме, вр сте и ње ни еле мен ти. Ва же ње прав них нор ми.

СУ БЈЕК ТИ ПРА ВА (2)

По јам су бјек та пра ва. Прав на и по слов на спо соб носг фи зич
ког ли ца. Атри бу ти фи зич ких ли ца. Прав на ли ца. Прав на и по слов
на спо соб ност прав них ли ца.

ОБЈЕК ТИ ПРА ВА (2)

По јам. Вр сте обје ка та и њи хов прав ни од нос. Прав ни про мет 
имо вин ских пра ва.

СТВАР НО ПРА ВО (1)

По јам и вр сте ствар них пра ва. Ства ри и њи хо ва по де ла. Но
вац, па пи ри од вред но сти.

ПРАВ НИ ПО СЛО ВИ (2)

По јам и еле мен ти прав них по сло ва. По де ла прав них по сло ва. 
Ни шта ви прав ни по сло ви. Ру шљи ви.

ВР ШЕ ЊЕ И ЗА ШТИ ТА ПРА ВА (1)

Вр ше ње су бјек тив них пра ва. За шти та пра ва.

ЗА СТА РЕ ЛОСТ ПРА ВА (1)

По јам. Ро ко ви за ста ре ло сти.

СВО ЈИ НА (1)

Исто риј ски раз вој и вр сте сво ји на. По јам и пра во сво ји не. Су
сво ји на. За шти та сво ји не. Пре ста нак сво ји не.

ДР ЖА ВИ НА (1)

По јам др жа ви не (по се да). Вр сте др жа ви на. За шти та др жа ви не.

СЛУ ЖБЕ НОСТ (1)

По јам и вр ста слу жбе но сти. По ста нак, пре ста нак и за шти та 
слу жбе но сти.

ЗА ЛО ЖНО ПРА ВО (1)

По јам. Руч на за ло га. Хи по те ка. По ста нак, пре ста нак и за шти
та за ло жног пра ва.

ОБЛИ ГА ЦИ О НО ПРА ВО (1)

По јам обли га ци је. По де ла обли га ци је. За шти та обли га ци је. 
Пре ста нак обли га ци је.

ОБЛИ ГА ЦИ О НИ УГО ВОР (2)

По јам и зна чај обли га ци о ног уго во ра. За кљу чи ва ње уго во ра. 
По ну да. При хва та ње по ну да. Мо ме нат за кљу че ња уго во ра. Ме сто 
за кљу че ња уго во ра. Са др жи на уго во ра. Вр сте уго во ра. По ја ча ње и 
за шти та уго во ра. Ка па ра. Од у стан ци. Уго вор на ка зна. Пе на ли. Ка
у ци ја. Пре ста нах уго во ра.

ДЕ ЛИК ТИ (1)

Про тив прав не рад ње. Кри ви ца. Су бјек тив на од го вор ност. 
Слу чај и ви ша си ла. Објек тив на од го вор ност ште те. На кна да не
и мо вин ске ште те.

МЕ НИЧ НО И ЧЕ КОВ НО ПРА ВО (2)

Ме ни ца. Не го то вин ски плат ни про мет. По јам и осо би не ме
ни це. Са стој ци ме ни це. Ме нич на спо соб ност. Ме ни чие рад ње и 
ме нич ни ду жни ци. Чек. По јам че ка. Са др жај че ка. Че ков не рад ње. 
Вр ста че ка.

ПЛО ВИД БЕ НО ПРА ВО, СА О БРА ЋАЈ НО ПРА ВО (1)

По јам. Из во ри са о бра ћај ног пра ва. По де ла на гра не. По мор ско 
пло вид бе но пра во. Уну тра шње (реч но) пло вид бе но пра во. Ба зду
хо плов но пло вид бе но пра во. Ме сто и зна чај пло вид бе ног пра ва у 
си сте му са о бра ћај ног пра ва. Де фи ни ци ја, ка рак те ри сти ке, из во ри.

МО РЕ И ПРО СТО РИ (1)

По јам. Обал но мо ре. Уну тра шње мор ске во де. Те ри то ри јал но 
мо ре. Сло бод но (отво ре но) мо ре. Мо ре у зи и мор ски ка на ли.

ПО МОР СКИ БРОД (1)

Де фи ни ци ја по мор ског бро да. Утвр ђи ва ње спо соб но сти бро
да за пло вид бу. Тех нич ки над зор бро да. Пре гле ди бро до ва. Ре ги
стар бро до ва. Ба жда ре ње бро до ва.

БРОД СКЕ ИС ПРА ВЕ И КЊИ ГЕ (2)

Уоп ште о брод ским ис пра ва ма и књи га ма. Брод ске ис пра ве и 
књи ге по мор ских бро до ва.

ПО СА ДА БРО ДА (1)

Уоп ште о по са ди бро да. Овла шће ње и вр ше ње по сло ва на 
бро ду. Стра жа на бро ду. За по вед ник бро дање го ве ду жно сти и 
овла шће ња.

ДР ЖАВ НА ПРИ ПАД НОСТ (1)

О др жав ној прн пад но сти бро да уошп те. Усло ви за др жав ну 
при пад ност. 

УПИС БРО ДО ВА (2)

Уоп ште о упи су бро до ва у упи сни ке. Услов за упис бро до ва у 
упи сни ке. Бри са ње бро до ва из упи сни ка. Вр сте упнсни ка бро до ва.

НА ЧИ НИ СТИ ЦА ЊА ВЛА СНИ ШТВА БРО ДА (1)

На чи ни сти ца ња вла сни штва бро да по гра ђан ском пра ву, ме
ђу на род ном пра ву и по мор ском пра ву.

УГО ВО РИ (4)

Уго во ри о ис ко ри шћа ва њу бро до ва уоп ште. Уго во ри о пло
вид бе ном по слу. Уго вор о пре во зу ства ри. По јам уго во ра, бит ни 
еле мен ти, стран ке у уго во ру, оба ве зе уго вор них стра на. Од го вор
ност бро да ра. Укр ца ва ње те ре та (вре ме укр ца ва ња). Кла у зу ле о 
укр ца ва њу, во за ри на.

ПРЕ ВО ЗНЕ ИС ПРА ВЕ (2)

Те рет ни ца (ко но сман). То вар ни лист. Пре да ја те ре та при ма о цу.

ПО МОР СКО ОСИ ГУ РА ЊЕ (4)

О оси гу ра њу уошп те. Об ли ци по мор ског оси гу ра ња. Уго вор 
о пло вид бе ном оси гу ра њу. Ри зи ци оси гу ра ња. Пре ми ја оси гу ра ња. 
По ли са оси гу ра ња. Оси гу ра ње бро да. Оси гу ра ње ро бе. Оси гу ра ње 
во за ри не.



ХА ВА РИ ЈЕ (4)

По јам ха ва ри је. О по мор ским ха ва ри ја ма уоп ште. За јед нич ке 
ха ва ри је. Об ли ци за јед нич ке ха ва ри је. Пар ти ку лар не ха ва ри је (за
себ не). По сту пак ли кви да ци је за јед нич ке ха ва ри је. 

УНУ ТРА ШЊЕ ПЛО ВИД БЕ НО ПРА ВО (1)

На ци о нал но уну тра шње пло вид бе но пра во. Ме ђу на род не 
кон вен ци је о реч ном пра ву.

БРОД СКЕ ИС ПРА ВЕ И КЊИ ГЕ (1)

Уоп ште о брод ским ис пра ва ма и књи га ма бро до ва уну тра
шње пло вид бе. Вр сте брод ских књи га и ис пра ва.

БРОД СКА ПРЕД У ЗЕ ЋА (2)

По јам и зна чај.

ПРЕ ВОЗ ПУТ НИ КА НА УНУ ТРА ШЊИМ ВО ДА МА (1)

Пре воз у ли ниј ској и ван ли ниј ској уну тра шњој пло вид би.

ПРЕ ВОЗ ТЕ РЕ ТА НА УНУ ТРА ШЊИМ ВО ДА МА (2)

Плов ни објек ти за пре воз те ре та. Опис и вр сте те ре та.

РЕЧ НА ОБЛАСТ (1)

По јам и по де ла ре ка. На ци о нал не и ме ђу на род не ре ке.

ПО ЛО ЖАЈ И ЗНА ЧАЈ ДУ НА ВА (1)

Ге о граф ски зна чај Ду на ва. Са о бра ћај ни и еко ном ски зна чај 
Ду на ва.

ПРЕ ГЛЕД РАЗ ВО ЈА РЕ ЖИ МА ПЛО ВИД БЕ НА ДУ НА ВУ (2)

Зна чај и ре зул та ти Бе о град ске Ду нав ске кон фе ренцнје од 
1949. Ме ђу на род не кон вен ци је зна чај не за пло вид бу Ду на вом..

ПРАВ НИ РЕ ЖИМ ПЛО ВИД БЕ НА УНУ ТРА ШЊИМ  
ПЛО ВИД БА МА (2)

Пло вид ба на ре ка ма Са ва и Ти са.

ОСНО ВИ МЕ ЂУ НА РОД НОГ ЈАВ НОГ ПРА ВА (1)

По јам и на зив. Де фин нци ја. По де ла.

МЕ ЂУ НА РОД НИ УГО ВОР (5)

По јам и де фи ни ци ја. На зив и фор ма уго во ра. Пред мет уго
во ра. Вр сте ме ђу на род них уго во ра. Су бје кат ме ђу на род ног пра
ва. Ме ђу на род не ор га ни за ци је. Ор га ни за ци ја Ује ди ње них на ци ја 
(ОУН). Ор га ни ОУН (Ге не рал на скуп шти на, Са вет без бед но сти). 
Ме ђу на род ни суд прав де (осни ва ње, над ле жност).

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРО ГРА МА 

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

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра 

(струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју. Пра ће ње на пре до ва ња 
уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка ак тив ност је до бра при ли ка 
за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат не ин фор ма ци је, а оце
њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил ни ком о оце њи ва њу. 
Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да про це њу ју соп
стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као и на пре дак 
дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

БРОДСКЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци са вла да ва њем овог гра
ди ва раз ви ју свест о ва жно сти по зна ва ња брод ског по гон ског ком
плек са као фак то ра си гур не и без бед не пло вид бе, као и раз ви ја ње 
све сти о ва жно сти функ ци о ни са ња брод ских си сте ма за си гу ран и 
удо бан бо ра вак на бро ду. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну основ на зна ња о ма шин ским еле мен ти ма;
– стек ну основ на зна ња о мо то ри ма са уну тра шњим са го ре

ва њем; 
– стек ну основ на зна ња о оста лим ти по ви ма брод ског по го на; 
– стек ну основ на зна ња о нај ви ше при ме њи ва ним брод ским 

пум па ма, вен ти ла то ри ма и ком пре со ри ма у брод ским си сте ми ма.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча со ва го ди шње)

УВОД (1)

По де ла и зна чај ма шин ских еле ме на та у са ста ву брод ских ма
ши на и уре ђа ја.

ЗА КО ВА НИ И ЗА ВА РЕ НИ СПО ЈЕ ВИ (1)

По јам и по де ла за ки ва ња и њи хо ва при ме на. По јам, вр сте ма
те ри ја ла и свој ства за ва ре них спо је ва.

КЛИ НО ВИ (1)

По јам, по де ла и при ме на кли но ва.

ВИЈ ЦИ И НА ВРТ КЕ (1)

По де ла.

ПРЕ НО СНИ ЦИ (6)

Еле мен ти за пре нос кре та ња. Зуп ча сти пре нос по мо ћу ре ме
на, пре нос кре та ња ужа ди ма, пре нос лан ци ма.

УРЕ ЂА ЈИ ЗА ВУ ЧУ (2)

При ме на на бро довн ма и по де ла. Руч на ви тла, ме ха ни зо ва на 
ви тла.

ЦЕ ВИ (1)

По јам, вр сте и при ме на це ви. Опис ,свој ства и вр сте еле ме на
та за ре гу ли са ње про то ка.

ПУМ ПЕ (6) 

По де ла, опис, на ме на и прин цип ра да пум пи. Ви си на уси
са ва ња, ка па ци тет, сна га и број обр та ја. Брод ске пум пе и по де ла 
брод ских пум пи. Цен три фу гал не, ро та ци о не и вр тло жне пум пе.



ЦЕ ВО ВО ДИ НА БРО ДУ (5)

Вр ста, по де ла и на ме на це во во да. Це во вод го ри ва, це во вод 
пит ке во де, са ни тар не во де, це во вод уља, ва тро га сни це во вод и це
во вод за спа са ва ње.

МО ТО РИ СА УНУ ТРА ШЊИМ СА ГО РЕ ВА ЊЕМ (16)

Ка рак те ри сти ке и на чин ра да отомо то ра. Де ло ви. Ка рак те ри
сти ке и на чин ра да днзел мо то ра са ди рект ним убри зга ва њем, де
ло ви. Ди зел мо то ри са ин ди рект ним убри зга ва њем го ри ва, на чин 
ра да Уре ђа ји за на па ја ње ди зел мо то ра го ри вом, уре ђај за по кре та
ње, уре ђај за ре гу ли са ње мо то ра.

КОМ ПРЕ СО РИ (3)

По де ла, при ме на и прин цип ра да ком пре со ра. Си стем ком
при ми ра ног ва зду ха и бо це за ва здух.

ГРЕ ЈА ЊЕ НА БРО ДУ (3)

Пар но гре ја ње, вод но гре ја ње, ва зду шно и елек трич но гре ја ње.

ВЕН ТИ ЛА ЦИ ЈА НА БРО ДУ (3)

По де ла и на ме на вен ти ла то ра. Про ве тра ва ње брод ских по
стро је ња.

ЛЕ ЖИ ШТА И КОП ЧЕ (3)

По де ла, при ме на и кон струк ци ја

ПРО ПЕ ЛЕ РИ (4)

Руч ни кор ми лар ски уре ђа ји, хи дра у лич ки, елек трич ни и елек
тро хи дра у лич ни ком пре сор ски уре ђај. Уло га, ма те ри јал, из ра да и 
при ме на про пе ле ра.За ме на про пе ле ра.

СИ ДРЕ НИ УРЕ ЂА ЈИ (8)

По де ла и на ме на си дре них уре ђа ја. Опис, ма те ри јал и кон
струк ци ја си дре ног ви тла. Си дре ни лан ци и при те зна ви тла. Уре
ђа ји за ве зи ва ње бро да. Со хе за ди за ње ча ма ца. Нав нга ци о ни 
уре ђа ји, ко манд ни пулт и ауто ма ти за ци ја Ин вен тар стам бе них про
сто ри ја и па лу бе. Про тив по жар на опре ма (ру ко ва ње апа ра ти ма).

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРО ГРА МА

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

Са др жај пред ме та Брод ске ма ши не и уре ђа ји има при род ну 
ве зу са са др жа ји ма дру гих пред ме ти ма као што су: Прак тич на на
ста ва. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу, и по мо гућ но
сти, са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. На тај 
на чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не сте че не у окви ру на
ста ве пред ме та Брод ске ма ши не и уре ђа ји до би ја ју ши ри сми сао и 
до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, 
по себ но оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци
о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка.

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 

опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.Пра ће ње на пре до ва ња 
уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка ак тив ност је до бра при ли ка 
за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат не ин фор ма ци је, а оце
њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил ни ком о оце њи ва њу. 
Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да про це њу ју соп
стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као и на пре дак 
дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ УРЕЂАЈИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци са вла да ва њем овог гра
ди ва ство ре осно ву за успе шно усва ја ње зна ња из оста лих струч
них пред ме та и оспо со бе се за при ме ну еле крон ских уре ђа ја на 
бро ду. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о основ ним еле мен ти ма елек тро ни ке;
– бу ду упо зна ти си сте ма ве за и елек трон ске на ви га ци о не 

опре ме;
– бу ду упо зна ти са прин ци пом ра да елек трон ских и те ле ко му

ни ка ци онх уре ђа ја на бро ду;
– стек ну зна ња за по у зда но и сруч но ру ко ва ње на елек трон

ским уре ђа ји ма на бро ду;
– раз ви ју од го вор нои од нос пре ма ко ри шће њу уре ђа ја и пре

до ча ва ња по сле ди ца не про пи сног ру ко ва ња;
– усво је нео п ход на зна ња за пра ће ње уже струч них пред ме та;
– усво је струч ну тер ми но ло ги је.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са год ши ње; 2 ча са не дељ но ве жби,  

64 ча са го ди шње)

УВОД НИ ДЕО (2)

Брод ски ел. енер гет ски си стем – про из вод ња, раз вод и по
тро шња ел. енер ги је на бро ду оппште на по ме не. Ауто ма ти за ци ја 
– оп ште на по ме не. Си стем ве за са на ви га ци о ном опре мом – оп ште 
на по ме не.

ЕЛЕ МЕН ТИ БРОД СКОГ EЛEKTРOЕНЕРГЕТСКОГ  
СИСТ МА (10)

Елек трич не ма ши не и уре ђа ји, по де ла: ге не ра то ри, мо то ри, 
тран сфор ма то ри, пре тва ра чи и ис пра вља чи. Ма ши не јед но смер не 
стру је – ен ци кло пе диј ски при каз по де ла, кон струк ци ја, уло га де
ло ва, ко ри шће ње. Ма ши на на из ме нич не стру је – ен ци кло пе диј ски 
при каз. Син хро ни ге не ра то ри – тро фа зна ел. мре жа. Асин хро ни 
мо то ри – од ли ке по кре та ња. Тран сфор ма то ри – кон струк ци ја и 
прин цип ра да. Пре тва ра чи и ис пра вља чи.

АУТО МА ТИ ЗА ЦИ ЈА (8)

Отво ре ни и за тво ре ни си сте ми ауто мат ског упра вља ња, мер
ни пре тва ра чи: ни воа, при ти ска, тем пе ра ту ре, по ло жа ја, про то ка. 
Да љин ско ко ман до ва ње, ре ле ји. Ауто мат ско упра вља ње мо то ри ма. 
Ауто мат ско одр жа ва ње кур са, ауто пи лот.

СИ СТЕ МИ ВЕ ЗА И НА ВИ ГА ЦИ О НА ОПРЕ МА (44)

Основ ни еле мен ти елек тро ни ке. До би ја ње на по на: тер мо и 
фо то елек три ци тет; елек трич ни ефе кат.От пор ни ци, по тен ци о ме три, 
кон ден за тор, ка лем, при гу шни це, вр сте и уло га. Звуч ни ми кро фон. 
Ва ку ум ске елек трон ске це ви, вр сте, прин цип ра да, по де ла. Ка тод
на цев. Спе ци јал не це ви – маг не трон. По лу про вод нич ки ма те ри јал. 
ПН спој. По лу про вод нич ке ди о де, вр сте, од ли ке и при ме на. Би по
лар ни тран зи стор, ти по ви, ка рак те ри сти ке. Фет тран зи стор. МОС 



Фет тран зи стор. По ја ча вач ка свој ства тран зи сто ра и на чин спре
за ња. По ја ча ва чи на по на ни ских уче ста но сти са тран зи сто ри ма. 
Тран зи стор ски по ја ча ва чи сна ге ни ских уче ста но сти, рад у кла си 
А, Б, Ц. Се лек тив ни по ја ча ва чи, ши ро ко по ја сни по ја ча ва чи.

Си ну сни ире а лак ци о ни осци ла то ри са тран зи сто ри ма, прин
цип ра да и основ на ко ла.Усме ра чи и ста би ли за то ри на по на. Брод
ски те ле ко му ни кац но ни уре ђа ји. За тво ре но и отво ре но осци
ла тор но ко ло, ан те не. Елек тро маг нет ни та лас, при ро да, вр сте, 
ка рак те ри сти ке, про сти ра ње. Ра диоса о бра ћај, прин цип ра да. Мо
ду ла ци ја и де мо ду ла ци ја. Нај про сти ји пре дај ник, прин цип ра да. 
Блок ше ма пре дај ни ка, уло га де ло ва, по де ла. Ра диопри јем ни ци, 
рад нај про сти јег, по де ла, блокше ме и уло га де ло ва. Брод ске ра дио 
ве зе, фак то ри, про сти ра ња. Ра дио те ле фон и те ле граф, пра ви ла 
за рад у ло кал ном и ме ђу на род ном са о бра ћа јуоснов ни до ку мен
ти. Ра диого но ме тар, прин цип ра да, де ло ви, на ме на. Ме ре ње уда
ље но сти им пул сом пу ту ју ће енер ги је (ел. маг нет ни та лас, звук). 
До пле ров ефе кат. Ра дар, прин цип ра да, кон струк ци ја. Функ ци ја 
де ло ва: пре дај ник, ан тен ски склоп, при јем ник, по ка зи вач. Вр сте 
по ка зи ва ча и по ка зи ва ње. Жи роста би ли за ци ја сли ке, да љи на ри. 
По моћ на ра дар ска на ви га ци о на сред ства. По де ла и ти по ви на ви
га ци о них ра да ра по де сних за пло вид бу уну тра шњим во да ма, ру
ко ва ње. Ду би но мер, кон струк ци ја, прин цип ра да, уло га и де ло ви. 
Сон де, ру ко ва ње. Бр зи но мер на при ти сак, ре ла тив ни, ап со лут ни. 

ВЕ ЖБЕ

ВЕ ЖБЕ СА ОСНОВ НИМ СТРУЈ НИМ КО ЛИ МА  
ИЗ ЕЛЕК ТРО ТЕХ НИ КЕ (5)

Упо зна ва ње са осно ва ма ХТЗ. Из ра да основ них струј них 
ко ла, елек трич ног осве тље ња. При мер ин ста ла ци ја елек трич ног 
осве тље ња у брод ској елек трич ној цен тра ли. Из ра да ин ста ла ци ја 
за елек трич но зво но. Упо зна ва ње уче ни ка са основ ним еле мен ти
ма из брод ске елек трич не цен тра ле.

ВЕ ЖБЕ НА УПО ЗНА ВА ЊУ ОСНОВ НИХ ПОЈ МО ВА  
ИЗ ЕЛЕК ТРО НИ КЕ, ЕЛЕ МЕ НА ТА СТРУЈ НИХ КО ЛА (5)

От пор ни ци, кон ден за то ри, ка ле мо ви. Слу ша ли ца, ми кро фон, 
звуч ник. Елек трон ске це ви и по лу про вод ни ци. 

ВЕ ЖБЕ РУ КО ВА ЊА ЕЛЕК ТРИЧ НИМ МА ШИ НА МА (10)

Ре гу ла ци ја на по на ге не ра то ра јед но смер не стру је. По кре та ње 
мо то ра јед но смер не стру је. Ре гу ла ци ја на по на и уче ста но сти син
хрон ског ге не ра то ра. По кре та ња асин хро ног мо то ра.

ВЕ ЖБА ЊЕ НА ОСНОВ НИМ ТЕ ЛЕ КО МУ НИ КА ЦИ О НИМ  
УРЕ БА ЈИ МА (22)

Оп шти пој мо ви ра дио ве за. Ра дио ста ни ца, до мет, при пре ма 
уре ђа ја, укљу чи ва ње, по де ша ва ње, рад, ис кљу чи ва ње. Ра ди о фон
ска пра ви ла у ло кал ном са о бра ћа ју. Ра ди о фо ни ја у ме ђу на род ном 
са о бра ћа ју. Ин спек ци ја ста ни ца. Одр жа ва ње са о бра ћа ја, зна ци за 
опа сност, по сту пак у ну жди. Рра зго вор о без бед но сти љу ди на во
ди, по зи ви, од го вор на по зив, зна ци за опа сност, си гур ност и хит
ност пло вид бе. Ра дио те ле фон ски ко декс. Ду би но мер – упо тре ба 
уре ђа ја, за ме на сон ди.

РА ДАР (20)

Ру ко ва ње ра да ром: при пре ма, укљу че ље, рад, ис кљу чи ва ње 
Иде и ти фи ка ци ја обје ка та, из бе га ва ње су да ра. Од ре ђи ва ње по зи ци
је са 2 ази му та у истом ча су, од ре ђи ва ње по зи ци је са 1 ази му том 
и уда ље но шћу ком би на ци је. Упо тре ба при руч ни ка за при бли жну 
ло ка ци ју ква ра.

ЖИ РО КОМ ПАС (2)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРО ГРА МА

Про грам ски са др жа ји пред ме та Елек тро ни ка и те ле ко му
ни ка ци о ни уре ђа ји су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је 

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

Са др жај пред ме та Елек тро ни ка и те ле ко му ни ка ци о ни уре ђа
ји има при род ну ве зу са са др жа ји ма дру гих пред ме ти ма као што 
су: Осно ви елек тро тех ни ке, Прак тич на на ста ва, Реч на на ви га ци ја, 
Брод ских ма ши на и уре ђа ја, Пло вид бе но пра во. Уче ни ци ма тре ба 
стал но ука зи ва ти на ту ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на став
ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. На тај на чин зна ња, ста во
ви, вред но сти и ве шти не сте че не у окви ру на ста ве пред ме та Елек
тро ни ка и те ле ко му ни ка ци о ни уре ђа ји до би ја ју ши ри сми сао и 
до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, 
по себ но оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци
о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка.

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

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

Са др жај про гра ма ве жби ор га ни зо ва ти у гру па ма. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње прак тич них зна ња и ве
шти на у ра ду на по је ди ним по сло ви ма и за да ци ма, ко ји про ис ти
чу из опи са по сло ва и за да та ка за ни ма ња об у хва ће них обра зов ним 
про фи лом.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– пра вил но при ме не сте че на те о риј ска зна ња у прак си;
– упо зна ју ин стру мен те и опре му за пра вил но из во ђе ње на ви

га ци је, као и за ру ко ва ње при оба вља њу ма не вра бро дом у раз ли
чи тим окол но сти ма;

– упо зна ју све вр сте ма не ва ра ко ји се ко ри сте у оба вља њу са
о бра ћај не де лат но сти на свим вод ним пу те ви ма уну тра шње пло
вид бе.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

I РАЗРЕД 
(6 ча со ва не дељ но ве жби, 222 ча со ва го ди шње)

ОП ШТИ ПОЈ МО ВИ О ПЛО ВИ ЛИ МА УНУ ТРА ШЊЕ И ДУ ГЕ 
ПЛО ВИД БЕ СА ИЛИ БЕЗ СОП СТВЕ НОГ ПО ГО НА (12)

Бро до ви са соп стве ним по го ном. Пут нич ки бро до ви, те гља
чи, по ти ски ва чи, са мо ход ни бро до ви. Бро до ви без соп стве ног по
го на, те гље ни це, по ти сни це, при ста ни. По мор ска пло ви ла.



ОПРЕ МА БРО ДА – ПО ДЕ ЛА (12)

Ко но пи. По де ла, ко но па по ма те ри ја лу из ра де, об ли ку. До бра 
и ло ша свој ства брод ских ко но па. Пре кид на си ла ко но па. Одр жа
ва ње бродс хих ко но па.

ЧЕ ЛИЧ НА УЖАД (12)

Кла си фи ка ци ја че лик че ла и осо би не. Одр жа ва ње че лик че ла. 
На чин из ра де ка рак те ри сти ке упо тре ба.

УЖЕ ТАР СКИ РА ДО ВИ (12)

Алат. Уз ло ви – по де ла по на ме ни. На чин из ра де, ка рак те ри
сти ке и упо тре ба. Нај лон ска ужад, на чин из ра де ка рак те ри сти ка 
и упо тре ба. Уз ло ви – му шки, за став ни, си дре ни, хо ланд ски, бр зи 
клоц, па шњак, јед но стру ки и дво стру ки, за став ни, му шки и жен
ски. Бра ге. Уплет ке.

ЧАМ ЦИ ЗА СПА СА ВА ЊЕ (22)

По де ла и опре ма ча ма ца за спа са ва ње. Обу ка ве сла ња и је
дре ња. Упо тре ба ча ма ца за ра до ве са си дром. Уре ђа ји за ди за ње и 
спу шта ње чам ца со хе – обич не, кли зне, пре клоп не, на гиб не. Прак
тич но ди за ње ис пу шта ње ча ма ца за спа са ва ње.

ОДР ЖА ВА ЊЕ БРО ДА И ЧА МА ЦА (20)

Бо је, вр сте и ка рак те ри сти ке. При пре ма по вр ши не за бо је
ње,из бор вре ме на за бо је ње. Алат за бо је ње, упо тре ба и чу ва ње. 
Прак тич но бо је ње и под ма зи ва ње.

СНАСТ БРО ДА (30)

Опрем ни пред ме ти сна сти, ку ке, шкоп ци, сте за ли це, ом че, 
пр сте но ви и жа би це. Ко ло тур ни ци и ком би на ци је. Јар бо ли и вр сте. 
Са ма ри це – рад са са ма ри ца ма. 

ОПРЕ МА ЗА СПА СА ВА ЊЕ (20)

Ко лу то ви, по ја се ви, пр слу ци, спла во ви и чам ци за спа са ва ње.

НЕ ПО КРЕТ НА УГРА ЂЕ НА БРОД СКА ОПРЕ МА (40)

Би тве, при те зна ви тла, кор ми лар ски уре ђа ји, те ле граф, си дре
ни уре ђа ји, цен трал не да љин ске ко ман де.

ОПРЕ МА ЗА НА ВИ ГА ЦИ ЈУ И СИГ НА ЛИ ЗА ЦИ ЈУ (10)

Све тла на бро ду и њи хо ва упо тре ба за пло вид бу но ћу као и 
озна ке за днев ну пло вид бу.

ОПРЕ МА ЗА СИ ДРЕ ЊЕ (32)

Основ ни де ло ви си дра и си дре ног уре ђа ја. Си дра, вр сте, ад
ми ра ли тет ско, па тент но, одр жа ва ње си да ра. Си дре на ви тла на са
вре ме ним бро до ви ма. Лан ци, по де ла ла на ца, са ста вља ње и озна ча
ва ње ла на ца. Прак тич но си дре ње бро да.

II РАЗРЕД 
(7 ча со ва не дељ но ве жби, 245 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва на ста ве 

у бло ку)

ВЕ ЗИ ВА ЊЕ БРО ДА (45)

Ве зи ва ње бро да уз оба лу, при стан и ли ма ну. Ве зи ва ње бро
да ре мор ке ра. Ве зи ва ње бро да на на кљи, ис пред и ис под на кље. 
Те мељ но из ве зи ва ње, из ве зи ва ње у при ста ни шту. При ве зи ва ње 
пра зних и те рет них те гље ни ца у уз вод ној и низ вод ној ву чи бро
да. Уз вод ни и низ вод ни са ста ви ву че без соп стве ног по го на. Вуч ни 
уре ђа ји и при те зна ви тла.

ТЕ ГЉАЧ И ЊЕ ГО ВА НА МЕ НА (10)

Те гља чи са јед ним, два и три про пе ле ра, ма не вар ска свој ства.

ПО ТИ СКИ ВАЧ И ЊЕ ГО ВА НА МЕ НА (10)

По ти ски ва чи са јед ним два и три про пе ле ра, ма не вар ска свој
ства.

ПО ТИ СНИ ЦЕ – ВР СТЕ И НА МЕ НА (10)

Си ме трич не, аси ме трич не и сан ду ча сте по ти сни це. По лу ин
те гри са ни и ин те гри са ни са ста ви.

УЗ ВОД НИ И НИЗ ВОД НИ ПО ТИ СКИ ВА НИ СА СТА ВИ  
СА ТЕ РЕТ НИМ И ПРА ЗНИМ ПО ТИ СНИ ЦА МА РАЗ ЛИ ЧИ ТИХ 
ВР СТА ПО ТИ СНИ ЦА (60)

По ти ски ва ни са ста ви са јед ном, две, три и ви ше по ти сни ца. 
По ти ски ва ни са ста ви, ком би на ци ја те рет них и пра зних по ти сни ца. 
По ти ски ва ни са ста ви за ула зак у пре вод ни це.

СА МО ХОД НИ БРО ДО ВИ (10)

Са мо ход ни бро до ви са јед ним и два ру дер про пе ле ра. Ка рак
те ри сти ке.

СА МО ХОД НИ БРО ДО ВИ СА ВАН БРОД СКИМ  
МО ТО РОММА НЕ ВРИ СА ЊЕ (20)

Ма не вар ске спо соб но сти са мо ход них бро до ва са јед ним ру
дер про пе ле ром, са два ру дер про пе ле ра. Са мо хот ке са ста бил ним 
мо то ри ма, ма не вар ска свој ства. Са мо хот ке са прам ча ним про пе
ле ром.

ПУТ НИЧ КИ БРО ДО ВИ (10)

Вр сте пут нич ких бро до ва. Пут нич ки са о бра ћај у Ср би ји.

ПО ЖАР НА БРО ДУ (20)

Вр сте и узро ци по жа ра. Рас по ред уз бу не на бро ду, зна чај из
вр ше ња на ре ђе ња за по вед ни ка бро да. Опре ма за га ше ње по жа ра и 
рад са истом на раз ли чи тим вр ста ма пло ви ла.

НА ПУ ШТА ЊЕ БРО ДА (10)

На пу шта ње бро да – по сту пак. Прав ни аспект на пу шта ња бро
да. На пу шта ње бро да због су да ра; по жа ра и на су ки ва ња.

ПРАК ТИЧ НИ РА ДО ВИ НА ПО МОР СКОЈ КАР ТИ  
И СА ПРИ РУЧ НИ ЦИ МА ЗА НА ВИ ГА ЦИ ЈУ (40)

Скра ће ни це на по мор ској кар ти. Прак тич но од ре ћи ва ње по
зи ци је. Пе ља ри, упо тре ба и одр жа ва ње. По пис све ти о ни ка. Вр сте 
кур се ва и ази му та, бр зи на и пре ва ље ни пут, ду би на мо ра, чу ва ње 
ка ра та. Ко ри шће ње реч них пло вид бе них ка ра та.

НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

ВЕ ЗИ ВА ЊЕ БРО ДА (5)

ТЕ ГЉАЧ И ЊЕ ГО ВА НА МЕ НА (5)

ПО ТИ СКИ ВАЧ И ЊЕ ГО ВА НА МЕ НА (5)

УЗ ВОД НИ И НИЗ ВОД НИ ПО ТИ СКИ ВА НИ СА СТА ВИ (15) 

ПУТ НИЧ КИ БРО ДО ВИ (5)

ПО ЖАР НА БРО ДУ (5)

НА ПУ ШТА ЊЕ БРО ДА (5)

ПРАК ТИЧ НИ РА ДО ВИ НА ПО МОР СКОЈ КАР ТИ (15)



III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но ве жби, 96 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва на ста ве  

у бло ку)

МА НЕ ВРИ СА ЊЕ БРО ДОМ (16)

Фак то ри ко ји ути чу на ма не вар ске спо соб но сти бро да – де
ло ва ње про пе ле ра и кор ми ла, де ло ва ње ко но па и си да ра, де ло ва
ње ве тра и стру је, на ги ба и три ма бро да. Бро до ви са јед ним и два 
про пе ле ра. Ма не вар ске осо би не бро да – ве ли чи на и тра ја ње кру га 
окре та ња, спо соб но сти за у ста вља ња – вре ме пре ба ци ва ња стро ја од 
„хо да на пред до хо да на траг” – кор ми ла ре ње кад брод во зи кр мом.

МА НЕ ВРИ СА ЊЕ БРО ДОМ У РАЗ ЛИ ЧИ ТИМ ПРИ ЛИ КА МА (20)

При ста ја ње и при вез бро да по ле пом и ру жном вре ме ну. Ма
не вар при ста ја ња уз плу та чу и ис пло вље ње. Ма не вар си дре ња бро
да – до ла зак на тач ку си дре ња. Си дре ње бро да са два си дра. Ма не
вар „Чо век у мо ру” (Wil li ams turn).

МА НЕ ВАР СКА СПО СОБ НОСГ БРО ДО ВА ТЕ ГЉА ЧА  
И ПО ТИ СКИ ВА ЧА СА ЈЕД НИМ, ДВА И ТРИ ПРО ПЕ ЛЕ РА (20)

Ма не вар при ста ја ња и од ла ска бро да те гља ча (по ти ски ва ча) 
на при стан и са при ста на. Кор ми ла ре ње се па рат ним бро дом те
гља чем (по ти ски ва чем) уз вод но или низ вод но. Ма не вар да ва ња 
вуч ни ка на ву чу – ма не вар скра ћи ва ња или про ду жа ва ња вуч ни ка. 
Ма не вар при ста ја ња и ве зи ва ња по ти ски ва ча на по ти сни це. Ма не
вар са ста вља ња ву че пло ви ла без соп стве ног по го на на си дри шту 
за уз вод ни или низ вод ни пра вац пло вид бе. Ма не вар са ста вља ња 
по ти ски ва ног са ста ва са раз ли чи тим га ба ри ти ма по ти сни ца на 
си дри шту за уз вод ни и низ вод ни пра вац пло вид бе. Зи мов ни ци – 
отво ре ни и за тво ре ни.

ПРАК ТИЧ НО РЕ ША ВА ЊЕ ЗА ДА ТА КА ИЗ ЛОК СО ДРОМ СКЕ 
ПЛОВД БЕ НА МЕР КА ТО РО ВОЈ КАР ТИ – РА ЧУН СКИ  
И ГРА ФИЧ КИ (20)

ПРАК ТИЧ НО РЕ ША ВА ЊЕ ЗА ДА ТА КА ИЗ ОР ТО ДРОМ СКЕ 
ПЛО ВИД БЕ – РА ЧУН СКИ И ГРА ФИЧ КИ (10)

РА ЧУН ПЛИ МЕ И ОСЕ КЕУПО ТРЕ БА ТА БЛИ ЦА (5)

КА ПА ЦИ ТЕТ НИ ПЛАН БРО ДА (5)

Прак тич ни про ра чун ко ри сне но си во сти, кол нчи не те ре та по 
скла ди шти ма. Фак тор сла га ња и фак тор ка па ци те та. Про ра чун га
за с об зи ром на гу сти ну во де. Кр ца ње те ре та. При пре ма бро да за 
кр ца ње те ре та. Сла га ње и чу ва ње те ре та; Сла га ње те ре та об зи ром 
на по преч ни и уз ду жни ста би ли тет бро да; Сте га на те ре ту – ме ре 
опре за; Опа сни те рет, Вен ти ла ци ја те ре та. 

НА СТА ВА У БЛО КУ (60) 

МА НЕ ВРИ СА ЊЕ БРО ДОМ У РАЗ ЛИ ЧИ ТИМ  
ОКОЛ НО СТИ МА (30)

МА НЕ ВАР СКЕ ОСО БИ НЕ БРО ДА (20)

КОР МИ ЛА РЕ ЊЕ БРО ДОМ (10) 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРО ГРА МА

Про грам ски са др жа ји прак тич не на ста ве су ор га ни зо ва ни у 
те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за 
ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи
ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на 
да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те
ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци 

пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра ње 
ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља 
кон ти ну и ра ни про цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп
них ак тив но сти на свим ча со ви ма прак тич не на ста ве што зах те ва 
ве ћу пар ти ци па ци ју уче ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња, ве ли ки 
број при ме ра и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра.

Са др жај пред ме та има при род ну ве зу са са др жа ји ма пред ме
та реч на на ви га ци ја. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу 
и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске 
ча со ве. Осим то га, уче ни ци ма тре ба ука зи ва ти и на ве зу са пред ме
ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као што су: ста би ли тет и кр ца ње бро да, 
екс пло а та ци ја бро до ва и лу ка. На тај на чин зна ња, ста во ви, вред
но сти и ве шти не сте че не у окви ру на ста ве до би ја ју ши ри сми сао и 
до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, 
по себ но оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци
о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка.

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

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

Оде ље ња де ли ти на гру пе од 8 до 12 уче ни ка, ра ди лак шег 
са вла ђи ва ња про гра ма.

ЗАВРШНИ ИСПИТ

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

На за вр шном ис пи ту уче ни ци по ла жу:
Ис пит за про ве ру про фе си о нал не оспо со бље но сти за рад ко ји 

је оба ве зан за све уче ни ке. Са др жа ји овог ис пи та су утвр ђе ни про
гра мом обра зов ног про фи ла: бро до во ђа.

Овим ис пи том про ве ра ва се оспо со бље ност кан ди да та за по
чет но укљу чи ва ње у рад и обав лља ње про фе си о нал них за да та ка. 
Ис пит се са сто ји из:

– прак тич ног ра да
– усме на про ве ра зна ња.

ПРАК ТИЧ НИ РАД

На за вр шном ис пи ту про ве ра ва се оспо со бље восг кан ди да та 
за прак тич но из во ђе ње по сло ва за ни ма ња об у хва ће них обра зов
ним про фи лом бро до во ђа.

Са др жа ји прак ти чи ог ра да
Са др жа ји прак тич ног ра да утвр ђу ју се из сле де ћих обла сти:
– Те о ри ја бро да
– Ста би ли тет и кр ца ње бро да
– На ви га ци ја
– Прак тич на на ста ва.

УСМЕ НА ПРО ВЕ РА ЗНА ЊА

На за вр шном ис пи ту про ве ра ва се ни во сте че них зна ња и 
спо соб но сти кан ди да та да та зна ња при ме њу је у сва ко днев ном из
вр ша ва њу кон крет них рад них за да та ка.



Ис пит на пи та ња за усме ну про ве ру зна ња кон сти ту и шу се из 
сле де ћих обла сти:

– Те о ри ја бро да
– Ста би ли тет и кр ца ње бро да
– На ви га ци ја
– Прак тич на на ста ва.

ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА

ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ
ОБРАЗОВАЊУ

I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Образовни профил: НА У ТИЧ КИ ТЕХ НИ ЧАР – РЕЧ НИ СМЕР

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци са вла да ва њем овог гра
ди ва ство ре осно ву за успе шно усва ја ње зна ња из оста лих струч
них пред ме та, об зи ром да је тех нич ки цр теж сред ство спо ра зу ме
ва ња као пи смо или го вор. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци: 
– ство ре ба зу за основ но гра фич ко ко му ни ци ра ње;
– упо зна ју раз не вр сте тех нич ких цр те жа и њи хо ву при ме ну 

у прак си;
– бу ду оспо со сбље ни да пред ме те из про сто ра при ка зу ју тех

нич ким цр те жи ма у рав ни;
– раз ви ју сми сао за тач ност, пре ци зност, уред ност и ве шти ну 

гра фич ког из ра жа ва ња;
– бу ду оспо со бље ни да ла ко ма ни пу ли шу на ви га циј ским ала

ти ма за од ре ђи ва ње по ло жа ја бро да на по мор ским кар та ма;
– бу ду оспо со бље ни да чи та ју цр те же и да их прак тич но ко

ри сте у по сло ви ма сво је стру ке.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

ТЕХ НИЧ КО ЦР ТА ЊЕ (21)

Свр ха и зна чај тех нич ког цр та ња и на црт не ге о ме три је. При
бор и ма те ри јал за цр та ње. Вр сте тех нич ких цр те жа и њи хо ва при
ме на. Стан дар ди и стан дар ди за ци ја. Фор ма ти цр те жа. Пре ви ја ње.

Вр сте ли ни ја и њи хо ва при ме на. Тех нич ко пи смо. Опре ма цр
те жа: за гла вље, оста ли пи са ни по да ци.

Ге о ме триј ске кон струк ци је у рав ни па ра ле ле, нор ма ле, си ме
тра ле ду жи, кон струк ци је угла и си ме тра ла угла, кон струк ци ја пра
вил них по ли го на.

Пра ви ла мап шин ског тех нич ког цр та ња. При ка зи ва ње пред
ме та на тех нич ком цр те жу, ви дљи ве и не ви дљи ве иви це, по тре бан 
број про јек ци ја. Раз ме ре.

Пре се ци и пре ки ди. Шра фи ра ње пре се ка.
Ко ти ра ње еле ме на та: ко те, ко ти ра ње ду жи на, угло ва, лу ко ва, 

по лу преч ни ка, преч ни ка, ква дра та. Озна ча ва ње на ги ба и ко ну са.
Елек тро тех нич ко цр та ње. Елек тро тех нич ке озна ке еле ме на та 

и уре ђа ја. При ме на елек тро тех нич ких озна ка у пла но ви ма и ше
ма ма.

НА ЦРТ НА ГЕ О МЕ ТРИ ЈА (35)

Вр сте про јек то ва ња – при ка зи ва ње пред ме та: пер спек ти ва, 
ак со но ме три ја, ко са про јек ци ја, ор то го нал на про јек ци ја.

Ко ор ди нат ни сис гем у про сто ру. Ок тант и ква дрант. Зна чај V 
ок тан та за тех нич ко цр та ње. Пре лаз ква дран та из про сто ра у рав
ни. Про јек ци о не рав ни.

Ор то го нал на про јек ци ја тач ке на три рав ни. Ор то го нал на 
про јек ци ја ду жи на три рав ни. Из на ла же ње пра ве ве ли чи не и на ги
ба пре ма про јек ци о ним рав ни ма. Ме ђу соб ни од нос две ју пра вих.

Про јек то ва ње рав ни. Пре сек две ју рав ни. Оба ра ње рав ни. Ор
то го нал но про јек то ва ње про стих ге о ме триј ских сли ка на три рав ни. 
Ор то го нал но про јек то ва ње ге о ме триј ских сли ка на три рав ни. Ор то
го нал но про јек то ва ње ге о ме триј ских те ла и пред ме та на три рав ни.

ВЕ ЖБЕ (16)

Пр ви цр теж
Цр та ње ли ни ја и ис пи си ва ње сло ва и бро је ва. Фор мат АЗ, ту

шем на ха ме ру.
Дру ги цр теж
Сни ма ње јед но став них мо де ла и из ра да ра ди о нич ког цр те жа. 

Фор мат АЗ, олов ком на ха ме ру.
Тре ћи цр теж
Ше ма елек трич не ин ста ла ци је или уре ђа ја, за ви сно од сме ра. 

Фор мат АЗ, ту шем на ха ме ру.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРО ГРА МА 

Про грам ски са др жа ји пред ме та Тех нич ко цр та ње са на црт
ном ге о ме три јом су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на
ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, при 
из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја 
и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на на став
ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан про стор и да 
се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба 
има ти у ви ду да фор ми ра ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва
ње ве шти на ма пред ста вља кон ти ну и ра ни про цес и ре зул тат је ку
му ла тив ног деј ства це ло куп них ак тив но сти на свим ча со ви ма што 
зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња, 
ве ли ки број при ме ра и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из
во ра.

Са др жај Тех нич ког цр та ња има при род ну ве зу са са др жа ји ма 
дру гих пред ме та као што су: Ма те ма ти ка, Те о ри ја бро да и Прак
тич на на ста ва. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу и по 
мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со
ве. Осим то га, уче ни ци ма тре ба ука зи ва ти и на ве зу са пред ме ти ма 
ко је ће тек из у ча ва ти као што су: Те о ри ја бро да у дру гом раз ре
ду, По мор ска на ви га ци ја, По зна ва ње брод ских ма ши на и уре ђа ја, 
Тех нич ка ме ха ни ка. На тај на чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве
шти не сте че не у окви ру на ста ве Тех нич ког цр та ња до би ја ју ши ри 
сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них 
ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив
ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка. Са др жа је про
гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним на став ним ме то да ма 
и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це ли не, уче ни ке тре ба 
оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и 
ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту
ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и 
ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње 
са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку ством, са др жа ји ма дру гих 
пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про це ну; пре зен та ци ју сво јих ра
до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну 
ко му ни ка ци ју.

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

МЕХАНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци са вла да ва њем овог гра
ди ва раз ви ју свест о ло гич ком ра су ђи ва њу и раз ми шља њу, јер је 



ме ха ни ка је дан од те мељ них пред ме та ко ји је ну жан за раз у ме ва ње 
по на ша ња бро да у екс пло а та ци ји. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о за ко ни то сти ма и ме то да ма про у ча ва ња у ме

ха ни ци; 
– бу ду оспо со бље ни да ре ша ва ју ме ха нич ке про бле ме екс пе

ри мен тал но, гра фич ки и ма те ма тич ки;
– при ме не сте че на зна ња из ме ха ни ке у са др жа ји ма пред ме та 

стру ке;
– раз ви ју спо соб ност на уч ног ми шље ња и ло гич ног за кљу чи

ва ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗРЕД 
(2 часa не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

УВОД (2)

Зна чај, по де ла и при ме на ме ха ни ке у прак си. Основ ни пој мо
ви ме ха ни ке. По јам и по де ла си ла, по јам ре зул тан те си ла, гра фич
ко пред ста вља ње си ла. Ак си о ми ста ти ке, ве зе и ре ак ци је ве за.

СИ СТЕМ СУ ЧЕЉ НИХ СИ ЛА (6)

Сла га ње си сте ма су чељ них си ла, гра фич ке ме то де. Гра фич
ки усло ви рав но те же три си ле. Раз ла га ње си ла на две ком по нен те. 
Про јек ци ја си ла на ко ор ди нат не осе, пра ви ло про јек ци је. Од ре ђи
ва ње ре зул та та си сте ма слу чај них си лаана ли тич ка ме то да. Ана ли
тич ки усло ви рав но те же си сте ма су чељ них си ла. 

СИ СТЕМ ПРО ИЗ ВОЉ НИХ СИ ЛА У РАВ НИ (10)

Ста тич ки мо мент си ле. Ва ри њо но ва те о ре ма о мо мен ту ре
зул тан те. Сла га ње две па ра лел не си ле, раз ла га ње си ле на две па ра
лел не ком по нен те. Спрег и мо мент спре га, усло ви рав но те же спре
го ва. Сла га ње си ле и спре го ва, ре дук ци ја си ле на да ту тач ку.

Ре дук ци ја про из вољ ног ра ван ског си сте ма си ла на тач ку, 
глав ни век тор и глав ни мо мент. Од ре ђи ва ње ре зул та та ра ван ског 
си сте ма си ла.

Ана ли тич ки усло ви рав но те же про из вод ног ра ван ског си сте
ма си ла. Ве ри жни по ли гон.

Од ре ђи ва ње ре зул тан те ра ван ског си сте ма си ла (гра фич ка 
ме то да). Гра фич ки усло ви рав но те же ра ван ског си сте ма си ла.

Раз ла га ње си ле на две па ра лел не ком по нен те (гра фич ка ме
то да).

ТЕ ЖИ ШТЕ (6)

Те жи ште си сте ма па ра лел них си ла, по јам те жи шта те ла. Од
ре ђи ва ње те жи шта хо мо ге ног те ла, хо мо ге не рав не фи гу ре и хо
мо ге не ли ни је. Те жи ште ду жи, лу ка и сло же не ли ни је. Те жи ште 
па ра ле ло гра ма, тро у гла, кру жног исеч ка и сло же не рав не фи гу ре. 
Те жи ште при зме, ваљ ка, пи ра ми де, ку пе, лоп те, по лу лоп те, и сло
же них те ла. Па пос–Гул ди о но ве те о ре ме.

ПР ВИ ГРА ФИЧ КИ РАД

Те жи ште сло же не хо мо ге не ли ни је и те жи ште сло же не хо мо
ге не фи гу ре.

РАВ НИ ПУ НИ НО СА ЧИ (10)

Вр сте но са ча, вр сте оп те ре ће ња, ста тич ки од ре ђе ни рав ни пу
ни но са чи. Од ре ђи ва ње ре ак ци је ве за, гра фич ки и ана ли тич ки, код 
рав них пу них но са ча оп те ре ће них вер ти кал ним, ко сим и екс цен
трич ним кон цен три са ним си ла ма, кон ти ну ал ном кон цен три са ним 
си ла ма, кон ти ну ал ним рав но мер ним оп те ре ће њем, стру го ви ма 
и ком би на ци јом ових оп те ре ће ња (илу стро ва ти ове слу ча је ве на 
при ме ри ма про сте гре де, гре де са пре пу сти ма и кон зо ле).

Кон струк ци ја ста тич ких ди ја гра ма гра фич ком и ана ли тич
ком ме то дом за рав не пу не но са че оп те ре ће ња вер ти кал ним, ко
сим и екс цен трич ним кон цен трич ним си ла ма, кон ти ну ал ним 

рав но мер ним оп те ре ће њем спре го ви ма и ком би на ци јом ових оп
те ре ће ња (илу стро ва ти ове слу ча је ве на при ме ри ма про сте гре де, 
гре де са пре пу сти ма и кон зо ле).

ДРУ ГИ ГРА ФИЧ КИ РАД

Кон струк ци ја ста тич ких ди ја гра ма код рав них пу них но са ча.

РАВ НИ РЕ ШЕТ КА СТИ НО СА ЧИ (11)

Од ре ђи ва ње си ла у шта по ви ма ме то дом чво ро ва (Кре мо ним 
план си ла). Од ре ђи ва ње си ла у шта по ви ма ме то дом пре се ка (Ри
те ро ва ме то да).

ТРЕ ЊЕ (4)

По јам и вр ста тре ња. Тре ње кли за ња. Ку ло но ви за ко ни. Тре ње 
на стр мој рав ни, тре ње на коч ни ци са па пу чом. Тре ње ко тр ља ња. 

КИ НЕ МА ТИ КА (10)

Пра во ли ниј ско кре та ње тач ке. Јед но ли ко и јед на ко. Про мен
љи во. Кри во ло ниј ско кре та ње тач ке. Кру жно кре та ње. Нор мал но 
и тан гент но убр за ње. Ре ла тив носло же но кре та ње. Обр та ње те ла 
око не по мич не осе. Ди на ми ка. Њут но ви за ко ни. Ки не тич ка енер
ги ја ма те ри јал не тач ке. Рад си ла на пра во ли ниј ској пу та њи. За кон 
очу ва ња ме ха нич ке енер ги је. За кон о про ме ни ки не тич ке енер ги је.

ОТ ПОР НОСТ МА ТЕ РИ ЈА ЛА (11)

Увод. Вр сте на пре за ња и де фор ма ци је. На пон. Вр сте оп те
ре ће ња. Ак ци о но на пре за ње. Гра ни це ела стич но сти и гра ни це 
про пор ци о нал но сти. Ху ков за кон ис те за ња. Сми ца ње. Са ви ја ње. 
Уви ја ње. Из ви ја ње. У то ку школ ске го ди не ура ди ти два до ма ћа 
гра фич ка ра да на фор ма ту А4.

III РАЗРЕД 
(2 часa не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

КИ НЕ МА ТИ КА

УВОД (1)

Основ ни пој мо ви и пред мет ки не ма ти ке. Си сте ми ре фе рен
ци ја и од ре ђи ва ње по ло жа ја тач ке и рав ни у про сто ру.

КИ НЕ МА ТИ КА ТАЧ КЕ (9)

По јам кру тог те ла и ма те ри јал не тач ке. Ко нач на јед на чи на 
кре та ња тач ке. Пу та ња, ли ни ја пу та ње, за кон пу та, вр сте кре та ња 
тач ке. Јед но ли ко и јед но ли ко про мењ љи во пра во ли ниј ско кре та ње. 
Кру жно кре та ње тач ке.

КИ НЕ МА ТИ КА КРУ ТОГ ТЕ ЛА (14)

Од ре ђи ва ње по ло жа ја кру тог те ла у про сто ру. Тран сла тор но 
кре та ње кру тог те ла око не по крет не осе. Јед но ли ко и јед но ли ко 
про мен љи во обр та ње кру тог те ла око не по крет не осе. Обр та ње 
око не по крет них оса си сте ма кру тих те ла чи ја су обр та ња у уза јам
ној ве зи. Пре но сни од нос.

РА ВАН СКО КРЕ ТА ЊЕ КРУ ТОГ ТЕ ЛА (9)

Од ре ђи ва ње бр зи не тач ке кру тог те ла при ра ван ском кре та њу. 
Ки не ма ти ка клип ног ме ха ни зма.

ДИ НА МИ КА 

УВОД (2)

Основ ни пој мо ви и пред мет ди на ми ке. Њут но ви за ко ни.

ДИ НА МИ КА МА ТЕ РИ ЈАЛ НЕ ТАЧ КЕ (14)

Основ на јед на чи на ди на ми ке пра во ли ниј ског кре та ња ма те
ри јал не тач ке. Кри во ли ниј ско кре та ње ма те ри јал не тач ке. Хи тац. 



За кон ко ли чи не кре та ња ма те ри јал не тач ке. За кон мо мен та ко ли
чи не кре та ња и за кон о одр жа њу мо ме на та ко ли чи не кре та ња ма
те ри јал не тач ке. Рад. Сна га. За кон о про ме ни ки не тич ке енер ги је и 
за кон о одр жа ва њу ме ха нич ке енер ги је.

ВЕ ЗА НА ТАЧ КА (3)

Ве зе. Кре та ње тач ке по глат кој и хра па вој стр мој рав ни.

ДИ НА МИ КА РЕ ЛА ТИВ НОГ КРЕ ТА ЊА МА ТЕ РИ ЈАЛ НЕ  
ТАЧ КЕ (2)

Инер ци о ни и не и нер ци о ни си сте ми ре фе рен ци је. Инер ци о не си ле.

ДИ НА МИ КА КРУ ТОГ ТЕ ЛА (11)

Јед на чи на ди на ми ке кру тог те ла. Обр та ње кру тог те ла око 
не по крет не осе. Ра ван ско кре та ње кру тог те ла. Ди на ми ка клип ног 
ме ха ни зма.

УДАР – СУ ДАР (5)

Удар на си ла. Тре нут ни им пулс. Удар ма те ри јал не тач ке о не
по крет ну по врш. Цен трал ни су дар два те ла.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

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

Са др жај Тех нич ке ме ха ни ке има при род ну ве зу са са др жа ји
ма дру гих пред ме ти ма као што су: Фи зи ка, Ма те ма ти ка, Те о ри ја 
бро да, По мор ска на ви га ци ја, Прак тич на на ста ва. Уче ни ци ма тре ба 
стал но ука зи ва ти на ту ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни
ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. Осим то га, уче ни ци ма тре ба 
ука зи ва ти и на ве зу са пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као што 
су: Ста би ли тет и кр ца ње те ре та, Ма не ври са ње бро дом. На тај на
чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не сте че не у окви ру на ста ве 
Тех нич ке ме ха ни ке до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри
ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји 
се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал
ног раз во ја уче ни ка. Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва
ти са вре ме ним на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке 
про грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но 
про на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз
ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе
ни ци); ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу 
раз ли чи тих са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва
ко днев ним ис ку ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски 
рад; са мо про це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та 
и ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

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

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

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

При ме њу је се про грам за дру ги раз ред обра зов ног про фи ла 
бро до во ђа.

МЕТЕОРОЛОГИЈА СА ХИДРОЛОГИЈОМ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да се уче ни ци оспо со бља ва ју за по
ве зи ва ње и при ме ну те о риј ског и прак тич ног ме те о ро ло шког зна
ња у на ви га ци ји, као и сти ца ње основ ног те о риј ског зна ња о фи
зич ким и хе миј ским ка рак те ри сти ка ма во да на ше пла не те.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју све ме те о ро ло шке по ја ва и еле мен те и њи хо ве ме

ђу соб не за ви сно сти, а на ро чи то прог но зе вре ме на;
– упо зна ју до стиг ну ћа ме те о ро ло ги је у ужем сми слу а у ве зи 

са ме те о ро ло шком на ви га ци јом, и то: вре мен ски из ве шта ји, ру та, 
из бе га ва ње олу је, пло вид бе у ле ду и ма гли;

– упо зна ју све вре мен ске не по го де;
– стек ну зна ња о на чи ну ши фри ра ња и де ши фри ра ња ме те о

ро ло шких из ве шта ја;
– упо зна ју ути цај вре ме на на нор ма лан рад брод ске по са де.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД (4)

По јам и по де ла ме те о ро ло ги је. Основ ни ме те о ро ло шки еле мен
ти и ме те о ро ло шке по ја ве. Ор га ни за ци ја ме те о ро ло шке слу жбе у Ср
би ји. Ло кал но и зва нич но вре ме. Брод ска ме те о ро ло шка слу жба.

ОП ШТИ ПОЈ МО ВИ О АТ МОС ФЕ РИ (4)

Вер ти кал на по де ла ат мос фе ре. Са став и гу сти на ва зду ха.

ТО ПЛОТ НИ ПРО ЦЕ СИ АТ МОС ФЕ РЕ И ЗЕ МЉЕ (11)

Из во ри то пло те за Зе мљу и ат мос фе ру. Сун че во зра че ње. По
јам то пло те и тем пе ра ту ре. За гре ва ње и хла ђе ње Зе мљи не по вр ши
не. За гре ва ње и хла ђе ње во де не по вр ши не. За гре ва ње и хла ђе ње 
ва зду ха. Ади ја бат ски про це си ат мос фе ре. Рав но те жно ста ње ат
мос фе ре. Ин стру мен ти за ме ре ње тем пе ра ту ре ва зду ха. Днев не и 
го ди шње про ме не тем пе ра ту ре ва зду ха и изо тер мич ке кар те.

ВА ЗДУ ШНИ ПРИ ТИ САК (7)

По јам о ва зду шном при ти ску. Рас по ред ва зду шног при ти ска 
на зе мљи. Ин стру мен ти за ме ре ње ва здуп шог при ти ска.

ОП ШТА ЦИР КУ ЛА ЦИ ЈА ВА ЗДУ ХА У АТ МОС ФЕ РИ (18)

По ста нак ва зду шних стру ја ња. Ва зду шне ма се и њи хо ве ка
рак те ри сти ке, ва зду шни фронт. Ве тар, по јам, по де ла и обе ле жа
ва ње. Стал ни ве тро ви. Пе ри о дич ни ве тро ви. Ло кал ни ве тро ви. 
Ци кло ни и ан ти ци кло ни. Ин стру мен ти за ме ре ње ја чи не, сме ра и 
бр зи не ве тра.

ВО ДА У АТ МОС ФЕ РИ (8)

Кру же ње во де у при ро ди. Кон ден за ци ја и су бли ма ци ја во де не 
па ре у ат мос фе ри. Вла жносг ва зду ха, ре ла тив на и ап со лут на вла
жност ва зду ха. Ин стру мен ти за ме ре ње вла жно сти ва зду ха. Облач
ност, ти по ви обла ка. Па да ви не, по де ла и основ не од ли ке. Ин стру
мен ти за ме ре ње па да ви на.

ВРЕ МЕН СКА КАР ТА И ОСНО ВИ ВРЕ МЕН СКЕ ПРОГ НО ЗЕ (7)

Осно ви, вр сте и на че ла прог но зе вре ме на. Си ноп тич ке кар те 
и ме ђу на род ни зна ци на си ноп тич ким кар та ма. Вре мен ски бил те
ни и ра дио ин фор ма ци је.

ВО ДЕ НА ШЕ ПЛА НЕ ТЕ (11)

На ста нак и по де ла во де на зе мљи ној по вр ши ни. Фи зич кохе
миј ска свој ства оке а на и мо ра. Мор ске стру је. Мор ске ме не и та
ла си. Фи зич кохе миј ске осо би не је зер ске во де. Еле мен ти и од ли ке 



реч ног то ка. Еле мен ти реч ног сли ва и реч не мре же. Реч ни ре жи
ми. Фи зич кохе миј ска свој ства реч не во де. Кре та ње во де у ре ка ма. 
Ин стру мен ти за ме ре ње бр зи не ја чи не во де и во до ста ја у ре ка ма. 
Основ ни усло ви за плов ност ре ке. За шти та во де них ре сур са.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРО ГРА МА 

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

Са др жај Ме те о ро ло ги је са хи дро ло ги јом има при род ну ве зу 
са са др жа ји ма дру гих пред ме та као што су: Реч на на ви га ци ја, Фи
зи ка, Брод ска ме ди ци на, Ге о гра фи ја, Прак тич на на ста ва. Уче ни ци
ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим 
на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. Осим то га, уче ни ци
ма тре ба ука зи ва ти и на ве зу са пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти 
као што су: Брод ска ме ди ци на, Прак тич на на ста ва, Реч на на ви га
ци ја у ста ри јим раз ре ди ма. На тај на чин зна ња, ста во ви, вред но
сти и ве шти не сте че не у окви ру на ста ве Ме те о ро ло ги је са хи дро
ло ги јом до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих 
обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на 
уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја 
уче ни ка. Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но 
опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др
жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку
ством, са др жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про
це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју. Пред мет об у хва та основ не хи дро ло шке и мор фо ло шке ка
рак те ри сти ке во до то ка. Мор фо ло шке и псо мо ло шке ка рак те ри сти
ке во до то ка да ју сли ку из гле да и тран сфор ма ци је ге о ме триј ских 
ка рак те ри сти ка во до то ка, као увид за об ја шње ње по тре бе и са мих 
за хва та у реч ном ко ри ту и из ван ње га у свр ху ста би ли за ци је и уре
ђе ња во до то ка. При ре а ли за ци ји про гра ма на став ник тре ба да на
ве де при ме ре из прак се.

КОМЕРЦИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ СА БРОДСКОМ
АДМИНИСТРАЦИЈОМ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци са вла да ва њем овог 
гра ди ва раз ви ју свест о ва жно сти пре ци зног и пе дант ног во ђе ња 
брод ске ад ми ни стра ци је, као и да бу ду оспо со бље ни за по сло ве ко
мер ци јал ног по сло ва ња на бро ду.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– бу ду оспо со бље ни за са мо ста лан ра да у ко мер ци јал ном 

оде ље њу при вред них ор га ни за ци ја за реч ни са о бра ћај у брод ским 
аген ци ја ма и за рад на пра ће њу тр жи шта услу га тран спор та;

– упо зна ју аген циј ско по сло ва ње;
– стек ну зна ња о нов ча ном по сло ва њу брод ских аген ци ја;

– упо зна ју основ на до ку ме на та на бро ду;
– на у че да во де брод ску ад ми ни стра ци ју;
– упо зна ју ва лут но по сло ва ње брод ских аген ци ја.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

СА О БРА ЋАЈ И ТРАН СПОРТ (3)

По јам и по де ла са о бра ћа ја.

РАД НА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА У ГРА НИ РЕЧ НОГ СА О БРА ЋА ЈА (5)

Ор га ни за ци о на струк ту ра и основ не де лат но сти рад них ор га
ни за ци ја у гра ни реч ног са о бра ћа ја. Брод ске при вред не ор га ни за
ци је. Ста тус при стан шних ор га ни зац нја у Ср би ји и у ино стран ству 
– про мет. Раз вој вод ног са о бра ћа ја у Ср би ји у функ ци ји спро во ђе
ња ме ра за шти те жи вот не сре ди не. Уче шће рад них ор га ни за ци ја 
реч ног са о бра ћа ја Ср би је у ме ђу на род ном са о бра ћа ју.

КО МЕР ЦИ ЈАЛ НО ПО СЛО ВА ЊЕ БРОД СКИХ РАД НИХ  
ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА У РЕЧ НОМ СА О БРА ЋА ЈУ (19)

Тран спорт ро бе. Уну тра шњи и спо ља шњи тран спорт ро бе. 
Ко ри шће ње соп стве ног во зног пар ка. Ко ри шће ње ту ђих тран
спорт них сред ста ва. Тран спорт ро бе же ле зни цом. Вр ста ро бе за 
тран спорт, ко мер ци јал не ре а ли за ци је. Же ле знич ка та ри фа. Же
ле знич ки то вар ни лист. Тран спорт ро бе ка ми о ном. Вр сте ро бе за 
тран спорт, ко мер ци јал не ре а ли за ци је. Пут ни на лог (са др жи на, 
начнн са ста вља ња). Тран спорт ро бе ави о ном. Вр ста ро бе за тран
спорт. Ва зду хо плов ни то вар ни лист. Тран спорт ро бе бро дом (на 
ре ци и мо ру). Вр ста ро бе за тран спорт, ко мер ци јал не ре а ли за ци
је. Из бор по слов них ве за. Пи сме но и усме но пре го ва ра ње. Упит, 
по ну да, по руџ би на, скла па ње и са др жи на уго во ра. Пра ће ње ра да 
кон ку рен ци је на тр жи шту, ка ко на до ма ћем та ко и на ино стра ном.

ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ ТР ЖИ ШТА (2)

Про из вод на, про дај на и мар ке тинг ме то да ис тра жи ва ња тр
жи шта.

СА РАД ЊА СА ДРУ ГИМ ТРАН СПОРТ НИМ  
ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА МА(3)

Шпе ди тер ски по сло ви и шпе ди тер ске рад не ор га ни за ци је, 
зна чај, уло га и ме сто. Ин те гра ци о ни про це си са брод ским и дру
гим рад ним ор га ни за ци ја ма (пред у зе ћи ма при ста ни шта и склад
шти ма) и не ким про из вод ним ор га ни за ци ја ма. Ра ци о на ли за ци ја 
тран спор та са аспек та мо дер ни за ци је и бо ље ор га ни за ци је.

ПРАВ НА СА РАД ЊА СА ДРУ ГИМ ЗЕ МЉА МА  
И АГЕН ЦИ ЈА МА (5)

За шти та за ста ве Ср би је на Ду на ву. Упо зна ва ње Бра ти слав
ског спо ра зу ма, пред но сти ко је он пру жа. Ду нав ска кон вен ци ја и 
њен ко мер ци јал ни аспект. Ка нал Рај на–Мај на–Ду нав са аспек та 
при вла че ња ве ћих ко ли чи на тран спор та на реч ни са о бра ћај.

БРОД СКА АД МИ НИ СТРА ЦИ ЈА (33)

Уло га и зна чај во ђе ња брод ске ад ми ни стра ци је, основ ни до
ку мен ти на бро ду, уред ност во ђе ња до ку ме на та, чу ва ње до ку ме
на та. Брод ско све до чан ство. Брод ски днев ник. Ме сто и зна чај на 
бро ду. Во ђе ње. Са др жај. По пис по са де. Из ве штај о до ла ску и од
ла ску бро да. Здрав стве ни днев ник. Ма шин ски днев ник. За пи сник 
о ха ва ри јиште ти. Књи га те ре та. До зво ла за сло бо дан про мет. Ра
дио днев ник. Пут ни лист и об ра чун ра да у то ку ме се ца. Ца рин ски 
по сту пак. Оси гу ра ње пло ви ла, ро бе и пут ни ка. По сту пак укр ца
ва ња и ис кр ца ва ња чла но ва по са де. Ду жно сти и оба ве зе за по вед
ни ка бро да.



НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРО ГРА МА 

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

Са др жај Ко мер ци јал ног по сло ва ња са брод ском ад ми ни стра
ци јом има при род ну ве зу са са др жа ји ма дру гих пред ме та као што 
су: Пло вид бе ни про пи си са сиг на ли за ци јом, Брод ске ма ши не и 
уре ђа ји, Прак тич на на ста ва. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на 
ту ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти 
те мат ске ча со ве. Осим то га, уче ни ци ма тре ба ука зи ва ти и на ве
зу са пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као што су: Ста би ли тет и 
кр ца ње бро да, Прак тич на на ста ва. На тај на чин зна ња, ста во ви, 
вред но сти и ве шти не сте че не у окви ру на ста ве Ко мер ци јал ног по
сло ва ња са брод ском ад ми ни стра ци јом до би ја ју ши ри сми сао и 
до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, 
по себ но оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци
о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка.

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

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

БРОДСКА МЕДИЦИНА СА ХТЗом

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

При ме њу је се про грам за дру ги раз ред обра зов ног про фи ла 
бро до во ђа.

ПЛОВИДБЕНО ПРАВО

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча со ва го ди шње)

При ме њу је се про грам за тре ћи раз ред обра зов ног про фи ла 
бро до во ђа.

СТАБИЛИТЕТ И КРЦАЊЕ БРОДА

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча со ва го ди шње)

При ме њу је се про грам за тре ћи раз ред обра зов ног про фи ла 
бро до во ђа.

ПЛОВИДБЕНИ ПРОПИСИ СА СИГНАЛИЗАЦИЈОМ
И ПРАВИЛИМА ИЗБЕГАВАЊА СУДАРА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци са вла да ва њем овог гра
ди ва раз ви ју свест о зна ча ју по што ва ња ме ђу на род них и на ци
о нал них про пи са у ве зи сиг на ли за ци је и ма не ври са ња и да бу ду 
оспо со бље ни да сте че на зна ња при ме не у прак си, а све у ци љу без
бед ни је пло вид бе пло вид бе, чи ме шти те соп стве не жи во те и жи во
те дру гих уче сни ка, као и ма те ри јал на сред ства у са о бра ћа ју.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју за ко не, кон вен ци је и про пи се ко ји се од но се на 

без бед ност пло вид бе на уну тра шљим плов ним пу те ви ма;
– упо зна ју Пра вил ник о пло вид би на Ду на ву и ње го во при ме

њи ва ње у прак си;
– раз ви ју осе ћа ње од го вор но сти и упо зна ју по сле ди це не при

др жа ва ња од ре ђе них прав них нор ми из обла сти пло вид бе на уну
тра шњим плов ним пу те ви ма;

– на у че пра ви ла за из бе га ва ње су да ра;
– стек ну зна ња успе шног во ђе ња пло ви ла и плов них са ста ва;
– при вик ну се на тач ност, уред ност и рад ну ди сци пли ну у 

свом ода бра ном бу ду ћем по зи ву.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

ПЛО ВИД БЕ НИ ПРО ПИ СИ (2)

Зна чај пред ме та. За ко ни и пло вид бе ни про пи си.

ОР ГА НИ УПРА ВЕ (5)

Ор га ни упра ве над ле жни за по сло ве са о бра ћа ја. Луч ке ка
пе та ни је у Ре пу бли ци Ср би ји. Зна чај и за да ци луч ких ка пе та ни ја 
у уну тра шњој и по мор ској пло вид би. Те ри то ри јал на над ле жност 
луч ких ка пе та ни ја. Упра ва за уну тра шње плов не пу те ве.

УСТА НО ВЕ ЗА ТЕХ НИЧ КЕ И СТРУЧ НЕ ПО СЛО ВЕ (2)

Уста но ве за одр жа ва ње уну тра шњих плов них пу те ва. Уста но
ва за тех нич ку ис прав ност пло ви ла. 

ЗА КО НИ И ПРО ПИ СИ О БЕЗ БЕД НО СТИ ПЛО ВИД БЕ (16)

За кон о уну тра шњим плов ним пу те ви ма и лу ка ма Ре пу бли
ке Ср би је. Зва нич не де фи ни ци је о бро до ви ма и плов ним објек
ти ма уну тра шње пло вид бе. На чин ре гу ли са ња пло вид бе на уну
тра шњим плов ним пу те ви. Кла си фи ка ци ја уну тра шњих плов них 
пу те ва. При ста ни шта. Си дри шта. Зи мов ни ци. Пра вил ник о пло
вид би на уну тра шњим плов ним пу те ви ма. Пра вил ник о пло вид би 
на Ду на ву. По са да плов них обје ка та уну тра шње пло вид бе. Оба ве
зе и ду жно сти по са де. Озна ке и ле стви це на плов ним објек ти ма. 
Обе ле жа ва ње плов ног пу та. Оп шта пра ви ла пло вид бе. По себ на 
пра ви ла пло вид бе. Пра ви ла о ста ја њу. Без бед ност плов них обје ка
та и пло вид бе. Пра вил ник о бро дар ским књи жи ца ма и до зво ла ма 
за укр ца ње.

ЗНА ЦИ ЗА РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ ПЛО ВИД БЕ (3) 

По де ла и опис зна ко ва за ре гу ли са ње пло вид бе. Зна ци: на ред
би, оба ве за, огра ни че ња, оба ве ште ња, пре по ру ка и до пун ски зна ци.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ БРО ДО ВА (4)

Оп ште од ред бе. Обе ле жа ва ње но ћу. Обе ле жа ва ње да њу. По
себ не од ред бе.

ПРЕ ВОЗ ОПА СНИХ МА ТЕ РИ ЈА И ЗА ШТИ ТА ВО ДА (2)

Пре воз опа сних ма те ри ја. За шти та во да. 



УТВР ЂИ ВА ЊЕ СПО СОБ НО СТИ БРО ДА ЗА ПЛО ВИД БУ (5)

Ор га ни. Тех нич ки над зор. Пре гле ди бро да. Основ ни пре гле
ди. Ре дов ни пре гле ди. Ван ред ни пре гле ди и пре гле ди за вр ше ње 
проб не во жње. До зво љен пре воз пут ни ка. На чин пре во за теч ног и 
чвр стог те ре та.

ПРА ВИ ЛА ПЛО ВИД БЕ У СЕК ТО РУ ЂЕР ДА ПА (2)

Плов ни пут у сек то ру Ђер да па. Кре та ње плов них обје ка та 
кроз Ђер дап ски сек тор и сиг на ли за ци ја. Пло вид ба кроз пре вод ни
це ХЕПС Ђер дап 1 и ХЕПС Ђер дап 2 и сиг на ли за ци ја.

ПРА ВИ ЛА ПЛО ВИД БЕ КА НА ЛИ МА ХИ ДРО СИ СТЕ МА  
ДУ НАВ–ТИ СА–ДУ НАВ (2)

Опре ма плов них обје ка та. Ду жно сти по са де плов них обје ка
та. Кре та ње плов них обје ка та у ка на ли ма. Пло вид ба кроз пре вод
ни це у ка на ли ма.

РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ ПЛО ВИД БЕ НА МЕ СТИ МА СИГ НАЛ НИХ  
СТА НИ ЦА (2)

Опис сиг нал них ста ни ца уну тра шње плов не мре же Ре пу бли
ке Ср би је и на ме ђу на род ним плов ним пу те ви ма. На чин ре гу ли са
ња пло вид бе на по је ди ним сиг нал ним ста ни ца ма у зе мљи и ино
стран ству.

ЗА СТА ВЕ ПРИ БРЕ ЖНИХ ДР ЖА ВА НА ДУ НА ВУ (2) 

По ду нав ске др жа ве. Опис за ста ва по ду нав ских др жа ва и на
чин ис ти ца ња истих на бро до ви ма и чам ци ма до ма ћих и стра них 
пло ви ла у Ре пу бли ци Ср би ји и ино стран ству.

СА ОП ШТЕ ЊА БРО ДАР СТВУ (2)

Из да ва о ци са оп ште ња. Зна чај са оп ште ња. На чин ко ри шће ња 
и до ста вља ња са оп ште ња бро дар ства.

УПИ СНИ ЦИ ПЛОВ НИХ ОБЈЕ КА ТА УНУ ТРА ШЊЕ  
ПЛО ВИД БЕ (2)

Упис плов них обје ка та у упи сни ке. Вр сте упи сни ка плов них 
обје ка та. Услов за упис плов них обје ка та у упи сни ке Ре пу бли ке 
Ср би је. Бри са ње плов них обје ка та из упи сни ка. 

БРОД СКЕ ИС ПРА ВЕ И КЊИ ГЕ БРО ДО ВА УНУ ТРА ШЊЕ  
ПЛО ВИД БЕ (6)

Уоп ште о брод ским ис пра ва ма и књи га ма. Опис по је ди нач
них брод ских ис пра ва и књи га, брод ски днев ник, по пис по са де, 
књи га стра же, здрав стве ни днев ник, ра дио днев ник, књи га пре гле
да и над зо ра, ма шин ски днев ни ки, књи га про ви јан та, днев ник во
до ста ја и дру ге. На чин во ђе ња брод ских књи га.

ХА ВА РИ ЈЕ (4)

Ха ва ри је на уну тра шњим плов ним пу те ви ма. Вр сте ха ва ри
ја. Са ста вља ње за пи сни ка ште те. Са ста вља ње про то ко ла ха ва ри је 
на плов ном објек ту, узи ма ње из ја ва чла но ва по са де, из ве штај за
по вед ни ка бро да, ски це. По сту пак у ве зи са ха ва ри ја ма, уви ђај од 
стра не над ле жних ор га на и ове ра од ме ро дав них ор га на у зе мљи и 
ино стран ству.

ОСНО ВИ СИГ НА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ (5)

Зна чај сиг на ли за ци је. Вр сте сиг на ли за ци је. За ста ва сиг на ли
за ци је. Звуч на сиг на ли за ци ја. Све тло сна сиг на ли за ци ја и ра дио 
сиг на ли за ци ја

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ПЛОВ НИХ ОБЈЕ КА ТА ЈАВ НИХ СЛУ ЖБИ (4)

Рас по зна ва ње, обе ле жа ва ње плов них обје ка та ка пе та ни је при
ста ни шта на ду жно сти. Обе ле жа ва ње вој них плов них обје ка та. 
Обе ле жа ва ње плов них обје ка та ко ји вр ше јав ну слу жбу и обез бе ђу
ју ра до ве у плов ном пу ту и по то ну ле и ха ва ри са не плов не објек те.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

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

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

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

РЕЧНА НАВИГАЦИЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци са вла да ва њем овог гра
ди ва раз ви ју свест о зна ча ју по зна ва ња плов них пу те ва и да бу ду 
оспо со бље ни да при ме не сте че на зна ња у во ђе њу без бед не на ви
га ци је. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– бу ду оспо со бље ни за рад на си гу ран на чин;
– упо зна ју и на у че во ђе ње пло ви ла и плов ног са ста ва;
– упо зна ју упо тре бу књи га и при руч ни ка за во ђе ње бро да и 

са ста ва;
– упо зна ју и на у че ру ко ва ње сред стви ма за на ви га ци ју;
– оспо со бе за пра вил но во ђе ње на ви га ци је;
– при вик ну на тач ност, уред ност, рад ну ди сци пли ну и са мо

ста лан рад и да по ве зу ју те о ри ју и прак су ка ко би лак ше схва ти ли 
рад у бу ду ћем по зи ву.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД (2)

По јам реч не на ви га ци је, исто риј ски раз вој бро до ва на је дра, 
па ру, мо тор них, атом ских и на со лар ни по гон. Пло вид ба на Ду на ву 
и до ма ћим ре ка ма у Ре пу бли ци Ср би ји.

УНУ ТРА ШЊИ ПЛОВ НИ ПУ ТЕ ВИ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ (2)

По де ла плов них пу те ва и ду жи не. Сплав ни бро до ви. Плов ни 
и при мор ски део ре ке (дел та, еста ур и дру га ушћа).



ВО ДО СТАЈ И ВО ДО СТА ЊЕ (8)

Ме ре ње и во ђе ње во до ста ја, во до мер не ста ни це, број во до
мер них ста ни ца – гу сти на, зна чај истих за пло вид бу и за шти ту 
при о бал них на се ља и при ста ни шта од по пла ва, од ре ђи ва ње нул те 
тач ке на во до ме ри ма, ли ни ја во до ста ја, кон сумп ци о на кри ва во до
ста ја – за сту пље но сти и еви ден ци ја во до ста ја у брод ским књи га
ма, нор ме ду би на на осно ву во до ста ја, из ра чу на ва ња ду би на по мо
ћу во до ста ја на ка рак те ри стич но плит ким де о ни ца ма плов ног пу та 
и по то ну лим плов ним објек ти ма, од ре ђи ва ње ви си не сло бод ног 
про ла ска ис под мо сто ва, ти по ви во до ме ра, чи та ње во до ме ра.

ПАД РЕЧ НОГ ТО КА (4)

Ап со лут ни, ре ла тив ни и про се чан пад. Зна чај и про ра чун. 
Кре та ње во де у ко ри ту ре ке, по ду жно и по преч но, ме ан дри ра ње, 
спру до ви, на нос (аку му ла ци ја) при род не и ве штач ке пре пре ке за 
пло вид бу.

ВР СТЕ ЛЕ ДА (2)

По ста нак и кре та ње ле да. Вр сте ле да и ње гов ути цај на пло
вид бу. Ма гла и сла ба ви дљи вост.

РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈА РЕ КЕ (2)

Уз ду жне и по преч не во до гра ђе ви не, про се ци кри ви на, бра не, 
мо сто ви и дру го.

КА НА ЛИ ДТД (4)

Ти по ви ка на ла, зна чај и уло га, бра не и пре вод ни це на ка на
ли ма, да ле ко во ди, по крет ни мо сто ви, пон тон ски мо сто ви и прин
ци пи ра да.

БРО ДО ВИ (2)

По де ла пре ма на ме ни, вр сти, по го ну, ма те ри ја лу, на чи ну 
град ње, име на и озна ке, под руч ја пло вид бе и ти по ви бро до ва пре
ма под руч ју пло вид бе.

ИЗ ВЕ ЗИ ВА ЊЕ ПЛО ВИ ЛА (6)

Из ве зи ва ње пло ви ла под ра зним окол но сти ма и на раз ли чи
тим де ло ви ма оба ле и реч ног то ка,из над на кље, на на кљи и ис под 
на кље и усло ви ма деј ства ве тра и та ла са и уло га сва ког уже та – че
лик че ла при те мељ ном из ве зи ва њу пло ви ла и си дра.

ПРЕ МЕ ШТА ЊЕ ПЛО ВИ ЛА БЕЗ СОП СТВЕ НОГ ПО ГО НА(2)

На си дри шту, у при ста ни шту и са оба ле на оба лу по мо ћу чам
ца и си дра.

ПРИ ВЕ ЗИ ВА ЊЕ (2)

Ду гач ко, сред ње, крат ко, и уна кр сно.

ТЕ ГЉЕ НИ СА СТА ВИ (2)

Фор ма те гље ног са ста ва за уз вод ни смер пло вид бе на свим 
сек то ри ма реч ног то ка и рас по ред пло ви ла по на ме ни и оп те ре ће
њу. Те гље ни са став за низ вод ни смер пло вид бе на свим сек то ри ма 
реч ног то ка и рас по ред пло ви ла по на ме ни и оп те ре ће њу.

ПО ТИ СКИ ВА НИ СА СТА ВИ (2)

Фор ма по ти ски ва ног са ста ва за уз вод ни смер пло вид бе на 
свим сек то ри ма реч ног то ка и рас по ред пло ви ла у са ста ву по на
ме ни и оп те ре ће њу. Фор ма по ти ски ва ног са ста ва за низ вод ни смер 
пло вид бе на свим сек то ри ма реч ног то ка и рас по ред пло ви ла у са
ста ву по на ме ни и оп те ре ће њу.

ОСНО ВИ КР МА РЕ ЊА (8)

Деј ство во де не стру је на лист кор ми ла у пло вид би на пред 
– раз ла га ње ре зул ту ју ће си ле. Упра вља ње бро дом у пло вид би 

на пред. Деј ство во де не стру је на лист кор ми ла у пло вид би на
зад – кр мом, раз ла га ње ре зул ту ју ће си ле. Упра вља ње бро дом при 
пло вид би уна зад. Фла кинг кор ми ла. Упо тре ба фла кинг и глав них 
кор ми ла при боч ном по ме ра њу де сно и ле во се па рат ним по ти ски
ва чем. Упо тре ба глав них кор ми ла и фла кинг кор ми ла на по ти ски
ва чу при окре ту пре ко ле вог и де сног бо ка ка ко се па рат ним бро дом 
та ко и са са ста вом. Ути цај крет них сред ста ва на лист кор ми ла. Деј
ство си ла на про пе лер у во жњи на пред и на зад – кр мом.

МА НЕ ВРИ СА ЊЕ И МА НЕ ВАР СКЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ (22)

За лет бро да. За у став ни пут бро да у мир ној во ди и у реч ном то
ку при пло вид би у уз вод ном сме ру. Окрет бро да у мир ној во ди пре ко 
ле вог и де сног бо ка. Окрет бро да у усло ви ма реч ног то ка из уз вод
ног за низ вод ни смер и из низ вод ног за уз вод ни смер. При пре ма ма
не вра и ди сци пли на ма не вра. Ма не вар при ста ја ња се па рат – бро дом 
са ле во крет ним и де сно крет ним про пе ле ром, са два про пе ле ра и са 
бро дом ко ји има прам ча ни и кр ме ни боч ни про пе лер у нор мал ним 
и оте жа ним хи дро ме те о ро ло шким усло ви ма. При ста ја ње те гље ним 
са ста вом уз оба лу на свим сек то ри ма реч ног то ка у нор мал ним и 
не по вољ ним хи дро ме те о ро ло шким усло ви ма. При ста ја ње по ти ски
ва ним са ста вом на свим сек то ри ма реч ног то ка у нор мал ним и не
по вољ ним хи дро ме те о ро ло шким усло ви ма. Ма не вар по ла ска за уз
вод ни и низ вод ни смер пло вид бе те гље них и по ти ски ва них са ста ва. 
На чин да ва ња вуч ни ка са бро да те гља ча на ву чу: по мо ћу из ба ца ча, 
по мо ћу чам ца и из ру ке у ру ку. Рад са вуч ни ци ма. Ис те за ње и кра ће
ње вуч ни ка при по ла ску и при ма не вру окре та. Боч ни са став и окрет 
са истим за уз вод ни и низ вод ни смер пло вид бе. Си дре ње пло ви ла 
у по вољ ним и не по вољ ним хи дро ме те о ро ло шким и пло вид бе ним 
усло ви ма на свим сек то ри ма реч ног то ка. Из ве зи ва ње пло ви ла где 
не ма упор них та ча ка на оба ли по мо ћу грч ких ру па. Си дре ње те гље
ног са ста ва при по вољ ним и не по вољ ним пло вид бе ним и хи дро ме
те о ро ло шким усло ви ма на свим сек то ри ма реч ног то ка. Си дре ње 
по ти ски ва ног са ста ва при по вољ ним и не по вољ ним пло вид бе ним 
и хи дро ме те о ро ло шким усло ви ма на свим сек то ри ма реч ног то ка. 
Ма не вар окре та по мо ћу си дра се па рат ног бро да, те гље ног и по ти
ски ва ног са ста ва при по вољ ним и не по вољ ним пло вид бе ним хи дро
ме те о ро ло шким усло ви ма и на уза ним ме сти ма.

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

УНУ ТРА ШЊИ ПЛОВ НИ ПУ ТЕ ВИ (2)

Хи дро ло шке, хи дро граф ске и пло вид бе не ка рак те ри сти ке 
уну тра шњих плов них пу те ва у Ре пу бли ци Ср би ји са кли мат ским и 
ме те о ро ло шким ути ца ји ма на пло вид бу.

ПЛО ВИД БА ТЕ ГЉЕ НИХ И ПО ТИ СКИ ВА НИХ СА СТА ВА (12)

Пло вид ба у кри ви на ма те гље них са ста ва у низ вод ном и уз
вод ном сме ру пло вид бе. Пре сти за ње и ми мо и ла же ње са се па рат
ним бро до ви ма и са са ста ви ма у по вољ ним и не по вољ ним пло вид
бе ним и хи дро ме те о ро ло шким усло ви ма.

Пло вид ба у кри ви на ма по ти ски ва них са ста ва у низ вод ном и 
уз вод ном сме ру пло вид бе. Пре сти за ње и ми мо и ла же ње са се па рат
ним бро до ви ма и са са ста ви ма у по вољ ним и не по вољ ним пло вид
бе ним и хи дро ме те о ро ло шким усло ви ма.

Прин цип ра да хи дро е нер гет ског и пло вид бе ног си сте ма Ђер
дап 1, и прин цип ра да хи дро е нер гет ског и пло вид бе ног си сте ма 
Ђер дап 2. Узро ци ха ва ри ја на уну тра шњим плов ним пу те ви ма. Од
су ки ва ње се па рат ног бро да, те гље ног и по ти ски ва ног са ста ва на 
гор њем, сред њем и до њем то ку.

ЈЕ ЗЕР СКА ПЛО ВИ ДВА У СР БИ ЈИ (2)

Пе ру ћац, Зла тар и ве штач ка је зе ра.

ОСНОВ НА КА НАЛ СКА МРЕ ЖА ХИ ДРО СИ СТЕ МА ДТД (6) 

Исто ри ја ства ра ња, про јек то ва ња и град ње основ не ка нал ске 
мре же хи дро си сте ма ДТД. 



Основ на ка нал ска мре жа у Бач кој. Во до за хва ти, пре вод ни це 
са ди мен зи ја ма, на чин пре во ђе ња бро до ва и пло ви ла кроз исте, ре
жим пло вид бе у ка на ли ма и фор ме са ста ва При ста ни шта, уто вар
ноис то вар на ме ста на ка на ли ма и мо сто ви.

Основ на ка нал ска мре жа у Ба на ту. Во до за хва ти, пре вод ни це 
са ди мен зи ја ма, на чин пре во ђе ња бро до ва и пло ви ла кроз исте, ре
жим пло вид бе у ка на ли ма и фор ме са ста ва. При ста ни шта, уто вар
ноис то вар на ме ста на ка на ли ма и мо сто ви.

Пло вид ба Та ми шем, Бе ге јом и Ве ли ком Мо ра вом са да, ре гу
ла ци је за по тре бе пло вид бе и пер спек ти ве раз во ја пло вид бе.

РЕ КА ТИ СА (8)

Хи дро граф ски опис. По де ла Ти се на сек то ре и под сек то ре у 
Ма ђар ској и Ср би ји. Ре гу ла ци је про тив по пла ва и за по тре бе пло
вид бе. Во до мер не ста ни це и ка рак те ри стич ни во до ста ји. Пло вид
бе не пре пре ке. Пли ћа ци по сек то ри ма, кри ви не по сек то ри ма, ве
тро ви и њи хов ути цај на пло вид бу, ма гла, лед, и та ла си. Мо сто ви 
и ре жим пло вид бе у уз вод ном и низ вод ном сме ру. Пре вод ни це на 
ре ци Ти си и на чин пре во ђе ња. При ста ни шта у Ср би ји и Ма ђар
ској, зи мов ни ци за раз ли чи те вр сте пло ви ла и зим ска скло ни шта, 
си дри шта и пре во зи (ске ле). Фор ме те гље них и по ти ски ва них са
ста ва за уз вод ни и низ вод ни смер пло вид бе по сек то ри ма и под сек
то ри ма и ме ђу соб но по ве зи ва ње пло ви ла у са ста ву.

РЕ КА ДРА ВА (8)

Хи дро граф ски опис ре ке Дра ве. По де ла на сек то ре и под сек
то ре. Ре гу ла ци је про тив по пла ва и за по тре бе пло вид бе. Во до мер
не ста ни це и ка рак те ри стич ни во до ста ји. Пло вид бе не пре пре ке. 
Се ле ћи спру до ви на ре ци Дра ви. Пли ћа ци и кри ви не по сек то ри
ма, ве тро ви, ма гла, лед и та ла си и њи хов ути цај на пло вид бу. Мо
сто ви и ре жим пло вид бе кроз исте у уз вод ном и низ вод ном сме ру 
пло вид бе. При ста ни шта, зи мов ни ци за раз ли чи те вр сте пло ви ла и 
зим ска скло ни шта, си дри шта и пре во зи – ске ле. Ма не ври окре та у 
при ста ни шту Оси јек при раз ли чи тим во до ста ји ма. Фор ме те гље
них и по ти ски ва них са ста ва за уз вод ни и низ вод ни смер пло вид бе 
по сек то ри ма и под сек то ри ма и ме ђу соб но по ве зи ва ње пло ви ла у 
са ста ву.

РЕ КА СА ВА (4)

Хи дро граф ски опис. Ку па као пло вид бе ни део ре ке Са ве. По
де ла ре ке Са ве са на у тич ког аспек та на сек то ре и под сек то ре. План 
оспо со бља ва ња це лог плов ног то ка ре ке Са ве као ме ђу на род не ре
ке за по тре бе пло вид бе. На ви га ци о ни пе ри од ре ке Са ве.

ГОР ЊА СА ВА (8)

Хи дро мор фо ло шки, пло вид бе ни и хи дро ме те о ро ло шки пло
вид бе ни усло ви. Еле мен ти плов ног пу та. Ме ро дав не во до мер не 
ста ни це Гал до во и Ја се но вац. Нор ме во до ста ја, ка рак те ри стич ни 
во до ста ји и ду би не у то ку на ви га ци о ног пе ри о да. При род не и ве
штач ке пре пре ке за пло вид бу. Пло вид ба кроз пли ћа ке у уз вод ном 
и низ вод ном сме ру. Кри ви не, ра ди јус и пло вид ба се па рат ним бро
дом, те гље ним и по ти ски ва ним са ста вом на гор њој Са ви.

СРЕД ЊА СА ВА (10)

По де ла на под сек то ре и еле мен ти плов ног пу та: Гра ди шка–
Сла вон ски Брод, Сла вон ски Брод–Брч ко, Брч ко–Срем ска Ми тро
ви ца. Гра ди шка–Брод, при род не и ве штач ке пре пре ке за пло вид
бу. Пли ћа ци и пло вид ба у то ку на ви га ци о ног пе ри о да. Кри ви не, 
ра ди јус и пло вид ба. Брод–Брч ко при род не и ве штач ке пре пре ке за 
пло вид бу. Пли ћа ци и пло вид ба у то ку на ви га ци о ног пе ри о да. Кри
ви не, ра ди јус и пло вид ба. Ме ро дав на во до мер на ста ни ца, нор ма и 
пло вид ба кроз ушће ре ке Ку пе и Ша мач ки сек тор. Брч ко–Срем ска 
Ми тро ви ца, при род не и ве штач ке пре пре ке за пло вид бу. Пли ћа
ци и пло вид ба у то ку на ви га ци о ног пе ри о да. Кри ви не, ра ди јус и 
пло вид ба. Ме ро дав на во до мер на ста ни ца, нор ма и пло вид ба кроз 
ушће ре ке Дри не и Ра чан ски сек тор.

ДО ЊА СА ВА (10)

Еле мен ти плов ног пу та Срем ска Ми тро ви ца–Бе о град. При
род не и ве штач ке пре пре ке за пло вид бу. Пли ћа ци и пло вид ба у 
то ку на ви га ци о ног пе ри о да. Кри ви не на том под сек то ру ра ди јус и 
пло вид ба. Мо сто ви и про лаз у уз вод ном и низ вод ном сме ру пло
вид бе. Ме ро дав на во до мер на ста ни ца, нор ма и пло вид ба кроз Ша
бач ки сек тор у то ку на ви га ци о ног пе ри о да. Пра вил ник о пло вид би 
кроз аква то ри ју Бе о град ског при ста ни шта у за ви сно сти од сна ге 
бро да. При ста ни шта на ре ци Са ви, зи мов ни ци и зим ска скло ни шта 
и си дри шта.

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча со ва го ди шње)

СА О БРА ЋАЈ НОЕКО НОМ СКИ ЗНА ЧАЈ РЕ КЕ ДУ НАВ (6)

Ге о граф ски по ло жај слив не по вр ши не Ду на ва и ње го ва ве за 
са дру гим сли во ви ма у Евро пи, сли вом ре ке Рај не, Од ре, Ла беЕл
бе, Бал тич ким, сли вом, сли вом Се вер ног мо ра, Ме ди те ран ским, 
Ја дран ским, и Егеј ским. Рас по ред па да ви на, гра на ње то ка ре ке, хи
дро граф ска мре жа, по ја ва ле да, ма гле, рас по ред тем пе ра ту ра, ва
зду ха ре ке, уз ду жни пад ко ри та ре ке по сек то ри ма и под сек то ри ма, 
бр зи на про ти ца ња, су спен до ва ни ма те ри јална но си по сек то ри ма 
и под сек то ри ма, ре гу ла ци ја ре ке за по тре бе пло вид бе и бра не са 
прeводницама по сек то ри ма и под сек то ри ма ле ве и де сне при то ке 
Ду на ва по сек то ри ма и под сек то ри ма и њи хов ути цај на пло вид бу 
Ду на вом и еле мен ти плов ног пу та.

УЛМ–КЕЛ ХАЈМ–РЕ ГЕН ЗБУРГ (4)

Ка рак те ри сти ка до ли на и ко ри та ре ке, пло вид бе ни усло ви. 
Пло вид ба се па рат ним бро дом, фор ма те гље них и по ти ски ва них са
ста ва за уз вод ни и низ вод ни смер пло вид бе. Ве за са ка на лом Рај
на–Мај на–Ду нав, пло вид бе ни усло ви на ка на лу, Ду нав–Мај на, ре
жим пло вид бе, пре вод ни це и пре во ђе ње пло ви ла.

РЕ ГЕН ЗБУРГ–ПА СА ВА (6)

Ка рак те ри сти ка до ли на и ко ри та ре ке, пло вид бе ни усло ви 
пре из град ње бра на са пре вод ни ца ма и са да, при род не и ве штач ке 
пре пре ке за пло вид бу, фор ме те гље них и по ти ски ва них са ста ва уз
вод но и низ вод но при раз ли чи тим хи дро мор фо ло шким усло ви ма 
у на ви га ци о ном пе ри о ду. Пре вод ни це и пре во ђе ње пло ви ла, сиг
нал не ста ни це, ме ро дав не во до мер не ста ни це са во до ста ји ма, ко
ји од ре ђу ју газ и га ба ри тет пло ви ла, Ба вар ска кли су ра и пло вид ба 
кроз исту. Ма не вар упло вље њаис пло вље ња се па рат ним бро дом и 
боч ним са ста вом у ба зен ска при ста ни шта.

ПА СА ВА–ЛИНЦ (6)

Ка рак те ри сти ка до ли на и ко ри та ре ке, пло вид бе ни усло ви 
пре по ди за ња бра на са пре вод ни ца ма, хи дро граф ски и хи дро ме те
о ро ло шки опис и пло вид бе ни усло ви са да и у пер спек ти ви. При
род не и ве штач ке пре пре ке за пло вид бу, пли ћа ци, кри ви не, мо сто
ви и пло вид ба кроз исте у уз вод ном и низ вод ном сме ру пло вид бе у 
раз ли чи тим хи дро ме те о ро ло шким и пло вид бе ним усло ви ма. Фор
ме те гље них и по ти ски ва них са ста ва у уз вод ном и низ вод ном сме
ру пло вид бе и пло вид ба се па рат ним бро дом. Ма не вар ула скаиз
ла ска се па рат и боч ним са ста вом у ба зен ска при ста ни шта у Лин цу 
ра ди ис то ва ра ру де и ис пло вље ња са пра зним пло ви лом и си дре ње 
пло ви ла и из ве зи ва ње уз вер ти кал ни кеј ски зид низ вод но од ула за.

ЛИНЦ–БЕЧ (6)

Ка рак те ри сти ка до ли на и ко ри та ре ке, пло вид бе ни усло ви пре 
по ди за ња бра на са пре вод ни ца ма, хи дро граф ски и хи дро ме те о ро
ло шки опис и пло вид бе ни усло ви са да и у пер спек ти ви. При род
не и ве штач ке пре пре ке за пло вид бу, пли ћа ци, кри ви не, мо сто ви и 
пло вид ба кроз исте у уз вод ном и низ вод ном сме ру пло вид бе у раз
ли чи тим хи дро ме те о ро ло шким и пло вид бе ним усло ви ма. Фор ме 
те гље них и по ти ски ва них са ста ва у уз вод ном и низ вод ном сме ру 
пло вид бе и пло вид ба се па рат ним бро дом, пло вид ба и сиг на ли за ци ја 



кроз Штру ден ка нал не кад и сад, се па рат ним бро дом, те гље ним и 
по ти ски ва ним са ста вом у уз вод ном и низ вод ном сме ру пло вид бе. 
Пре вод ни це и про цес пре во ђе ња пло ви ла и са ста ва.

БЕЧ–КО МО РАН (4)

Ка рак те ри сти ка до ли на и ко ри та ре ке, пло вид бе ни усло ви 
пре по ди за ња бра на са пре вод ни ца ма, хи дро граф ски и хи дро ме те
о ро ло шки опис и пло вид бе ни усло ви, не кад, са да и у пер спек ти ви. 
При род не и ве штач ке пре пре ке за пло вид бу, пли ћа ци, кри ви не, мо
сто ви и пло вид ба кроз исте у уз вод ном и низ вод ном сме ру пло вид
бе у раз ли чи тим хи дро ме те о ро ло шким и пло вид бе ним усло ви ма. 
Фор ме те гље них и по ти ски ва них са ста ва у уз вод ном и низ вод ном 
сме ру пло вид бе и пло вид ба се па рат ним бро дом. Пло вид ба пре 
ре гу ла ци ја и пре из град ње бра на са пре вод ни ца ма и ма не ври, се
па рат ним бро дом и са ста ви ма. Пре вод ни це и про цес пре во ђе ња 
пло ви ла и са став кроз исте. Ма не ври упло вље ња и ис пло вље ња у 
ба зен ска при ста ни шта. Во до мер не ста ни це и во до ста ји бит ни за 
пло вид бу.

СРЕД ЊИ ДУ НАВ (2)

Пло вид бе не ка рак те ри сти ке Сред њег Ду на ва, при то ке и њи
хов ути цај на снаб де ва ње ре ке Ду нав са во дом и ути цај на хи дро
мор фо ло шки ре жим ре ке Ду нав, во до стај у це лом на ви га ци о ном 
пе ри о ду, пло вид бе не усло ве, као и на еле мен те плов ног пу та Ду
на ва. Хи дро ме те о ро ло шки и кли мат ски усло ви у на ви га ци о ном 
пе ри о ду.

КО МО РАН–БУ ДИМ ПЕ ШТА (5)

Ка рак те ри сти ке то ка и до ли не ре ке, кар то ло ги ја ко ри та, оба
ла и до ли не. Хи дро мор фо ло шке, хи дро ме те о ро ло шке и пло вид бе
не ка рак те ри сти ке плов ног пу та. Рас по ред пло вид бе них ду би на и 
пло вид бе них ши ри на и оста ли еле мен ти плов ног пу та. Фор ме те
гље них и по ти ски ва них са ста ва за уз вод ни и низ вод ни смер пло
вид бе при раз ли чи ти хи дро ме те о ро ло шким и пло вид бе ним усло
ви ма и на ка рак те ри стич ним де о ни ца ма плов ног пу та. При род не и 
ве штач ке пре пре ке за пло вид бу. Пли ћа ци и пло вид ба кроз исте при 
раз ли чи тим пло вид бе ним усло ви ма, кри ви не и пре ла зи и пло вид ба 
кроз исте. Мо сто ви и пло вид ба кроз исте у уз вод ном и низ вод ном 
сме ру пло вид бе при раз ли чи тим во до ста ји ма ме ро дав не во до мер
не ста ни це, ка рак те ри стич ни во до ста ји и нор ме.

БУ ДИМ ПЕ ШТА–БЕ О ГРАД (5)

Ка рак те ри сти ке плов ног пу та при раз ли чи тим, во до ста ји ма, 
хи дро ме те о ро ло шким, хи дро мор фо ло шким и пло вод бе ним усло
ви ма. Еле мен ти плов ног пу та по де о ни ца ма: Бу дим пе шта–Мо хач, 
Мо хач–Без дан, Без дан–Но ви сад и Но ви Сад–Бе о град. Ме ро дав
не во до мер не ста ни це ка рак те ри стич ни во до ста ји и пло вид бе не 
нор ме. Фор ме те гље них и по ти ски ва них са ста ва за уз вод ни и низ
вод ни смер пло вид бе при раз ли чи тим во до ста ји ма хи дро ме те о ро
ло шким и пло вид бе ним усло ви ма. Пре вла че ње са ста ва кроз аква
то ри ју при ста ни шта Бу дим пе шта у уз вод ном и низ вод ном сме ру, 
пло вид ба кроз мо сто ве, ма не ври окре та и си дре ња са ста ва. При
род не и ве штач ке пре пре ке за пло вид бу. Пли ћа ци и пло вид ба кроз 
исте, кри ви не и про ла зак кроз исте у уз вод ном и низ вод ном сме
ру, мо сто ви са ши ри ном пло вид бе ног про ла за, ви си ном при нул
том во до ста ју и на чин пло вид бе кроз исте у уз вод ном и низ вод ном 
сме ру пло вид бе. Мо хо во и ре жим пло вид бе уз вод но и низ вод но 
пре вла че ње са ста ва, ме ро дав не во до мер не ста ни це са пло вид бе
ним нор ма ма. Пло вид ба кроз аква то ри ју Но ви Сад, си дре ње по
ви ше Но вог Са да уз ле ву оба лу, пре вла че ње са ста ва у уз вод ном и 
низ вод ном сме ру и си дре ње са ста ва или пло ви ла на низ вод ном де
лу аква то ри је уз де сну оба лу.

БЕ О ГРАД–ПРА ХО ВО (5)

Ка рак те ри сти ке до ли не и ко ри та ре ке. Хи дро мор фо ло шки 
и хи дро ме те о ро ло шки пло вид бе ни усло ви пре по ди за ња бра на 
ХЕПС Ђер дап 1 и ХЕПС Ђер дап 2. Ђер дап ски сек тор Го лу бац–Сип 

и исто ри јат пло вид бе кроз исти пре ре гу ла ци је бра на ма. Ис по моћ 
бро да „Ту ер Ва шка пу” на Гре бе ну при пло вид би са ста ва у уз вод
ном сме ру. Сип ски ка нал и ис по моћ ло ко мо тив ске ву че при пло
вид би те гље них и по ти ски ва них са ста ва у уз вод ном сме ру. Фор ме 
те гље них и по ти ски ва них са ста ва за уз вод ни и низ вод ни смер пло
вид бе и рас по ред пло ви ла у са ста ву по на ме ни и оп те ре ће њу при 
раз ли чи тим, во до ста ји ма хи дро ме те о ро ло шким и пло вид бе ним 
усло ви ма у уз вод ном и низ вод ном сме ру пло вид бе. Пло вид ба кроз 
Ђер дап ски сек тор и ка рак те ри стич не де о ни це на истом, Ве ли ки и 
Ма ли ка за ни. ХЕПС Ђер дап 1, ди мен зи је ко мо ре пре вод ни це и ду
би не и ви си не сло вод ног про ла за и про цес пре во ђе ња кроз исту. 
ХЕПС Ђер дап 2 ди мен зи је ко мо ре пре вод ни це и ду би не и ви си
не сло бод ног про ла за и про цес пре во ђе ња кроз исту. Аква то ри ја 
при ста ни шта Пра хо во ма не вар си дре ња и си дре ња по ти ски ва них 
и те гље них са ста ва на исту ра ди ула зноиз ла зне ре ви зи је. Ма не вар 
упло вље њаис пло вље ња у ба зен ска при ста ни шта се па рат ним бро
дом и боч ним са ста вом – цу ги.

ПРА ХО ВО–ЂУР ЂЕ ВО (5)

Ка рак те ри сти ке плов ног пу та при раз ли чи тим, во до ста ји
ма, хи дро ме те о ро ло шким, хи дро мор фо ло шким и пло вод бе ним 
усло ви ма. Еле мен ти плов ног пу та по под сек то ри ма и ка рак те ри
стич ним де о ни ца ма при раз ли чи тим во до ста ји ма, хи дро мор фо ло
шким, хи дро ме те о ро ло ло шким и пло вид бе ним усло ви ма. Фор ме 
те гље них и по ти ски ва них са ста ва у уз вод ном и низ вод ном сме ру 
пло вид бе и рас по ред пло ви ла у са ста ву по на ме ни и оп те ре ће њу 
у уз вод ном и низ вод ном сме ру пло вид бе. Ме ро дав не во до мер не 
ста ни це, ка рак те ри стич ни во до ста ји и пло вид бе не нор ме на ка рак
те ри стич ним пли ћа ци ма и пло вид ба кроз исте. Ре гу ла ци о не ме ре 
ра ди по бољ ша ња еле ме на та плов ног пу та, пр вен стве но ду би не на 
овом под сек то ру. Ка рак те ри стич ни пли ћа ци на овом под сек то ру: 
пли ћак Ја сен код Ви ди на, Ско ми на, ко ра би ја, Ду на ви ца, спру до ви 
код Сви што ва и Зим ни це, ушће ре ке Јан тра, и пло вид ба кроз исте 
уз вод но и низ вод но.

ЂУР ЂЕ ВО–БРА И ЛА (5)

Ка рак те ри сти ке плов ног пу та при раз ли чи тим, во до ста ји
ма, хи дро ме те о ро ло шким, хи дро мор фо ло шким и пло вод бе ним 
усло ви ма. Еле мен ти плов ног пу та по под сек то ри ма и ка рак те ри
стич ним де о ни ца ма при раз ли чи тим во до ста ји ма, хи дро мор фо ло
шким, хи дро ме те о ро ло ло шким и пло вид бе ним усло ви ма. Фор ме 
те гље них и по ти ски ва них са ста ва у уз вод ном и низ вод ном сме ру 
пло вид бе и рас по ред пло ви ла у са ста ву по на ме ни и оп те ре ће њу 
у уз вод ном и низ вод ном сме ру пло вид бе. Ме ро дав не во до мер не 
ста ни це, ка рак те ри стич ни во до ста ји и пло вид бе не нор ме на ка рак
те ри стич ним пли ћа ци ма и пло вид ба кроз исте. Ре гу ла ци о не ме ре 
ра ди по бољ ша ња еле ме на та плов ног пу та, пр вен стве но ду би не 
на овом под сек то ру. При род не и ве штач ке пре пре ке за пло вид бу, 
пли ћа ци, кри ви не и мо сто ви и пло вид ба кроз исте при раз ли чи тим 
хи дро ме те о ро ло шким усло ви ма те гље ним и по ти ски ва ним са ста
ви ма уз вод но и низ вод но. Ма не ври упло вље ња и ис пло вље ња у 
ба зен ска при ста ни шта се па рат и боч ним са ста вом, и по ста вља ње 
пло ви ла на уто вар – ис то вар у отво ре ним при ста ни шти ма, као и 
си дре ње пло ви ла и са ста ва ра ди оба вља ња ула зноиз ла зне ре ви зи
је при про ла ску кроз те ри то ри јал не во де. Гу ра–Ба ли–Бор ча ру ка
вац – ка нал пло вид ба кроз исти при ни ском во до ста ју уз вод но и 
низ вод но те гље ним и по ти сли ва ним са ста вом.

БРА И ЛА–ГА ЛАЦ–СУ ЛИ НА–КИ ЛИ ЈА И КА НАЛ ЧЕР НА  
ВО ДА–КОН СТАН ЦА(5)

Ка рак те ри сти ке ко ри та оба ле и до ли на ре ке, фор ме те гље них 
и по ти ски ва них са ста ва уз вод но и низ вод но и рас по ред пло ви ла по 
на ме ни и оп те ре ће њу у са ста ву уз вод но и низ вод но при раз ли чи
тим хи дро ме те о ро ло шким и пло вид бе ним усло ви ма и ма не ври си
дре ња са ста ва на си дри шти ма ра ди по ста вља ња пло ви ла на уто вар 
– ис то вар. На чин ми мо и ла же ња са по мор ским бро до ви ма и дру
гим те гље ним и по ти ски ва ним са ста ви ма и се па рат. Пра вил ник о 
пло вид би кроз су лин ски ру ка вац – ка нал и мак си мал но до зво ље не 



ве ли чи не те гље ног и по ти ски ва ног са ста ва уз вод но и низ вод но. 
Ру кав ци ре ке Ду нав–Ки ли ја Су ли на и Све ти Ђор ђе и плов ност ис
тих. Сиг нал не ста ни це у Тул чан ском и Су лин ском ру кав цу и ре
жим пло вид бе кроз исте.

Ка нал Чер на Во да–Кон стан ца, пре вод ни це на истом, фор ме 
са ста ва и ре жим пло вид бе. При ста ни шта на Ду на ву по сек то ри
ма и под сек то ри ма, зи мов ни ци и зим ска скло ни шта. Мо сто ви на 
Ду на ву са ди мен зи ја ма по сек то ри ма и под сек то ри ма. Во до мер не 
ста ни це по сек то ри ма и под сек то ри ма. УКТ ра дио ка на ли по сек
то ри ма и под сек то ри ма и пре вод ни ца ма ко ји су ме ро дав ни за ко
му ни ка ци ју.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

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

Са др жај Реч не има при род ну ве зу са са др жа ји ма дру гих пред
ме ти ма као што су: Фи зи ка, Ма те ма ти ка, Тех нич ко цр та ње са на
црт ном ге о ме три јом, Ге о гра фи ја, Прак тич на на ста ва. Уче ни ци ма 
тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на
став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. Осим то га, уче ни ци ма 
тре ба ука зи ва ти и на ве зу са пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као 
што су: Пло вид бе но пра во, Пло вид бе ни про пи си са сиг на ли за ци
јом и Прак тич на на ста ва. На тај на чин зна ња, ста во ви, вред но сти и 
ве шти не сте че не у окви ру на ста ве Реч на на ви га ци ја до би ја ју ши ри 
сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них 
ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив
ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка. Са др жа је про
гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним на став ним ме то да ма 
и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це ли не, уче ни ке тре ба 
оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и 
ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту
ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и 
ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње 
са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку ством, са др жа ји ма дру гих 
пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про це ну; пре зен та ци ју сво јих ра
до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну 
ко му ни ка ци ју.

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

ТЕОРИЈА БРОДА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци са вла да ва њем овог гра
ди ва раз ви ју свест о зна ча ју по зна ва ња свих еле ме на та бро да, као и 
по на ша ња бро да у екс пло а та ци ји, да на јед но ста ван, си сте ма ти чан 
и при сту па чан на чин упо зна ју брод као пре во зно сред ство и као 
рад ну сре ди ну у ко јој ће жи ве ти и ис пу ња ва ти сво је рад не за дат ке. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о за ко ни то сти ма плов но сти бро да;
– стек ну зна ња из основ них пој мо ва бро да;
– бу ду оспо со бље ни да ре ша ва ју про бле ме у ве зи екс пло а та

ци је бро да;

– упо зна ју еле мен те стан дард не брод ске опре ме и еле мен те 
брод ских си сте ма нео п ход них за рад и жи вот на бро ду;

– упо зна ју еле мен те брод ске кон струк ци је и стек ну свест о 
ва жно сти очу ва ња брод ске чвр сто ће;

– упо зна ју на чи не из град ње брод ског тру па и бро до гра ди ли
шта;

– при ме не сте че на зна ња из те о ри је бро да у са др жа ји ма пред
ме та стру ке;

– раз ви ју спо соб ност на уч ног ми шље ња и ло гич ног за кљу чи
ва ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

I РАЗРЕД 
(2 часa не дељ но, 72 ча со ва го ди шње)

УВОД (4)

Исто риј ски раз вој бро до ва и бро дар ства. Де фи ни ци ја и свој
ства бро да. Тех нич коекс пло а та ци о не ка рак те ри сти ке са вре ме ног 
бро да.

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ О ПЛО ВИ ЛИ МА (12)

По де ла бро до ва; по де ла пре ма на ме ни, под руч ју пло вид бе, 
по гон ским уре ђа ји ма, вр сти про пул зи је, вр сти град ње, пре ма ма те
ри ја лу град ње, пре ма вр сти над град ње, рат ни бро до ви, тр го вач ки 
бро до ви, бро до ви спе ци јал не на ме не.

ОПРЕ МА БРО ДА – ПЛО ВИ ЛА (46)

Опре ма за си дре ње – уре ђа ји за си дре ње. Опре ма за везуре
ђа ји за вез. Опре ма за ма ни пу ли са ње те ре том од го ва ра ју ћих вр
ста пре ма хе миј скофи зич ким и тех но ло шким ка рак те ри сти ка ма . 
Опре ма за спа са ва ње. Опре ма за гре ја ње, хла ђе ње и вен ти ла ци ју и 
си стем цев них во до ва. Са ни тар на опре ма и си сте ми цев них во до
ва. Опре ма за сиг на ли за ци ју и одр жа ва ње ве за са спољ ном сре ди
ном. На ви га ци о на опре ма и опре ма за ко му ни ка ци ју. Опре ма стам
бе них и дру гих про сто ри ја. Брод ски це во во ди. Опре ма и си сте ми 
за про тив по жар ну за шти ту.

ОДР ЖА ВА ЊЕ БРО ДА – ПЛО ВИ ЛА (10)

Ко ро зи ја. За шти та од ко ро зи је. Чи шће ње по вр ши на од ко ро зи
је. Бо је, ла ко ви и вр сте за пре ма зи ва ње бро да. Пре ма зи ва ње бо јом.

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

БРО ДО ГРА ДИ ЛИ ШТА (2)

Тех но ло шки по сту пак град ње бро да. На во зи. До ко ви.

МА ТЕ РИ ЈАЛ ЗА ИЗ РА ДУ БРО ДА (4)

Пр ва гру па че ли ка за град њу бро да, дру га гру па че ли ка за 
град њу бро да, алу ми ни јум, ба кар у град њи бро да, че лич ни ли мо
ви, про фи ли, вр сте и ме то де спа ја ња.

ЧВР СТО ЋА ТРУ ПА ЧЕ ЛИЧ НИХ БРО ДО ВА (6)

Ана ли за чвр сто ће брод ског тру па, уз ду жна чвр сто ћа брод ског 
тру па, по преч на чвр сто ћа, ло кал на чвр сто ћа брод ског тру па. Си
сте ми град ње брод ског тру па.

СИ ГУР НОСТ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ БРО ДА (1)

КОН СТРУК ЦИ ЈА ЧЕ ЛИЧ НИХ БРО ДО ВА, ЕЛЕ МЕН ТИ ГРАД ЊЕ 
ЧЕ ЛИЧ НИХ БРО ДО ВА (43)

Ко би ли ца – гред на, пљо сна, љуљ на и ба ла сна. Ста тва – прам
ча на, кр ме на, вр сте, кон струк ци ја и ка рак те ри сти ке. Но га ви це и 



скро ко ви. Ути цај кр ме не ста тве на рад про пе ле ра. Кор ми ла – на
ме на, вр сте и кон струк ци о но из во ђе ње. Струк ту ра дна че лич них 
бро до ва; струк ту ра дна код бро до ва без двод на и на ме сти ма где 
не ма двод на; струк тур ни еле мен ти град ње – сре ди шна па сма, боч
на па сма, ре бре ни ца. Струк ту ра дна тан ко ва те ре та. Струк ту ра 
дна код бро до ва са двод ном; струк тур ни еле мен ти град ње бро да; 
хрп те ни ца. Ту не ли у двод ну. Боч ни и уз ду жни но са чи дна; ре бре
ни це при по преч ном си сте му оре бре ња; ре бре ни це при уз ду жном 
си сте му оре бре ња; уз ду жња ци двод на, по кров двод на. Струк тур ни 
тан ко ви код че лич них бро до ва. Спољ на опла та че лич них бро до
ва, на ме на, кон струк ци о но из во ђе ње. Ка рак те ри сти ке по преч ног и 
уз ду жног си сте ма град ње. Отво ри на опла ти бро да. Си сте ми оре
бре ња, по преч на ре бра, те о рет ска; глав но ре бро, кон струк ци о но, 
оквир но, обич но и оста ла ре бра, уз ду жна ре бра. Па лу бе и плат
фор ме: на ме на, вр сте и кон струк ци о но из во ђе ње, еле мен ти бит ни 
за кон струк ци ју па лу бе. Упо ре, на ме на и кон струк ци о но из во ђе
ње – оја ча ње упо ра. Пре гра де код че лич них бро до ва; на ме на гру
пе пре гра да, кон струк ци о но из во ђе ње, ка рак те ри сти ке, при ме на, 
отво ри на прам цу и кр ми, гро тла код че лич них бро до ва; оста ли 
отво ри на па лу би. Ту нел во да вра ти ла: на ме на, кон струк ци о но из
во ђе ње и ка рак те ри сти ке. Над гра ђе на гор њој па лу би. Па луб не ку
ћи це, крат ки и ду ги мост. Еле мен ти скло по ви, сек ци је, бло ко ви, у 
при ме ни град ње бро до ва.

ПРЕ ГЛЕД БРО ДА – КЛА СА БРО ДА (2)

Кла си фи ка ци о ни за во ди, кла си фи ка ци ја бро да, пре гле ди бро
да, озна ке кла се, бро до ви без кла се.

ПРО ПУЛ ЗО РИ (12)

Брод ска крет на сред ства. Брод ски то чак, ка рак те ри сти ке, 
кон струк ци о но из во ђе ње, по ја ва кли за ња – сли па; тех нич коекс
пло а та ци о не ка рак те ри сти ке брод ског точ ка. Брод ски про пе лер; 
кон струк ци о но из во ђе ње, вр сте, на ме на ка рак те ри сти ке. По ја ва 
кли за ња код брод ског про пе ле ра. По ја ва ка ви та ци је код брод ског 
про пе ле ра. Тех нич коекс пло а та ци о не осо бе но сти код брод ског 
про пе ле ра. Ме то ди по ве ћа ња сте пе на ис ко ри шће ња брод ског про
пе ле ра. Кор то ва сап ни ца; ту нел, Кор то ва сап ни ца у ту не лу. Про пе
лер са про мен љи вим кра ком. Војт Шнај де ров про пе лер. 

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

ТЕ О РИ ЈА БРО ДА (10)

Глав не ди мен зи је бро да: ду жи на, ши ри на, ви си на, га же ње, 
ви си на сло бод ног бо ка. Брод ске ли ни је. Ко е фи ци јент пу но ће брод
ског тру па. Ис ти сни на, де пла сман, пред ста вља ње ис ти сни не као 
ма се и као си ле. Од но си ве ли чи на ди мен зи је бро да.

БА ЖДА РЕ ЊЕ БРО ДА (4)

Ба жда ре ње бро да. Ба ждар ске озна ке. Ба ждар ска до ку мен та.

ПРА ВИ ЛА НУ МЕ РИЧ КЕ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ (4)

Тра пе зно пра ви ло. Симп со но во пра ви ло. При ме на Симп со
но вог пра ви ла.

НАД ВО ЂЕ – СЛО БОД НИ БОК (8)

Основ ни пој мо ви. До ку мен та ци ја о над во ђу Над во ђе бро до
ва уну тра шње пло вид бе. Озна ке бро до ва уну тра шње пло вид бе. 
Основ ни и пе ри о дич ни пре гле ди.

ТЕХ НИЧ КО ЕКС ПЛО А ТА ЦИ О НЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ  
БРО ДО ВА – ПЛО ВИ ЛА (6)

Плов ност, усло ви плов но сти. Ста би ли тет бро да. Не по то пљи
вост. Чвр сто ћа брод ског тру па. Упра вљи вост бро да. Ма не вар ске 
спо соб но сти.

ОТ ПО РИ БРО ДА (20)

От по ри и хи дро ди на мич ке по ја ве при кре та њу бро да (от по
ри тре ња). Од ре ђи ва ње от по ра бро да – от пор у функ ци ји бр зи не и 
гра фич ко пред ста вља ње. За ко ни слич но сти Ви ли ја ма Фру да. Од
ре ђи ва ње от по ра тре ња и оста лих от по ра. Од ре ђи ва ње оква ше не 
по вр ши не брод ског тру па. От пор ва зду ха. От пор при ве за ка. До
дат ни от по ри. От пор при за о кре та њу бро да – при деј ству цен три
фу гал не си ле. От пор при деј ству ве тра, от пор услед па да во до то ка. 
Ути цај огра ни че них раз ме ра (ди мен зи ја) плов ног пу та на про ме ну 
от по ра, плов ни пут огра ни че не ду би не и ши ри не, плов ни пут до
вољ не ши ри не а огра ни че не ду би не (ка нал ски ефе кат).

ОТ ПО РИ ПРИ КРЕ ТА ЊУ БРОД СКИХ СА СТА ВА (10)

Од ре ђи ва ње ко е фи ци је на та са ста ва за ра зна из ве зи ва ња са
ста ва – по вор ки те гље них те рет ња ка. Од ре ђи ва ње ко е фи ци јен та 
са ста ва за раз не са ста ве по ти ски ва них те рет ња ка.

ТЕ О РИ ЈА КРЕ ТА ЊА БРОД СКИХ СА СТА ВА (8)

Си стем те гље ња; ди на мич ка јед на чи на кре та ња те гље ног са
ста ва; ана ли за, слу ча је ви и усло ви. Де фи ни ци ја вуч не си ле. Ефе
кат вуч не си ле у функ ци ји бр зи не, тј. вуч ни ди ја грам, ана ли за и 
усло ви. Си стем по ти ски ва ња, де фи ни ци ја по ти сне си ле бро да по
ти ски ва ча. Ди на мич ка јед на чи на кре та ња, по ти ски ва них са ста ва, 
слу ча је ви и усло ви.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

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

Са др жај Те о ри је бро да има при род ну ве зу са са др жа ји ма дру
гих пред ме ти ма као што су: Фи зи ка, Ма те ма ти ка, Тех нич ко цр та
ње, Ме ха ни ка, Реч на на ви га ци ја, Прак тич на на ста ва. Уче ни ци ма 
тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на
став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. Осим то га, уче ни ци ма 
тре ба ука зи ва ти и на ве зу са пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као 
што су: Ста би ли тет и кр ца ње бро да, Пло вид бе ни про пи си са сиг
на ли за ци јом. На тај на чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не 
сте че не у окви ру на ста ве Те о ри је бро да до би ја ју ши ри сми сао и 
до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, 
по себ но оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци
о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка. Са др жа је про гра ма је нео п
ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним на став ним ме то да ма и сред стви ма. 
У окви ру сва ке про грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти 
за: са мо стал но про на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин
фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, 
ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља
ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја 
пред ме та са сва ко днев ним ис ку ством, са др жа ји ма дру гих пред ме
та и др.); тим ски рад; са мо про це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и 
груп них про је ка та и ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му
ни ка ци ју.

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



ЕКСПЛОАТАЦИЈА БРОДОВА И ЛУКА

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

При ме њу је се про грам за тре ћи раз ред обра зов ног про фи ла 
бро до во ђа.

БРОДСКЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци са вла да ва њем овог гра
ди ва раз ви ју свест о ва жно сти по зна ва ња брод ског по гон ског ком
плек са као фак то ра си гур не и без бед не пло вид бе, као и раз ви ја ње 
све сти о ва жно сти функ ци о ни са ња брод ских си сте ма за си гу ран и 
удо бан бо ра вак на бро ду.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну основ на зна ња о ма шин ским еле мен ти ма;
– стек ну основ на зна ња о мо то ри ма са уну тра шњим са го ре

ва њем; 
– стек ну основ на зна ња о оста лим ти по ви ма брод ског по го на; 
– стек ну основ на зна ња о нај ви ше при ме њи ва ним брод ским 

пум па ма, вен ти ла то ри ма и ком пре со ри ма у брод ским си сте ми ма.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

УВОД (1)

По де ла и зна чај ма шин ских еле ме на та у са ста ву брод ских ма
ши на и уре ђа ја.

ЗА КО ВА НИ И ЗА ВА РЕ НИ СПО ЈЕ ВИ (1)

По јам и по де ла за ки ва ња и њи хо ва при ме на. По јам, вр сте ма
те ри ја ла и свој ства за ва ре них спо је ва.

КЛИ НО ВИ (1)

По јам, по де ла и при ме на кли но ва.

ВИЈ ЦИ И НА ВРТ КЕ (1)

По де ла.

ПРЕ НО СНИ ЦИ (7)

Еле мен ти за пре нос кре та ња. Зуп ча сти пре нос по мо ћу ре ме
на, пре нос кре та ња ужа ди ма, пре нос лан ци ма.

УРЕ ЂА ЈИ ЗА ВУ ЧУ (2)

При ме на на бро до ви ма и по де ла. Руч на ви тла, ме ха ни зо ва на 
ви тла.

ЦЕ ВИ (1)

По јам, вр сте и при ме на це ви. Опис, свој ства и вр сте еле ме на
та за ре гу ли са ње про то ка.

ПУМ ПЕ (7)

По де ла, опис, на ме на и прин цип ра да пум пи. Ви си на уси
са ва ња, ка па ци тет, сна га и број обр та ја. Брод ске пум пе и по де ла 
брод ских пум пи. Цен три фу гал не, ро та ци о не и вр тло жне пум пе.

ЦЕ ВО ВО ДИ НА БРО ДУ (5)

Вр ста, по де ла и на ме на це во во да. Це во вод го ри ва, це во вод 
пит ке во де, са ни тар не во де, це во вод уља, ва тро га сни це во вод и це
во вод за спа са ва ње.

МО ТО РИ СА УНУ ТРА ШЊИМ СА ГО РЕ ВА ЊЕМ (18)

Ка рак те ри сти ке и на чин ра да отомо то ра. Де ло ви. Ка рак те ри
сти ке и на чин ра да ди зел мо то ра са ди рект ним убри зга ва њем. Де
ло ви. Ди зел мо то ри са ин ди рект ним убри зга ва њем го ри ва. На чин 
ра да. Уре ђа ји за на па ја ње ди зел мо то ра го ри вом, уре ђај за по кре та
ње, уре ђај за ре гу ли са ње мо то ра.

КОМ ПРЕ СО РИ (3)

По де ла, при ме на и прин цип ра да ком пре со ра. Си стем ком
при ми ра ног ва зду ха и бо це за ва здух.

ГРЕ ЈА ЊЕ НА БРО ДУ (3)

Пар но гре ја ње, вод но гре ја ње, ва зду шно и елек трич но гре ја ње.

ВЕН ТИ ЛА ЦИ ЈА НА БРО ДУ (3)

По де ла и на ме на вен ти ла то ра. Про ве тра ва ње брод ских по
стро је ња.

ЛЕ ЖИ ШТА И КОП ЧЕ (3)

По де ла, при ме на и кон струк ци ја

ПРО ПЕ ЛЕ РИ (5)

Руч ни кор ми лар ски уре ђа ји, хи дра у лич ки, елек трич ни и елек
тро хи дра у лич ни ком пре сор ски уре ђај. Уло га, ма те ри јал, из ра да и 
при ме на про пе ле ра. За ме на про пе ле ра.

СИ ДРЕ НИ УРЕ ЂА ЈИ (9)

По де ла и на ме на си дре них уре ђа ја. Опис, ма те ри јал и кон
струк ци ја си дре ног ви тла. Си дре ни лан ци и при те зна ви тла. Уре
ђа ји за ве зи ва ње бро да. Со хе за ди за ње ча ма ца. На ви га ци о ни 
уре ђа ји, ко манд ни пулт и ауто ма ти за ци ја Ин вен тар стам бе них про
сто ри ја и па лу бе. Про тив по жар на опре ма (ру ко ва ње апа ра ти ма).

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

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

Са др жај пред ме та Елек тро ни ка и те ле ко му ни ка ци о ни уре ђа
ји има при род ну ве зу са са др жа ји ма дру гих пред ме ти ма као што 
су: Прак тич на на ста ва. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту 
ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те
мат ске ча со ве. На тај на чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не 
сте че не у окви ру на ста ве пред ме та Брод ске ма ши не и уре ђа ји до
би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них 
и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва
ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка. Са
др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним на став ним 
ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це ли не, уче
ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, си сте ма
ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (струч
на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но опа жа ње, 
по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја (нпр. 
по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку ством, са др
жа ји ма дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про це ну ; пре
зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је ка та и ефи ка сну ви зу ел ну, 
вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.



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

ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ УРЕЂАЈИ

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње; 2 ча са не дељ но ве жби, 64 ча са 

го ди шње)

При ме њу је се про грам за тре ћи раз ред обра зов ног про фи ла 
бро до во ђа.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци стек ну прак тич на зна ња 
и ве шти не у ра ду на по је ди ним по сло ви ма и за да ци ма ко ји про
ис ти чу из опи са по сло ва и за да та ка за ни ма ња об у хва ће них обра
зов ним про фи лом. Да уче ни ци раз ви ју рад не ве шти не и на ви ке из 
под руч ја мор нар ских ве шти на, оспо со бља ва ња за прак тич но вр
ше ње при ве за и од ве за пло ви ла, за прак ти чан рад на одр жа ва њу 
пло ви ла и прак тич но ру ко ва ње опре мом пло ви ла. Раз ви ја ње код 
уче ни ка осно ве за кон ти ну и ра но уче ње и уса вр ша ва ње у зва њу, те 
од го вор ног од но са пре ма очу ва њу жи вот не и рад не сре ди не.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– раз ви ју свест о по тен ци јал ним опа сно сти ма и штет но сти ма 

по здра вље на бро ду и на чи ну брод ске ор га ни за ци је ра ди спре ча
ва ња не же ље них по сле ди ца;

– бу ду оспо со бље ни за рад на си гу ран на чин, са за шти том и 
ме ра ма за шти те, ра ди лич не си гур но сти;

– раз ви ју ве шти не ве зи ва ња ра зних уз ло ва, чво ро ва и уплет ки 
ко је се упо тре бља ва ју у ра ду на бро ду;

– раз ви ју ве шти ну ру ко ва ња опре мом чам ца;
– овла да ју ве шти ном ве сла ња и кор ми ла ре ња у чам цу; 
– раз ви ју свест о ва жно сти вр ше ња слу жбе осма тра ња и ја

вља ња на пло ви лу;
– овла да ју мор нар ским ра до ви ма на бро ду;
– уме ју да од ре де по зи ци ју бро да;
– бу ду оспо со бље ни да ко ри сте по мор ске кар те и при руч ни ке 

за на ви га ци ју;
– бу ду оспо со бље ни да ко ри сте ауто мат ски ин фор ма ци о ни 

си стем на бро ду и у цен три ма за пра ће ње уну тра шњег брод ског 
тран спор та (AIS и RIS);

– бу ду оспо со бље ни да ко ри сте ра дар и дру га сред ства за во
ђе ње на ви га ци је.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

I РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но ве жби, 72 ча со ва го ди шње + 30 ча со ва на ста ве  

у бло ку)

ОП ШТИ ПОЈ МО ВИ О ПЛО ВИ ЛИ МА УНУ ТРА ШЊЕ И ДУ ГЕ 
ПЛО ВИД БЕ СА ИЛИ БЕЗ СОП СТВЕ НОГ ПО ГО НА (4)

Бро до ви са соп стве ним по го ном. Бро до ви без соп стве ног по
го на.

ОПРЕ МА БРО ДА (3)

Опре ма за си дре ње, опре ма за вез бро да, опре ма за пре кр цај 
те ре та, ко ми лар ски уре ђај, све тла и уре ђа ји за за сиг на ли за ци ју и 
на ви га ци ју, ра дио уре ђа ји, ра да ри, GPS, чам ци за спа ша ва ње, со хе, 
спла во ви.

КО НО ПИ (5)

По де ла ко но па по ма те ри ја лу из ра де и об ли ку. До бра и ло
ша свој ства брод ских ко но па. Пре кид на си ла ко но па. Одр жа ва ње 
брод ских ко но па.

ЧЕ ЛИЧ НА УЖАД (4)

Кла си фи ка ци ја че лик че ла и осо би не. Одр жа ва ње че лик че ла.

УЖЕ ТАР СКИ РА ДО ВИ (8) 

Ала ти. Уз ло ви – по де ла по на ме ни. Уз ло ви за бал ва не, штип
ни, хо ланд ски узао, па шњак, јед но стру ки и дво стру ки за став ни, 
му шки и жен ски узао. Уплет ке.

ЧАМ ЦИ ЗА СПА СА ВА ЊЕ (18)

По де ла и опре ма ча ма ца за спа са ва ње. Обу ка ве сла ња и је
дре ња. Упо тре ба ча ма ца за ра до ве са си дром.

УРЕ ЂА ЈИ ЗА ДИ ЗА ЊЕ И СПУ ШТА ЊЕ ЧА МА ЦА (2)

Со хе – обич не, кли зне, пре клоп не, на гиб не (упо тре ба).

ОДР ЖА ВА ЊЕ БРО ДА И ЧА МА ЦА (10)

Ко ро зи ја, вр сте ко ро зи ја, ан тико ро зив на за шти та. Бо је, вр сте 
и ка рак те ри сти ке. Алат за бо је ње, упо тре ба и чу ва ње. Прак тич но 
бо је ње и под ма зи ва ње.

СНАСТ БРО ДА (8)

Опрем ни пред ме ти сна сти, ку ке, шкоп ци, сте за ли це, жа бе. 
Ко ло тур ни ци и ком би на ци је. Јар бо ли и вр сте. Ди за ли це.

ОПРЕ МА ЗА СПА СА ВА ЊЕ (4)

По ја се ви (пр слу ци) за спа ша ва ње, ко лу то ви, чам ци и спла во ви за 
спа са ва ње, ме ха ни зми за по ри ну ће ча ма ца и спла во ва, оста ла опре ма.

ОПРЕ МА ЗА НА ВИ ГА ЦИ ЈУ И СИГ НА ЛИ ЗА ЦИ ЈУ (2)

На ви га циј ски и сиг на ли за циј ски ин стру мен ти и уре ђа ји.

НЕ ПО КРЕТ НА УГРА ЂЕ НА БРОД СКА ОПРЕ МА (2)

Би тве, при те зна ви тла, кор ми лар ски уре ђа ји, ма шин ски те ле
граф.

ОПРЕ МА ЗА СИ ДРЕ ЊЕ (2)

Основ ни де ло ви си дра и си дре ног уре ђа ја. Прак тич но си дре
ње бро да.

НА СТА ВА У БЛО КУ (30) 

1. ПО КРЕТ НА И НЕ ПО КРЕТ НА БРОД СКА ОПРЕ МА (10)

2. ЧАМ ЦИ ЗА СПА СА ВА ЊЕ (5)

3. ОБУ КА ВЕ СЛА ЊА, ВО ЖЊА ЧАМ ЦЕМ СА ВАН БРОД СКИМ 
МО ТО РОМ И ЈЕ ДРЕ ЊЕ (10)

4. ВЕ ЗИ ВА ЊЕ ПЛОВ НИХ ОБЈЕ КА ТА УЗ ПРИ СТАН  
И ОБА ЛУ (5)

II РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но ве жби, 70 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва на ста ве  

у бло ку)

ОДР ЖА ВА ЊЕ ПЛО ВИ ЛА (6)

Пре глед и над зор си дре ног уре ђа ја, уре ђа ја за вез, те рет ног 
уре ђа ја. Пре глед и над зор опре ме за спа ша ва ње. Сит не по прав ке 
на па лу би бро да. 



ВЕ ЗИ ВА ЊЕ БРО ДА (30)

Опре ма за вез, вуч ни уре ђа ји и при те зна ви тла. Ве зи ва ње 
бро да уз оба лу, при стан и у ли ма ну. Ве зи ва ње бро да ре мор ке ра 
– уве жба ва ње школ ским чам цем на мо тор ни по гон. При ве зи ва ње 
пра зних и те рет них те гље ни ца у уз вод ној и низ вод ној ву чи бро
да – уве жба ва ње ма не вра школ ским чам ци ма. Уз вод ни и низ вод ни 
са ста ви ву че без соп стве ног по го на.

ТЕ ГЉАЧ (2)

Де фи ни ци ја, вр сте и на ме на.

ПО ТИ СКИ ВАЧ (2)

Де фи ни ци ја, вр сте и на ме на.

ПО ТИ СНИ ЦЕ (2)

Де фи ни ци ја, вр сте и на ме на.

УЗ ВОД НИ И НИЗ ВОД НИ ПО ТИ СКИ ВА НИ СА СТА ВИ  
СА ТЕ РЕТ НИМ И ПРА ЗНИМ ПО ТИ СНИ ЦА МА РАЗ ЛИ ЧИ ТИХ 
ВР СТА ПО ТИ СНИ ЦА (10)

Ве зи ва ње бро да по ти ски ва ча – уве жба ва ње школ ским чам цем 
на мо тор ни по гон. При ве зи ва ње пра зних и те рет них по ти сни ца, 
за уз вод ну и низ вод ну пло вид бу са ста вом – уве жба ва ње ма не ва ра 
школ ским чам ци ма.

СА МО ХОД НИ БРО ДО ВИ (2)

Де фи ни ци ја, вр сте и на ме на.

СА МО ХОД НИ БРО ДО ВИ СА ВАН БРОД СКИМ МО ТО РОМ – 
МА НЕ ВРИ СА ЊЕ (8)

Де фи ни ци ја, вр сте и на ме на. Ма не ври са ње школ ским чам цем 
на мо тор ни по гон – си му ла ци ја ма не ври са ња бро дом са ван брод
ским мо то ри ма. 

ПУТ НИЧ КИ БРО ДО ВИ (2)

Де фи ни ци ја, вр сте и на ме на.

ПО ЖАР НА БРО ДУ (4)

Вр сте и узро ци по жа ра. Рас по ред уз бу не. Опре ма за га ше ње 
по жа ра. Упо тре ба пре но сних апа ра та за га ше ње по жа ра.

НА ПУ ШТА ЊЕ БРО ДА (2)

Уз бу не на бро ду. На пу шта ње бро да – по сту пак. Прав ни ас
пект на пу шта ња бро да. На пу шта ње бро да због су да ра, по жа ра или 
на су ки ва ња.

НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

УЗ ВОД НА И НИЗ ВОД НА ВУ ЧА – СА СТА ВЉА ЊЕ ВУ ЧЕ (20)

ПО ТИ СКИ ВА ЧИ И ЊИ ХО ВА НА МЕ НА ПО ТИ СКИ ВА ЊА  
У РЕЧ НОМ СА О БРА ЋА ЈУ (5)

ТЕ ГЉА ЧИ И ЊИ ХО ВА НА МЕ НА У РЕЧ НОМ СА О БРА ЋА ЈУ (5)

СА МО ХОД НИ БРО ДО ВИ СА ВАН БРОД СКИМ МО ТО РИ МА (10)

ПУТ НИЧ КИ БРО ДО ВИ И ЊИ ХО ВА НА МЕ НА 
НА УНУ ТРА ШЊИМ ПЛОВ НИМ ПУ ТЕ ВИ МА (5)

РА ДО ВИ НА РЕЧ НИМ И ПО МОР СКИМ КАР ТА МА (15)

III РАЗРЕД 
(5 ча со ва не дељ но ве жби, 175 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва на ста ве 

у бло ку)

МА НЕ ВРИ СА ЊЕ БРО ДОМ (30)

Фак то ри ко ји ути чу на ма не вар ске спо соб но сти бро да – де
ло ва ње про пе ле ра и кор ми ла, де ло ва ње ко но па и си да ра, де ло ва ње 
ве тра и стру је, на ги ба и три ма бро да. Бро до ви са јед ним и са два 
про пе ле ра. Ма не вар ске осо би не бро да – ве ли чи на и тра ја ње кру
га окре та, спо соб ност за у ста вља ња – вре ме пре ба ци ва ња стро ја од 
хо да „на пред” до хо да „кр мом”, кор ми ла ре ње код во жње кр мом.

МА НЕ ВРИ СА ЊЕ БРО ДОМ У РАЗ ЛИ ЧИ ТИМ ПРИ ЛИ КА МА (30)

При ста ја ње и пре вез бро да по ле пом и ру жном вре ме ну. Ма
не вар при ста ја ња уз плу та чу и ис пло вље ње. Ма не вар си дре ња бро
да – до ла зак на тач ку си дре ња. Си дре ње бро да са два си дра. Ма не
вар код си ту а ци је: „чо век у мо ру”.

МА НЕ ВАР СКЕ СПО СОБ НО СТИ БРО ДО ВА ТЕ ГЉА ЧА  
И ПО ТИ СКИ ВА ЧА СА ЈЕД НИМ, ДВА И ТРИ ПРО ПЕ ЛЕ РА (30)

Ма не вар при ста ја ња и од ла ска бро да те гља ча (по ти ски ва ча 
на или са си дри шта и при ста на). Кор ми ла ре ње се па рат ним бро дом 
те гља чем (по ти ски ва чем) уз вод но или низ вод но. Ма не вар да ва ња 
вуч ни ка на ву чу – ма не вар скра ћи ва ња или про ду жа ва ња вуч ни ка. 
Ма не вар при ста ја ња и ве зи ва ња по ти ски ва ча на по ти сни це. Ма не
вар са ста вља ња ву че, пло ви ла без соп стве ног по го на на си дри шту 
за уз вод ни или низ вод ни пра вац. Ма не вар са ста вља ња по ти ски ва
ног са ста ва са раз ли чи тим га ба ри ти ма по ти сни ца на си дри шту за 
уз вод ни и низ вод ни пра вац. Зи мов ни ци – отво ре ни и за тво ре ни.

ПРА ЋЕ ЊЕ И ЛО ЦИ РА ЊЕ ПЛОВ НИХ ОБЈЕ КА ТА – СИ СТЕМ 
РЕЧ НОГ ИН ФОР МА ЦИ О НОГ СИ СТЕ МА ,,RIS” (30)

На чин из бе га ва ња опа сно сти на ре ци ин фор ма ци о ним си сте
мом ,,RIS”. Си стем ра дио ко му ни ка ци је оба ла – брод, брод – брод, 
брод – луч ка ка пе та ни ја. На чин ус по ста вља ња ра дио ве зе на VHF 
DSC 70 ка на лу. Упо тре ба ра чу на ра у си сте му ин те грал не на ви га ци је.

РЕЧ НИ ИН ФОР МА ЦИ О НИ СИ СТЕМ RIS, АУТО МАТ СКИ 
ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ О НИ СИ СТЕМ, AIS (10)

Основ ни прин цип ра да и мо гућ но сти си сте ма RIS у уну тра
шњим плов ним пу те ви ма.

Иден ти фи ка ци ја бро до ва у на ви га циј ско те шком под руч ју. 
Ана ли за и пра ће ње свих плов них обје ка та на плов ним пу те ви ма. 
Звуч ни и све тло сни сиг на ли упо зо ре ња по тен ци ал не опа сно сти у 
си сте му AIS. 

СЛА ЊЕ И ПРЕ ДА ЈА ИН ФОР МА ТИВ НИХ, НА ВИ ГА ЦИЈ СКИХ 
И ЛУЧ КИХ УСЛУ ГА У РЕ АЛ НОМ ВРЕ МЕ НУ (20)

Ко ри шће ње ин фор ма тив них по да та ка ве за них за кре та ње 
плов них обје ка та од стра не луч ких ка пе та ни ја. Учи та ва ње и иден
ти фи ка ци ја бро до ва си сте мом AIS у ре ал ном вре ме ну у под руч ју 
пло вље ња. На чин ко му ни ка ци је са луч ким вла сти ма у ци љу си гур
но сти пло вид бе. Осно ви пра ће ња и чи та ње по да та ка са екра на си
стем RIS.

КО РИ ШЋЕ ЊЕ АПЛИ КА ЦИ ЈЕ ,,TRE SCO IN LAND EC DIS  
VI E WER”, ЕЛЕК ТРОН СКЕ КАР ТЕ (10)

Прин цип ра да елек трон ских ка ра та. Ко ри шће ње апли ка ци је 
си сте ма „Tre sco In land Ec dis Vi e wer”. Пла ни ра ње пло вид бе и ло ци
ра ње по зи ци је бро да у сва ком тре нут ку.

КА ПА ЦИ ТЕТ НИ ПЛАН БРО ДА (10)

Прак тич ни про ра чун ко ри сне но си во сти, ко ли чи не те ре та по 
скла ди шти ма. Фак тор сла га ња и фак тор ка па ци те та. Про ра чун га за 
с об зи ром на гу сти ну во де.



КР ЦА ЊЕ ТЕ РЕ ТА (5)

При пре ма бро да за кр ца ње те ре та. Сла га ње и чу ва ње те ре та. 
Сла га ње те ре та с об зи ром на по преч ни и уз ду жни ста би ли тет бро
да. Мор ски ве зо ви – ме ре опре за. Опа сни те ре ти. Вен ти ла ци ја то
вар ног про сто ра.

НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

МА НЕ ВАР СКЕ СПО СОБ НО СТИ БРО ДА НА РЕ КА МА  
У МИР НОЈ И ТЕ КУ ЋОЈ ВО ДИ (20)

МА НЕ ВАР ПРИ СТА ЈА ЊА И ИС ПЛО ВЉЕ ЊА БРО ДОМ СА 
ПРИ СТА НА И ОБА ЛЕ (КЕ ЈА) (20)

УТО ВАР, ИС ТО ВАР И ПРЕ ТО ВАР РО БЕ У БРОД ИЛИ  
ПЛО ВИ ЛА БЕЗ СОП СТВЕ НОГ ПО ГО НА (20)

IV РАЗРЕД 
(4 ча са не дељ но ве жби, 128 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва на ста ве  

у бло ку)

УЗ ВОД НО И НИЗ ВОД НО КОР МИ ЛА РЕ ЊЕ БРО ДА ТЕ ГЉА ЧА 
СА ВУ ЧОМ; УЗ ВОД НО И НИЗ ВОД НО КОР МИ ЛА РЕ ЊЕ БРО ДА 
ПОТИСКИВАЧA СА САСTАВОМ (18)

МА НЕ ВАР ОКРЕ ТА БРО ДА ТЕ ГЉА ЧА – ПО ТИ СКИ ВА ЧА ИЗ 
УЗ ВОД НОГ У НИЗ ВОД НИ ПРА ВАЦ И ОБРАТ НО (40)

Ма не вар за о кре та бро да те гља ча са ву чом из уз вод ног у низ
вод ни пра вац и обрат но. Ма не вар за о кре та са мо ход ног бро да са 
ван брод ским мо то ром из уз вод ног у низ вод ни пра вац. Ма не вар 
за о кре та бро да те гља ча са ву чом или по ти ски ва ча из низ вод ног у 
уз вод ни пра вац упо тре бом си дра. Ма не вар за у ста вља ња бро да по
ти ски ва ча са по ти сни ца ма на си дри шту; уз вод но – низ вод но. Ма
не вар за о кре та бро да са по ти сни ца ма из уз вод ног у низ вод ни пра
вац кре та ња и обрат но.

БОЧ НО КРЕ ТА ЊЕ ПО ТИ СКИ ВА ЧА СА ПО ТИ СНИ ЦА МА (5)

УТИ ЦАЈ ВЕ ТРА, ТА ЛА СА И БР ЗИ НЕ ТО КА РЕ КЕ  
НА МА НЕ ВРИ СА ЊЕ ТЕ ГЉА ЧА СА ТЕ ГЉЕ НИ ЦИ МА  
СА ИЛИ БЕЗ ТЕ РЕ ТА ИСТИХ ИЛИ РАЗ ЛИ ЧИ ТИХ  
ГА БА РИ ТА (20)

МА НЕ ВАР СА СТА ВЉА ЊА ВУ ЧЕ ТЕ ГЉА ЧА СА ВУ ЧОМ;  
МА НЕ ВАР БРО ДА ПО ТИ СКИ ВА ЧА ЗА УЛА ЗАК И ИЗ ЛА ЗАК 
ИЗ ПРЕ ВОД НИ ЦЕ (20)

Пло вид ба по оте жа ним вре мен ским усло ви ма. Упо тре ба ра
да ра за пло вид бу ре ка ма по ма гли или но ћу. Пра ће ње и ло ци ра ње 
плов них обје ка та – си стем реч ног ин фор ма ци о ног си сте ма ,,RIS”. 

ПРАК ТИЧ НИ ПРО РА ЧУ НИ СТА БИ ЛИ ТЕ ТА БРО ДА,  
КОН СТРУК ЦИ ЈА И АНА ЛИ ЗА КРИ ВУ ЉЕ СТА БИ ЛИ ТЕ ТА (10)

КОН ТРО ЛА СТА БИ ЛИ ТЕ ТА И ТРИ МА БРО ДА ЗА ДО ТИЧ НО 
ПУ ТО ВА ЊЕ (15)

НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

ПРИ СТА ЈА ЊЕ И КРЕ ТА ЊЕ ПО ТИ СКИ ВА ЧА НА ПО ТИ СНИ ЦЕ, 
БОЧ НО ПО МЕ РА ЊЕ ПО ТИ СКИ ВА ЧА (20)

МА НЕ ВАР ЗА О КРЕ ТА ПО ТИ СКИ ВА ЧА СА ПО ТИ СНИ ЦА МА 
ИЗ УЗ ВОД НОГ ЗА НИЗ ВОД НИ СМЕР ПЛО ВИД БЕ  
И ИЗ НИЗ ВОД НОГ ЗА УЗ ВОД НИ СМЕР ПЛО ВИД БЕ (20)

ПЛО ВИД БА У ОТЕ ЖА НИМ УСЛО ВИ МА УЗ ПО МОЋ РА ДА РА 
НА РЕ КА МА И МО РУ СА ИЗ БЕ ГА ВА ЊЕМ СУ ДА РА (20)

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји прак тич не на ста ве су ор га ни зо ва ни у 
те мат ске це ли не уз ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за ре
а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше 
сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не 
на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је 
аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та 
оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра ње ста во ва и 
вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља кон ти ну и ра
ни про цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп них ак тив но
сти на свим ча со ви ма прак тич не на ста ве, што зах те ва ве ће уче шће 
уче ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња, ве ли ки број при ме ра и прак
тич них рад њи. Основ ни за да так ре а ли за ци је на став них са др жа ја је 
да уче ни ка прак тич но оспо со би за из вр ша ва ње рад них за да та ка на 
бро ду. Ре а ли за ци ја ових са др жа ја би се оба вља ла на бро ду, чам
ци ма бро дар ске шко ле и у по себ но опре мље ним ка би не ти ма. При 
ре а ли за ци ји са др жа ја прак тич не на ста ве, обра зов ног про фи ла на у
тич ки тех ни чар, због спе ци фич но сти усло ва жи во та и ра да на бро
ду, тре ба не пре ста но ис ти ца ти зна чај по што ва ња ме ра си гур но сти 
и за шти те на ра ду, као и зна чај од го вор ног при сту па сва ком рад
ном за дат ку, а по себ ну па жњу тре ба обра ти ти на об ра ду те мат ске 
це ли не по крет на и не по крет на брод ска опре ма раз ли чи тих на ме на. 
Због пра вил ног ру ко ва ња брод ским си сте ми ма и са мим бро дом у 
на ви га ци ји на ре ци и мо ру уче ни ци мо ра ју би ти оспо со бље ни да 
пра вил но и струч но упо тре бља ва ју брод ску опре му, због си гур но
сти и без бед но сти по са де и бро да.

На став ник мо ра уче ни ци ма да скре не па жњу на пра вил но ру
ко ва ње брод ским ужа ди ма, при ве зи ва њу бро да уз при ста ни ште 
или кеј, ру ко ва њу чам ци ма за спа са ва ње, ве сла ње, за тим на опре
му за спа са ва ње и пре жи вља ва ње.

При об ра ди те мат ских це ли на ве зи ва ња бро да, са ста вља ња 
уз вод не и низ вод не ву че, од но сно уз вод ног и низ вод ног по ти ски
ва ног са ста ва, као и ма не ври са ња се па рат ног бро да, од но сно бро да 
те гља ча и по ти ски ва ча са ву чом/са ста вом, на став ник мо ра да обра
ти па жњу на пра ви лан рас по ред пра зних и те рет них пло ви ла, као 
и на њи хо во по ве зи ва ње, да не би до шло до не пра вил ног во ђе ња 
на ви га ци је и ки да ња по ве за них пло ви ла у ву чи и са ста ву. Прак тич
не рад ње осно ва ма не ври са ња уче ни ци тре ба ју са вла да ти на школ
ским чам ци ма, а на пред но кор ми ла ре ње и ма не вр са ње из во ди ти на 
бро до ви ма рад них ор га ни за ци ја и бро да ра, на ко ји ма ће уче ни ци 
има ти блок на ста ву у 3. и 4. го ди ни.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње 
по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са 
Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра
бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка 
пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен
та ци ју. На ста ва пред ме та Прак тич на на ста ва из во ди се у гру па ма 
од 8 до 12 уче ни ка. 

МАТУРСКИ ИСПИТ

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

Ма тур ски ис пит се са сто ји из за јед нич ког и по себ ног де ла.
А. За јед нич ки део об у хва та пред мет ко ји је оба ве зан за све 

уче ни ке сред њих струч них шко ла, а пре ма про гра му ко ји су оства
ри ли у то ку че тво ро го ди шњег шко ло ва ња:

1. Срп ски је зик и књи жев ност



Б. По себ ни део об у хва та:
1. Из ра ду ма тур ског прак тич ног ра да
2. Усме ну про ве ру зна ња
3. Ис пит из из бор ног пред ме та

1. Матурски практични рад

Задаци ма тур ског прак тич ног ра да де фи ни шу се из са др жа ја 
сле де ћих струч них пред ме та:

1. Те о ри ја бро да
2. Екс пло а та ци ја бро до ва и лу ка
3. Ста би ли тет и кр ца ње бро да
4. Реч на на ви га ци ја
5. Прак тич на на ста ва

2. Садржаји усмене провере знања

Усме на про ве ра зна ња об у хва та од бра ну прак тич ног ра да и 
про ве ру зна ња из обла сти из ко је је ра ђен ма тур ски прак тич ни рад.

1. Те о ри ја бро да
2. Екс пло а та ци ја бро до ва и лу ка
3. Ста би ли тет и кр ца ње бро да
4. Реч на на ви га ци ја
5. Прак тич на на ста ва

3. Испит из изборног предмета

1. Елек тро ни ка и те ле ко му ни ка ци о ни уре ђа ји
2. Те о ри ја бро да

Образовни профил: НА У ТИЧ КИ ТЕХ НИ ЧАР – ПО МОР СКИ 
СМЕР

НИ ВОИ ЗНА ЊА У ОЦЕ ЊИ ВА ЊУ

Ниво знања 1: Сти ца ње основ них зна ња на ни воу пре по зна ва
ња ма те ри је из гра ди ва ко је се об ра ђу је у да тој на став ној сре ди ни. 
Упо зна ва ње основ них еле ме на та гра ди ва без ула же ња у де та ље. 
Опи сно пре но ше ње ма те ри је кроз те о риј ску на ста ву ко ри шће њем 
ше ма и ски ца.

Ни во зна ња 2: Сти ца ње оп штих зна ња из гра ди ва. Упо зна ва
ње гра ди ва у оп штим цр та ма са ула же њем у зна чај не де та ље кроз 
те о риј ску и прак тич ну на ста ву ко ри шће њем ше ма и ски ца. 

Циљ на ста ве је да уче ни ци стек ну оп шта зна ња о да тој на
став ној обла сти. Уче ни ци мо ра ју би ти оспо со бље ни за ре про дук
ци ју и при ме ну сте че ног зна ња.

Ни во зна ња 3: Сти ца ње де таљ них зна ња из гра ди ва о да тој 
на став ној обла сти. Сти ца ње де таљ них зна ња из гра ди ва о да тој на
став ној обла сти. Де таљ но упо зна ва ње гра ди ва у нај ши рем об ли ку 
са ула же њем у нај сит ни је де та ље кроз те о риј ску и прак тич ну на
ста ву ко ри шће њем ше ма, ски ца ди ја гра ма и про ра чу на.

Уче ни ци мо ра ју би ти оспо со бље ни да об ја сне гра ди ва усме
но и пи сме но пу тем ски ца и про ра чу на, да при ме њу ју сте че на зна
ња на ло ги чан и са жет на чин.

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци са вла да ва њем овог гра
ди ва ство ре осно ву за успе шно усва ја ње зна ња из оста лих струч
них пред ме та, об зи ром да је тех нич ки цр теж сред ство спо ра зу ме
ва ња као пи смо или го вор. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– ство ре ба зу за основ но гра фич ко ко му ни ци ра ње;
– упо зна ју раз не вр сте тех нич ких цр те жа и њи хо ву при ме ну 

у прак си;
– бу ду оспо со бље ни да пред ме те из про сто ра при ка зу ју тех

нич ким цр те жи ма у рав ни;
– раз ви ју сми сао за тач ност, пре ци зност, уред ност и ве шти ну 

гра фич ког из ра жа ва ња;

– бу ду оспо со бље ни да ла ко ма ни пу ли шу на ви га циј ским ала
ти ма за од ре ђи ва ње по ло жа ја бро да на по мор ским кар та ма;

– бу ду оспо со бље ни да чи та ју цр те же и да их прак тич но ко
ри сте у по сло ви ма сво је стру ке.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

I РАЗРЕД 
(0+2 ча са не дељ но, 0+74 ча со ва го ди шње)

УВОД У ТЕХ НИЧ КО ЦР ТА ЊЕ (1) 

Ци ље ви и за да ци на ста ве тех нич ког цр та ња. Ма те ри јал и 
при бор за тех нич ко цр та ње.

СТАН ДАР ДИ И ЊИ ХО ВА ПРИ МЕ НА (8) Ниво знања 2

Стан дар ди за ци ја. Стан дар ди у тех нич ком цр та њу. Вр сте тех
нич ких цр те жа. Фор ма ти тех нич ких цр те жа. Сла га ње и па ко ва ње 
цр те жа. Раз ме ра. Ти по ви и де бљи не ли ни ја. Тех нич ко пи смо. За
гла вља тех нич ких цр те жа. Са став ни це. Озна ча ва ње цр те жа.

ГРА ФИЧ КИ РАД БРОЈ 1 (2)

ГЕ О МЕ ТРИЈ СКО ЦР ТА ЊЕ (10) Ниво знања 2

Основ не ге о ме триј ске кон струк ци је. Цр та ње пра ве па ра лел не 
са да том пра вом. Цр та ње пра ве управ на на да ту пра ву. Си ме тра ла 
ду жи и угла. Цр та ње угло ва по мо ћу тро у гло ва и ше ста ра.

Сло же не ли ни је. По ве зи ва ње кра ко ва угла лу ком да тог по лу
преч ни ка. По ве зи ва ње кру жни це и пра ве лу ком да тог по лу преч ни
ка. По ве зи ва ње две ју кру жни ца лу ком да тог по лу преч ни ка. Кон
струк ци ја пра вил них по ли го на. Кри ве ли ни је: елип са, си ну со и да.

ПРО ЈИ ЦИ РА ЊЕ (9) Ниво знања 2

Вр сте про ји ци ра ња. Пра во у гло про ји ци ра ње. Про ји ци ра ње 
те ла са ана ли зом про јек ци ја рав них сли ка, ду жи и та ча ка. 

ГРА ФИЧ КИ РАД БРОЈ 2 (4)

АК СО НО МЕ ТРИ ЈА (3)  Ниво знања 3

Ак со но ме триј ско про ји ци ра ње, изо ме три ја.

ОСНО ВИ ТЕХ НИЧ КОГ ЦР ТА ЊА (21)  Ниво знања 2

Пра во у гло про ји ци ра ње пред ме та (те ла), по гле ди, из гле ди и 
њи хов рас по ред. Од ре ђи ва ње по треб ног бро ја из гле да.

Ко ти ра ње: основ на на че ла ко ти ра ња. Еле мен ти ко ти ра ња. 
Озна ча ва ње вред но сти ко та на цр те жу. По себ ни об ли ци ко ти ра ње: 
за ко ше ња, и упу шта ња, та бе лар но ко ти ра ње, ко ти ра ње ко ну са и 
на ги ба. Из ме не и ис прав ка.

То ле ран ци је ду жи на и угло ва. То ле ран ци ја сло бод них ме ра. 
Озна ча ва ње ста ња по вр ши (ква ли тет об ра де). Пре се ци ма шин ских 
де ло ва. Оп шти по јам пре се ка. Вр сте пре се ка: пун пре сек, по лу
пре сек, пре сек па ра лел ним рав ни ма, де ли мич ни пре сек, по преч ни 
пре сек. Скра ће ња и пре ки ди.

ГРА ФИЧ КИ РАД БРОЈ 3 (4)

ЦР ТА ЊЕ МА ШИН СКИХ ЕЛЕ МЕ НА ТА (4)  Ниво знања 3

На вој не ве зе. Цр та ње, ко ти ра ње и озна ча ва ње на во ја. За вр
тањ и на врт ка. Под ло шке. 

Ве зе кли ном. Опру ге. Зуп ча сти пре нос. Лан ча ни пре нос.

ИЗ РА ДА ЦР ТЕ ЖА МА ШИН СКИХ  
ЕЛЕ МЕ НА ТА (4)  Ниво знања 3

Ски ци ра ње ма шин ских де ло ва. Из ра да цр те жа скло па. Чи та
ње цр те жа.



ГРА ФИЧ КИ РАД БРОЈ 4 (4)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРО ГРА МА 

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

Са др жај Тех нич ког цр та ња има при род ну ве зу са са др жа ји ма 
дру гих пред ме та као што су: По мор ска на ви га ци ја, Ма те ма ти ка, 
Те о ри ја бро да, Прак тич на на ста ва. Уче ни ци ма тре ба стал но ука
зи ва ти на ту ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га
ни зо ва ти те мат ске ча со ве. Осим то га, уче ни ци ма тре ба ука зи ва ти 
и на ве зу са пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као што су: Те о ри ја 
бро да у дру гом раз ре ду, По мор ска на ви га ци ја у ста ри јим раз ре ди
ма, По зна ва ње брод ских ма ши на и уре ђа ја, Ме ха ни ка. На тај на
чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не сте че не у окви ру на ста ве 
Тех нич ког цр та ња до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва
њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се 
од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног 
раз во ја уче ни ка.

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

У то ку школ ске го ди не про грам пред ви ђа из ра ду че ти ри (4) 
гра фич ких ра до ва, од че га два у пр вом и два у дру гом по лу го ди
шту. Гра фич ке ра до ве кон ци пи ра ти та ко да их уче ни ци мо гу за вр
ши ти на ча со ви ма.

Пре по ру чу је се сле де ћи са др жај гра фич ких ра до ва: Гра фич ки 
рад број 1 (2 ча са)

Ти по ви и де бљи не ли ни ја, ру ко ва ње при бо ром. 
Гра фич ки рад број 2 (2 ча са)
Про ји ци ра ње ге о ме триј ских те ла.
Гра фич ки рад број 3 (4 ча са)
Пра во у гло про ји ци ра ње мо де ла са при ме ном пре се ка, ко ти ра

ња, то ле ран ци ја и озна ча ва ња ква ли те та об ра де – хра па во сти. 
Гра фич ки рад број 4 (4 ча са)
Из ра да цр те жа два де та ља да тог скло па.
Об зи ром да се на ста ва Тех нич ког цр та ња од ви ја кроз ве жбе, 

пред ви ђе на је по де ла оде ље ња на две гру пе.

МЕХАНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци са вла да ва њем овог гра
ди ва раз ви ју свест о ло гич ком ра су ђи ва њу и раз ми шља њу, јер је 
ме ха ни ка је дан од те мељ них пред ме та ко ји је ну жан за раз у ме ва ње 
по на ша ња бро да у екс пло а та ци ји. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о за ко ни то сти ма и ме то да ма про у ча ва ња у ме

ха ни ци; 
– бу ду оспо со бље ни да ре ша ва ју ме ха нич ке про бле ме екс пе

ри мен тал но, гра фич ки и ма те ма тич ки;
– при ме не сте че на зна ња из ме ха ни ке у са др жа ји ма пред ме та 

стру ке;
– раз ви ју спо соб ност на уч ног ми шље ња и ло гич ног за кљу чи

ва ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗРЕД 
(2 часa не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

УВОД (2)

Зна чај, по де ла и при ме на ме ха ни ке у прак си. Основ ни пој мо
ви ме ха ни ке. По јам и по де ла си ла, по јам ре зул тан те си ла, гра фич
ко пред ста вља ње си ла. Ак си о ми ста ти ке, ве зе и ре ак ци је ве за.

СИ СТЕМ СУ ЧЕЉ НИХ СИ ЛА (6)  Ниво знања 2

Сла га ње си сте ма су чељ них си ла, гра фич ке ме то де. Гра фич
ки усло ви рав но те же три си ле. Раз ла га ње си ла на две ком по нен те. 
Про јек ци ја си ла на ко ор ди нат не осе, пра ви ло про јек ци је. Од ре ђи
ва ње ре зул та та си сте ма слу чај них си ла – ана ли тич ка ме то да. Ана
ли тич ки усло ви рав но те же си сте ма су чељ них си ла. 

СИ СТЕМ ПРО ИЗ ВОЉ НИХ СИ ЛА У РАВ НИ (10)  Ниво знања 2

Ста тич ки мо мент си ле. Ва ри њо но ва те о ре ма о мо мен ту ре
зул тан те. Сла га ње две па ра лел не си ле, раз ла га ње си ле на две па ра
лел не ком по нен те. Спрег и мо мент спре га, усло ви рав но те же спре
го ва. Сла га ње си ле и спре го ва, ре дук ци ја си ле на да ту тач ку.

Ре дук ци ја про из вољ ног ра ван ског си сте ма си ла на тач ку, 
глав ни век тор и глав ни мо мент. Од ре ђи ва ње ре зул та та ра ван ског 
си сте ма си ла.

Ана ли тич ки усло ви рав но те же про из вод ног ра ван ског си сте
ма си ла. Ве ри жни по ли гон.

Од ре ђи ва ње ре зул тан те ра ван ског си сте ма си ла (гра фич ка 
ме то да). Гра фич ки усло ви рав но те же ра ван ског си сте ма си ла.

Раз ла га ње си ле на две па ра лел не ком по нен те (гра фич ка ме
то да).

ТЕ ЖИ ШТЕ (6)  Ниво знања 3

Те жи ште си сте ма па ра лел них си ла, по јам те жи шта те ла. Од
ре ђи ва ње те жи шта хо мо ге ног те ла, хо мо ге не рав не фи гу ре и хо
мо ге не ли ни је. Те жи ште ду жи, лу ка и сло же не ли ни је. Те жи ште 
па ра ле ло гра ма, тро у гла, кру жног исеч ка и сло же не рав не фи гу ре. 
Те жи ште при зме, ваљ ка, пи ра ми де, ку пе, лоп те, по лу лоп те, и сло
же них те ла. Па пос–Гул ди о но ве те о ре ме.

ПР ВИ ГРА ФИЧ КИ РАД

Те жи ште сло же не хо мо ге не ли ни је и те жи ште сло же не хо мо
ге не фи гу ре.

РАВ НИ ПУ НИ НО СА ЧИ (10)  Ниво знања 3

Вр сте но са ча, вр сте оп те ре ће ња, ста тич ки од ре ђе ни рав ни пу
ни но са чи. Од ре ђи ва ње ре ак ци је ве за, гра фич ки и ана ли тич ки, код 
рав них пу них но са ча оп те ре ће них вер ти кал ним, ко сим и екс цен
трич ним кон цен три са ним си ла ма, кон ти ну ал ном кон цен три са ним 
си ла ма, кон ти ну ал ним рав но мер ним оп те ре ће њем, стру го ви ма 
и ком би на ци јом ових оп те ре ће ња (илу стро ва ти ове слу ча је ве на 
при ме ри ма про сте гре де, гре де са пре пу сти ма и кон зо ле).

Кон струк ци ја ста тич ких ди ја гра ма гра фич ком и ана ли тич ком 
ме то дом за рав не пу не но са че оп те ре ће ња вер ти кал ним, ко сим и 
екс цен трич ним кон цен трич ним си ла ма, кон ти ну ал ним рав но мер
ним оп те ре ће њем спре го ви ма и ком би на ци јом ових оп те ре ће ња 
(илу стро ва ти ове слу ча је ве на при ме ри ма про сте гре де, гре де са 
пре пу сти ма и кон зо ле).



ДРУ ГИ ГРА ФИЧ КИ РАД

Кон струк ци ја ста тич ких ди ја гра ма код рав них пу них но са ча.

РАВ НИ РЕ ШЕТ КА СТИ НО СА ЧИ (11)  Ниво знања 2

Од ре ђи ва ње си ла у шта по ви ма ме то дом чво ро ва (Кре мо ним 
план си ла). Од ре ђи ва ње си ла у шта по ви ма ме то дом пре се ка (Ри
те ро ва ме то да).

ТРЕ ЊЕ (4)  Ниво знања 2

По јам и вр ста тре ња. Тре ње кли за ња. Ку ло но ви за ко ни. Тре ње 
на стр мој рав ни, тре ње на коч ни ци са па пу чом. Тре ње ко тр ља ња. 

КИ НЕ МА ТИ КА (10)  Ниво знања 2

Пра во ли ниј ско кре та ње тач ке. Јед но ли ко и јед на ко. Про мен
љи во. Кри во ло ниј ско кре та ње тач ке. Кру жно кре та ње. Нор мал но 
и тан гент но убр за ње. Ре ла тив носло же но кре та ње. Обр та ње те ла 
око не по мич не осе. Ди на ми ка. Њут но ви за ко ни. Ки не тич ка енер
ги ја ма те ри јал не тач ке. Рад си ла на пра во ли ниј ској пу та њи. За кон 
очу ва ња ме ха нич ке енер ги је. За кон о про ме ни ки не тич ке енер ги је.

ОТ ПОР НОСТ МА ТЕ РИ ЈА ЛА (11)  Ниво знања 3

Увод. Вр сте на пре за ња и де фор ма ци је. На пон. Вр сте оп те ре
ће ња. Ак ци о но на пре за ње. Гра ни це ела стич но сти и гра ни це про
пор ци о нал но сти. Ху ков за кон ис те за ња. Сми ца ње. Са ви ја ње. Уви
ја ње. Из ви ја ње. 

У то ку школ ске го ди не ура ди ти два до ма ћа гра фич ка ра да на 
фор ма ту А4.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРО ГРА МА 

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

Са др жај Ме ха ни ке има при род ну ве зу са са др жа ји ма дру гих 
пред ме ти ма као што су: Фи зи ка, Ма те ма ти ка, Те о ри ја бро да, По
мор ска на ви га ци ја, Прак тич на на ста ва. Уче ни ци ма тре ба стал но 
ука зи ва ти на ту ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма 
ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. Осим то га, уче ни ци ма тре ба ука
зи ва ти и на ве зу са пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као што су: 
Ста би ли тет и кр ца ње те ре та, Ма не ври са ње бро дом. На тај на чин 
зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не сте че не у окви ру на ста ве Ме
ха ни ке до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих 
обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на 
уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја 
уче ни ка.

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

Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да про це њу ју соп
стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као и на пре дак 
дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ПОМОРСКА НАВИГАЦИЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци са вла да ва њем овог гра
ди ва бу ду оспо со бље ни за при ме ну зна ња и ве шти на у пра вил ном 
упра вља њу плов них обје ка та из јед не лу ке у дру гу, нај си гур ни јим и 
нај кра ћим пу тем, да раз ви ју свест о ва жно сти не пре кид не кон тро ле 
по ло жа ја бро да у свим усло ви ма, да раз ви ју спо соб ност про на ла же
ња, при ме не и пре но ше ња ин фор ма ци ја уз ве што ко ри шће ње ин
фор ма ци о но – ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја, као и да стек ну спо соб
ност са мо стал ног уче ња, и до жи вот ног обра зо ва ња и ра да на се би. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју основ на пра ви ла во ђе ња на ви га ци је;
– стек ну ве шти ну у од ре ђи ва ње ге о граф ских ко ор ди на та по

зи ци је бро да;
– раз у ме ју ути цај зе маљ ског и брод ског маг не ти за ма на маг

нет ски ком пас;
– усво је све на чи не про ра чу на у од ре ђи ва њу по ло жа ја бро да у 

свим усло ви ма обал ске и оке ан ске пло вид бе;
– стек ну зна ња о осно ва ма пра ви ла си гур ног во ђе ња бро да;
– стек ну на ви ку у при ме ни ис ку ста ва и пра ће њу но ве тех но

ло ги је;
– стал но пра те но ви не и до пу не ме ђу на род них по мор ских 

про пи са;
– по зна ју сва по мор ска све тла и озна ке на мо ру, као и њи хо ву 

по де лу пре ма ка рак те ри сти ка ма;
– усво је основ не прин ци пе ра да жи ро ком па са и ње го ве пред

но сти у од но су на оста ле вр сте ком па са;
– усво је основ не прин ци пе ра да ра диофа ро ва и ра диого ни

о ме тра у функ ци ји њи хо ве при ме не у на ви га ци ји, прин ци пе ра да 
ра диоази мут, ње го ва тач ност и уцр та ва ње на кар ти и од ре ђи ва ње 
по зи ци је бро да по мо ћу ра диого ни о ме тра;

– усво је, прин цип ра да ра да ра у од ре ђи ва ње по зи ци је и во ђе
ње на ви га ци је у усло ви ма пра вог и ре ла тив ног кре та ња;

– раз ви ју свест о зна ча ју упо тре бе елек трон ских сред ста ва 
код из бе га ва ња су да ра на мо ру.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД У НА ВИ ГА ЦИ ЈУ (1)  Ниво знања 1

Де фи ни ци ја и по де ла на ви га ци је. Основ ни за да так на ви га ци је.

ГЕ О ГРАФ СКЕ КО ОР ДИ НА ТЕ И ОСНОВ НИ  
ПОЈ МО ВИ О НА ВИ ГА ЦИ ЈИ (6)  Ниво знања 2

Об лик и ве ли чи на Зе мље. Еле мен ти Зе мље као ку гле. Ге о
граф ске ко ор ди на те. Раз ли ке ге о граф ских ши ри на и ду жи на. Сред
ња ге о граф ска ши ри на. Раз мак, пре тва ра ње раз ма ка у на ви га ци ји. 
Мер не је ди ни це на мо ру. Ор то дром ска и лок со дром ска пло вид ба.

ОРИ ЈЕН ТА ЦИ ЈА НА МО РУ (5)  Ниво знања 2

Мор ски хо ри зонт, по де ла хо ри зон та, од ре ђи ва ње уда ље но сти 
хо ри зон та. Ру жа ве тро ва и ру жа ком па са. Основ ни сме ро ви за ори
јен та ци ју: курс, прам ча ни угао и ази мут.

ЗЕ МЉИН МАГ НЕ ТИ ЗАМ (6)  Ниво знања 2

Зе мља као маг нет и еле мен ти маг нет ског по ља зе мље. Ва ри
ја ци ја и ис пра вља ње ва ри ја ци ја. Маг нет ска ин кли на ци ја.

МАГ НЕТ СКИ КОМ ПАС (6)  Ниво знања 2

Осно ви те о ри је и опис маг нет ског ком па са. По де ла и вр ста 
ком па са. Опис су вог ком па са и ком па са са теч но шћу. Одр жа ва ње 



ком па са. Смер на си ла. Ин ста ла ци ја ком па са. Смер на пло ча и ње на 
при ме на. Смер ни апа рат и ње го ва при ме на.

ДЕ ВИ ЈА ЦИ ЈА И КОМ ПЕН ЗА ЦИ ЈА  
МАГ НЕТ СКОГ КОМ ПА СА (11)  Ниво знања 2

Брод ско маг нет но по ље, де ви ја ци ја маг нет ског ком па са. Вр
сте брод ског маг не ти зма. Стал ни брод ски маг не ти зам. Про ла зни 
брод ски маг не ти зам. Про ме на кон тро ле де ви ја ци је маг нет ског 
ком па са и во ђе ње књи ге де ви ја ци је ком па са.

ПО МОР СКЕ КАР ТЕ И НА ВИ ГА ЦИЈ СКЕ  
ПУ БЛИ КА ЦИ ЈЕ (18)   Ниво знања 2

Кар то граф ске про јек ци је (уоп ште но). Мер ка то ро ва кар та, 
мре жа Мер ка то ро ве кар те. Раз мер кар те. Гно мон ска кар та и сте
ре о граф ска про јек ци ја. Са др жај на ви га циј ске кар те, по де ла по
мор ских ка ра та по на ме ни и кон струк ци ји. Хи дро граф ски и то по
граф ски зна ци на кар та ма (на ен гле ском). Чу ва ње и ис пра вља ње 
по мор ских ка ра та. По мор ске пу бли ка ци је: Во дич кроз лу ке све та 
(Port the gu i de en try), по пис све ти о ни ка ( Ad mi ra lity List of Sig nal), 
по пис ра ди о сиг на ла (Ad mi ra lity List of ra dio Sig nal), пи лот ске књи
ге (Pi lot Bo ok), на у тич ки го ди шњак (Na u ti cal Al ma nach), на у тич ке 
та бли це (La ti tu de Ta bles), да љи нар (Dis tan ce Ta bles), свет ске пло
вид бе не ру те (The World Pas sa ge Bo ok), та бли це мор ских ме на (Ti
de Ta bles) и ка та лог по мор ских ка ра та (Chart Ca ta log). Чу ва ње и 
ис пра вља ње на у тич ких пу бли ка ци ја. Ко ри шће ње ка ра та и пу бли
ка ци ја у пла ни ра њу пу то ва ња.

КУР СЕ ВИ И АЗИ МУ ТИ (6) Ниво знања 2

Вр сте кур се ва и ази му та. Пре тва ра ње кур се ва и ази му та. Ме
ре ње кур се ва, прам ча них угло ва и ази му та. Смер на пло ча и ње на 
на ме на.

БР ЗИ НА И ПРЕ ВА ЉЕ НИ ПУТ БРО ДА (6)  Ниво знања 2

Де фи ни ци је и пој мо ви. Ве за из ме ђу пре ва ље ног пу та, бр зи не 
и вре ме на. Та бли ца од но са бр зи не бро да и бро ја окре та про пе ле ра. 
Упо тре ба та бли ца за од ре ђи ва ње бр зи не пре ва ље ног пу та и вре ме
на. Бр зи но ме ри: ме ха нич ки, елек трич ни, елек тро маг нет ски и ул
тра звуч ни. Гре шке и ко е фи ци јент бр зи но ме ра.

ДУ БИ НА МО РА И МЕ РЕ ЊЕ ДУ БИ НЕ (5)  Ниво знања 2 

Свр ха ме ре ња ду би не. Руч ни, хи дро стат ски, звуч ни и ул тра
звуч ни ду би но мер. Та бли це мор ских ме на и њи хов зна чај са аспек
та си гур но сти пло вид бе. Рад са та бли ца ма мор ских ме на: од ре ђи
ва ње вре ме на на сту па ви со ких и ни ских во да. До во ђе ње вред но сти 
из ме ре не ду би не на ни во по мор ска кар те. Од ре ђи ва ње ду би не мо
ра за од ре ђе ну лу ку.

УДА ЉЕ НОСТ НА МО РУ И МЕ РЕ ЊЕ  
УДА ЉЕ НО СТИ (4) Ниво знања 2

Свр ха ме ре ња уда ље но сти. Од ре ђи ва ње уда ље но сти у ча
су по ја ве објек та на хо ри зон ту. Од ре ђи ва ње уда ље но сти ме ре њем 
прам ча них и вер ти кал них угло ва. Од ре ђи ва ње уда ље но сти оп тич
ким и елек трон ским уре ђа ји ма.

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

ПО МОР СКА СВЕ ТЛА И ОЗНА КЕ (4)  Ниво знања 2

Вр сте и по де ла. По мор ска све тла и њи хо ве ка рак те ри сти ке. 
Озна ке ла те рал ног и кар ди нал ног си сте ма. По мор ска све тла и њи
хо ве озна ке у си сте му IALA. Звуч на и елек трон ска све тла, вр сте и 
по де ле.

ЖИ РОКОМ ПАС (5)  Ниво знања 2

Уоп ште о жи ро ком па су и ње го вим пред но сти ма и не до
ста ци ма. Свој ства сло бод ног жи ро ско па: инер ци ја и пре це си ја. 

Жи ро скоп као ком пас. Си сте ми при гу ши ва ња осци ла ци ја жи ро 
ком па са. Жи ро скоп ски мо мент. Гре шке жи ро ком па са. Ру ко ва ње 
жи роком па сом и по на вља чи ма.

РА ДИО ФА РО ВИ И РА ДИ О ГО НИ О МЕ ТАР (2)  Ниво знања 1

Ра дио фа ро ви и њи хо ва при ме на у на ви га ци ји. Прин ци пи ра
да ра диого ни о ме тра. Ра дио ази мут, ње го ва тач ност и уцр та ва ње 
на кар ти. Од ре ђи ва ње по зи ци је бро да по мо ћу ра дио го ни о ме тра.

РА ДАР (7) Ниво знања 2

Вр сте ра да ра, прин цип ра да ра да ра. Глав ни де ло ви ра да ра и 
њи хо ве функ ци је. Екран са по ка зи ва њем пра вог и ре ла тив ног кре
та ња. Про сти ра ње ра дар ског сно па. Де ло ва ње, кон тро ла ра да ра са 
„Tu ning”, „Bril li an ce”, „Gain” и дру ги. Тех нич ке ка рак те ри сти ке 
ра да ра: мак си мал ни и ми ни мал ни до ме ти, тач ност ме ре ња уда ље
но сти, раз ли ко ва ње објек та по уда ље но сти, раз ли ко ва ње обје ка та 
по ази му ту. Ана ли за ра дар ске сли ке: вре мен ске смет ње, ла жни од
је ци, от кри ва ње. Ме ђу на род ни ра дар ски сим бо ли. Ме ре опре зно
сти код ра да ра да ром.

ПЛО ВИД БА ПО МО ЋУ РА ДА РА (6)  Ниво знања 2

Од ре ђи ва ње по зи ци је и во ђе ње на ви га ци је по мо ћу ра да ра у 
усло ви ма пра вог и ре ла тив ног кре та ња. Ме ре ње прам ча них угло ва 
и ази му та. Од ре ђи ва ње уда ље но сти. Упо тре ба ра да ра у пи ло ти ра
њу, пло вид би у ка на ли ма и ре ка ма, до ла ску на си дри ште. Луч ки 
ра да ри. По моћ на сред ства у ра дар ској на ви га ци ји: ра дар ски ре
флек то ри и ра дар ски фа ро ви (Ra marc, Ra con, Sart).

ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ ПО ЗИ ЦИ ЈЕ БРО ДА (8) Ниво знања 3

Вр сте по зи ци ја. Вр сте ли ни ја по зи ци ја. По гре шке ли ни је по
зи ци ја. Опа жа на по зи ци ја. По зи ци ја од ре ђе на осма тра њем јед ног 
објек та. По зи ци ја до би је на исто вре ме ним осма тра њем два, три 
или ви ше обје ка та. Од ре ђи ва ње по зи ци је бро да осма тра њем јед
ног или два објек та у раз ма ку вре ме на. Ве ро ват на и про це ње на 
по зи ци ја.

ПЛО ВИД БА ПО ЛОК СО ДРО МИ (10) Ниво знања 3

Уоп ште о пло вид би по лок со дро ми и основ ни за да ци. Пр ви 
лок со дром ски тро у гао и тро у гао кур са, са фор му ла ма за ре ша ва ње 
лок со дром ских за да та ка. Дру ги лок со дром ски тро у гао или тро у
гао сред ње ши ри не са фор му ла ма и за да ци ма. Тре ћи лок со дром ски 
тро у гао или Мер ка то ров тро у гао са фор му ла ма и за да ци ма. Пре
глед фор му ла за ре ша ва ње лок со дром ских за да та ка за ма ле и ве ли
ке уда ље но сти. Збра ја ње кур се ва.

ПЛО ВИД БА У ОТЕ ЖА НИМ УСЛО ВИ МА (6)  Ниво знања 2

По моћ не ме то де за си гур ну пло вид бу. Си гур ни ази мут и си
гур ни по кри ве ни смер, гра нич ни ази мут, си гур не и гра нич не изо
ба те, си гур не и гра нич не уда ље но сти, си гур ни и гра нич ни вер ти
кал ни угао. За о би ла же ње рто ва и на ви га циј ских опа сно сти.

ПЛО ВИД БА КРОЗ НА ВИ ГА ЦИЈ СКИ ТЕ СНАЦ  
И ОПА СНА ПОД РУЧ ЈА (6) Ниво знања 2

Пло вид ба кроз опа сна под руч ја због плит ке во де и гре бе на. 
Пло вид ба кроз ка на ле и уза на под руч ја. Пло вид ба у се па ра ци о ној 
зо ни. Пло вид ба кроз под руч ја ма гле и ле да. Пло вид ба кроз под руч
ја опа сна због ми на.

ПЛО ВИД БА ПРИ ЗА НО ШЕ ЊУ (6)  Ниво знања 2

Пло вид ба под ути ца јем ве тра. Пло вид ба под ути ца јем мор ске 
стру је и од ре ђи ва ње еле ме на та мор ске стру је. Од ре ђи ва ње кур са 
и бр зи не кроз во ду под ути ца јем мор ске стру је. Од ре ђи ва ње кур
са пре ко дна и збро је не по зи ци је. Од ре ђи ва ње опа же не по зи ци је 
укљу чу ју ћи ути цај мор ске стру је.



ПЛО ВИД БА ПО ОР ТО ДРО МИ (10) Ниво знања 3

Уоп ште о пло вид би по ор то дро ми. Ор то дром ски тро у гао. Ор
то дром ски за да ци и ко ри шће ње та бли ца АВС. Од ре ђи ва ње ор то
дром ске уда ље но сти и по чет ног ор то дром ског кур са. Ком би но ва на 
пло вид ба са при ме ри ма. При ме на гно мон ске кар те и гра фич ко ре
ша ва ње ор то дром ског за дат ка.

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

УВОД У АСТРО НОМ СКУ НА ВИ ГА ЦИ ЈУ (7)  Ниво знања 1

Зна чај астро но ми је са аспек та по мор ске на ви га ци је. Не бе ске 
сфе ре, основ ни пој мо ви и де фи ни ци је. Не бе ска те ла и њи хов зна
чај у по мор ској на ви га ци је. За ко ни кре та ња не бе ских те ла.

НЕ БЕ СКИ КО ОР ДИ НАТ НИ СИ СТЕ МИ (7)  Ниво знања 2

Ме сни си стем хо ри зон та. Ме сни и не бе ски си стем еква то ре. 
Ко ор ди нат ни си стем еклип ти ке. Гра фич ко при ка зи ва ње по ло жа ја 
не бе ских те ла на те ме љу за да тих ко ор ди на та. Астро ном ско на у
тич ки тро у гао са основ ним фор му ла ма. Ве за из ме ђу ко ор ди нат них 
си сте ма.

ПРИ ВИД НО КРЕ ТА ЊЕ НЕ БЕ СКИХ ТЕ ЛА  
СА ОСВР ТОМ НА ПО ЈА ВЕ ЗНА ЧАЈ НЕ  
ЗА НА ВИ ГА ЦИ ЈУ (10)  Ниво знања 2

При вид но кре та ње не бе ских те ла за осма тра ча на сред њим 
ге о граф ским ши ри на ма. При вид но днев но кре та ње не бе ских те
ла за осма тра ча на еква то ру и по лу. По ја ве зна чај не за на ви га ци ју: 
из лаз и за лаз, про лаз кроз пр ви вер ти кал, про лаз кроз гор њи ме
ри ди јан, мак си мал на де пре си ју. При вид но го ди шње кре та ње сун ца 
и по ја ве ко је пра те та кре та ња. Еклип ти ка, го ди шња до ба, па ра
лак са, пре це си ја, ну та ци ја, абе ра ци ја. При вид но кре та ње Ме се ца. 
Си де рич ни и си но дич ни ме сец. Ме се че ве ме не, по мра че ње Сун ца 
и Ме се ца.

ВРЕ МЕ И МЕ РЕ ЊЕ ВРЕ МЕ НА (10)  Ниво знања 2

Раз не вр сте го ди на и ка лен да ра. Осно ве ме ре ња вре ме на. 
Пра ви Сун чев дан и пра во вре ме, сред њи Сун чев дан и сред ње 
вре ме. Јед на чи на вре ме на. Сред ње Гри нич ко вре ме, ме сно и зон
ско вре ме. Лет ње вре ме. Зве зда ни дан и зве зда но вре ме. Ве зе из ме
ђу зве зда ног вре ме на, ча сов ног угла и рек та сцен зи је.

ХРО НО МЕ ТАР И САТ (6)  Ниво знања 2

Опис и упо тре ба хро но ме тра на бро ду. Ста ње хро но ме тра, 
днев ни ход. По сту пак од ре ђи ва ње тач ног Гри нич ког вре ме на на 
бро ду. Кварц ни и атом ски хро но ме тар. Брод ски са то ви и њи хо во 
по де ша ва ње.

СЕК СТАНТ И МЕ РЕ ЊЕ ВИ СИ НЕ (6) Ниво знања 2

Опис и упо тре ба сек стан та. Вр сте и оп тич ки прин цип сек
стан та. Гре шке сек стан та и њи хо во ис пра вља ње. Ме ре ње вер ти
кал них и хо ри зон тал них угло ва те ре стич ких обје ка та по мо ћу сек
стан та. Ме ре ње ви си на не бе ских те ла.

ИС ПРА ВЉА ЊЕ ИЗ МЕ РЕ НИХ ВИ СИ НА (8)  Ниво знања 2

Уоп ште о ис пра вља њу ви си на. Ути цај де пре си је и атом ске 
ре фрак ци је. Ути цај па ра лак се и ра ди ју са не бе ских те ла на из ме ре
ну ви си ну. Ис пра вља ње из ме ре них ви си на у пра ву, ко ри сте ћи та
бли це за по је ди нач ну и укуп ну ко рек ци ју.

ЗВЕ ЗДА НО НЕ БО И ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ ЈА  
ЗВЕ ЗДА (8)  Ниво знања 2

Са зве жђа, име на зве зда и њи хо во обе ле жа ва ње. Од ре ђи ва ње 
глав них зве зда на зве зда ном не бу. Иден ти фи ка ци ја зве зда ра чун
ским пу тем. Иден ти фи ка ци ја зве зда уз по моћ иден ти фи ка то ра и 
та бли ца за иден ти фи ка ци ју.

ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ ВРЕ МЕ НА ИЗ ЛА ЗА И ЗА ЛА ЗА,  
ПО ЧЕТ КА И СВР ШЕТ КА СУ МРА КА (8)  Ниво знања 2

Од ре ђи ва ње вре ме на из ла ска и за ла ска Сун ца и Ме се ца по
мо ћу на у тич ког го ди шња ка и ра чун ским пу тем. Пра ви и при вид ни 
из лаз и за лаз Сун ца и Ме се ца. Су мрак, вр сте су мра ка. Од ре ђи ва ње 
по чет ка и свр шет ка су мра ка по мо ћу На у тич ког го ди шња ка и ра
чун ски

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча со ва го ди шње)

ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ ПО ЗИ ЦИ ЈЕ БРО ДА  
АСТРО НОМ СКИМ ПУ ТЕМ (6)   Ниво знања 2

Тач ка про јек ци је не бе ског те ла на зе мљи. Кру жни ца ви си не 
и кру жни ца по зи ци ја. Лук и ли ни ја по зи ци је. Цр та ње стај ни це на 
Мер ка то ро ву кар ту. Од ре ђи ва ње ве ро ват не по зи ци је. Ра чун ви си
не ко ја од го ва ра ко ор ди на та ма збро је не по зи ци је. Ра чун ази му та. 
Упо тре ба ра зних фор му ла и та бли ца за ра чун ви си не и ази му та.

ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ ГЕ О ГРАФ СКЕ ШИ РИ НЕ (6)  Ниво знања 2

Уоп ште о од ре ђи ва њу ге о граф ске ши ри не уз по моћ ме ри ди
јан ских ви си на не бе ских те ла. Од ре ђи ва ње вре ме на про ла за не бе
ских те ла кроз гор њи ме ри ди јан. Од ре ђи ва ње ге о граф ске ши ри не 
про ла ском Сун ца кроз гор њи ме ри ди јан. Од ре ђи ва ње ге о граф ске 
ши ри не по мо ћу ви си не зве зде Се вер ња че. Од ре ђи ва ње по зи ци је 
бро да ком би на ци јом стај ни ца до би је них ме то дом ви си не и ра чу
ном ге о граф ске ши ри не.

КОН ТРО ЛА ДЕ ВИ ЈА ЦИ ЈЕ НА ОТВО РЕ НОМ  
МО РУ (8)  Ниво знања 2

Кон тро ла де ви ја ци је маг нет ског ком па са по мо ћу ази му та, не
бе ских те ла у би ло ком ча су. Кон тро ла де ви ја ци је по мо ћу ази му та 
пра вог из ла ска и за ла ска Сун ца. Кон тро ла де ви ја ци је по мо ћу ази
му та зве зде Се вер ња че.

СКРА ЋЕ НЕ МЕ ТО ДЕ ОД РЕ ЂИ ВА ЊА  
ПО ЗИ ЦИ ЈЕ БРО ДА (6) Ниво знања 2

Уоп ште о скра ће ним ме то да ма. Пре глед та бли ца го то вих ре
зул та та ви си не и ази му та не бе ских те ла и рад са њи ма.

УРЕ ЂАЈ ЗА АУТО МАТ СКО РА ДАР СКО  
ПЛО ТО ВА ЊЕ (АRРА) (10)  Ниво знања 3

Пло то ва ње на ра дар ском ма не вар ском ди ја гра му, од ре ђи ва ње 
кур са и бр зи не дру гог бро да. Об ја шње ње пој мо ва СРА (Clo sest Po
int of Ap pro ach – тач ка нај бли жег про ла за), и ТСРА (Ti me to CPA – 
вре ме до ла ска до тач ке нај бли жег про ла за). Утвр ђи ва ње опа сно сти 
од су да ра не по сред но на екра ну и до но ше ње од лу ке о из бе га ва њу 
су да ра на мо ру. На чин из бо ра (се лек то ва ња) бро до ва на ра дар ском 
екра ну. На чин од ре ђи ва ња кур са из бе га ва ња ма тич ног бро да ка ко 
би про шао на же ље ну СРА. Основ ни прин цип ра да и мо гућ но сти 
уре ђа ја за ауто мат ско ра дар ско пло то ва ње (АRРА). Осно ви пра ће
ња и чи та ња по да та ка са екра на АRРА уре ђа ја. Звуч ни и све тло сни 
алар ми. Раз не мо гућ но сти АRРА уре ђа ја.

ХИ ПЕР БО ЛИЧ КИ НА ВИ ГА ЦИЈ СКИ  
СИ СТЕ МИ (6) Ниво знања 1

Хи пер бо ла као стај ни ца. При јем ни уре ђај на бро ду и упо тре
ба у на ви га ци ји: Lo ran A, Lo ranC, Dec ca, и Ome ga си стем. Од ре
ђи ва ње по зи ци је по мо ћу хи пер бо лич ких ра диона ви га циј ских си
сте ма.

СА ТЕ ЛИТ СКИ НА ВИ ГА ЦИЈ СКИ  
СИ СТЕМ (10)  Ниво знања 3

Са те лит ски си стем „Tran sit”, „GPS” и „DGPS”. Прин цип 
одрeђивања по зи ци је бро да, брод ски при јем ни уре ђај и ру ко ва ње. 
Тач ност и гре шке, „DGPS” ста ни це. 



АУТО МА ТИ ЗА ЦИ ЈА У НА ВИ ГА ЦИ ЈИ (4)  Ниво знања 3

Са вре ме ни за по вед нич ки пулт и упра вља ње бро дом. Упо тре
ба ра чу на ра и ми кро про це со ра у на ви га ци ји. Осно ви ин те грал ног 
на ви га циј ског си сте ма. Елек трон ска кар та. Цр на ку ти ја.

ДУ ЖНО СТИ НА ВИ ГА ЦИЈ СКОГ 
ОФИ ЦИ РА НА БРО ДУ (8)  Ниво знања 3

Ду жност офи ци ра код пре у зи ма ња стра же. Ду жност офи ци
ра у кон тро ли по ло жа ја бро да. Во ђе ње брод ског днев ни ка, књи ге 
ма не вра, књи ге де ви ја ци је и дру гих књи га зна чај них са аспек та на
ви га ци је. При пре ма ње на ви га циј ских ка ра та и пу бли ка ци ја за пло
вид бу и уцр та ва ње пла на пло вид бе, (Pas sa ge Plan).

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРО ГРА МА 

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

Са др жај на ста ве по мор ске на ви га ци је има при род ну ве зу са 
са др жа ји ма дру гих пред ме ти ма као што су: фи зи ка, ма те ма ти ка, 
ге о гра фи ја, као и са свим струч ним пред ме ти ма, јер је по мор ска 
на ви га ци ја те мељ струч ног обра зо ва ња по мор ског на у ти ча ра. Уче
ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу, и по мо гућ но сти, са 
дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве, и на тај на
чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не сте че не у окви ру на ста ве 
по мор ске на ви га ци је до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри
ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји 
се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал
ног раз во ја уче ни ка.

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

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ БРОДА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци са вла да ва њем овог гра
ди ва раз ви ју свест о зна ча ју по зна ва ња свих еле ме на та бро да, као и 
по на ша ња бро да у екс пло а та ци ји, да на јед но ста ван, си сте ма ти чан 
и при сту па чан на чин упо зна ју брод као пре во зно сред ство и као 
рад ну сре ди ну у ко јој ће жи ве ти и ис пу ња ва ти сво је рад не за дат ке.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о за ко ни то сти ма плов но сти бро да;
– стек ну зна ња из основ них пој мо ва бро да; 
– бу ду оспо со бље ни да ре ша ва ју про бле ме у ве зи екс пло а та

ци је бро да;

– упо зна ју еле мен те стан дард не брод ске опре ме и еле мен те 
брод ских си сте ма нео п ход них за рад и жи вот на бро ду;

– упо зна ју еле мен те брод ске кон струк ци је и стек ну свест о 
ва жно сти очу ва ња брод ске чвр сто ће;

– упо зна ју на чи не из град ње брод ског тру па и бро до гра ди ли
шта;

– при ме не сте че на зна ња из те о ри је бро да у са др жа ји ма пред
ме та стру ке;

– раз ви ју спо соб ност на уч ног ми шље ња и ло гич ног за кљу чи
ва ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

I РАЗРЕД 
(2 часa не дељ но, 74 ча со ва го ди шње)

УВОД (1)

Упо зна ва ње уче ни ка са са др жа јем на став ног пред ме та и по
треб ном струч ном ли те ра ту ром.

ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈА И СВОЈ СТВА БРО ДА (4)  Ниво знања 3

Де фи ни ци ја бро да, основ ни де ло ви бро да По де ла бро да по 
ду жи ни, ши ри ни, ви си ни

Над град ња бро да: ка штел, ка сар, мост, па луб не ку ћи це. Свој
ства бро да – на ви га ци о на, екс пло а та ци о на, тех нич ка, еко ном ска. 
Ан гло сак сон ске је ди ни це ко је се ко ри сте у бро дар ству.

ИСТО РИЈ СКИ РАЗ ВОЈ БРО ДАР СТВА (3)  Ниво знања 1

До ба бро до ва на ве сла, до ба бро до ва на је дра. Бро до ви на ме
ха нич ки по гон до II свет ског ра та. Раз вој бро до ва од II свет ског 
ра та до да на шњих да на.

ГЛАВ НЕ ДИ МЕН ЗИ ЈЕ БРО ДА (8)  Ниво знања 3 

Де фи ни ци је пој мо ва: вод на ли ни ја (кон струк тив на, те рет на, 
ла ка), глав но ре бро, пер пен ди ку ла ри, осно ви ца. Ди мен зи ја: ду жи
не, ши ри не, ви си не, сло бо дан бок (над во ђе), Плим со ло ва мар ка, 
за га зни це и трим бро да. Скок и пре лук па лу бе Ме ђу соб ни од но си 
глав них ди мен зи ја. Ко е фи ци јен ти под вод не фор ме бро да. За пре
ми на бро да – бру то, не то. Функ ци ја ба жда ре ња бро да, ба жда ре ње, 
све до чан ство о ба жда ре њу и ба ждар ска озна ка.

ПЛОВ НОСТ БРО ДА (7) Ниво знања 2

Те жи на бро да: соп стве на, но си вост, сте пен но си во сти, те жи
ште си сте ма бро да. Ис ти сни на бро да, те жи ште ис ти сни не, Ар хи
ме дов за кон. Си ле ко је де лу ју на брод – де пла сман, уз гон. Усло ви 
плов но сти.

ПО ДЕ ЛА БРО ДО ВА (5)  Ниво знања 2

Осно ве за по де лу бро до ва, по де ла бро до ва пре ма ве ли чи ни. 
Чам ци – де фи ни ци ја по про пи си ма за уну тра шњу пло вид бу и пло
вид бу на мо ру.

По де ла бро до ва пре ма на ме ни, по де ла бро до ва пре ма обла сти 
пло вид бе.

По де ла бро до ва пре ма: ма те ри ја лу град ње, по го ну, вр сти про
пул зо ра, из во ђе њу над град ње.

ТИ ПО ВИ БРО ДО ВА (12)  Ниво знања 2

Бро до ви за пре воз ра зних вр ста те ре та. Раз ли чи ти на чи ни па
ко ва ња те ре та. Ин тер мо дал ни тран спорт. Пут нич ки бро до ви. Бр зи 
бро до ви, леб ди ли це, ка та ма ра ни. Ре мор ке ри, ва тро га сни бро до ви, 
бро до ви за спа ша ва ње. Бро до ви тех нич ке фло те. Бро до ви све ти о
ни ци, бро до ви снаб де ва чи, пи лот ски бро до ви. Ри бар ски бро до ви. 
Реч ни бро до ви. Рат ни бро до ви.

ПА ЛУБ НА ОПРЕ МА БРО ДА (22)  Ниво знања 3

Де фи ни ци ја и по де ла опре ме на бро ду. Опре ма за си дре
ње, опре ма за вез бро да. Те рет ни уре ђа ји. Опре ма за спа ша ва ње. 



Опре ма за си гур но кре та ње љу ди бро дом. Уре ђа ји за те гље ње и по
ти ски ва ње бро до ва. Опре ма стам бе них про сто ра на бро ду. 

ВЕН ТИ ЛА ЦИ ЈА, ГРЕ ЈА ЊЕ  
И КЛИ МА ТИ ЗА ЦИ ЈА (4)  Ниво знања 2

Оп ште о вен ти ла ци ји и на чи ни ма вен ти ла ци је брод ских про
сто ра. Гре ја ње и кли ма ти за ци ја брод ских про сто ра. 

БРОД СКИ ЦЕВ НИ СИ СТЕ МИ (8)  Ниво знања 2

Де фи ни ци ја и по де ла брод ских цев них си сте ма. Де ло ви це во
во да: це ви, цев ни спо је ви, цев на ар ма ту ра, цев ни еле мен ти. Си стем 
во де за пра ње и уми ва ње. Са ни тар ни си стем. Ка љу жни си стем. Ба
ласт ни си стем. Ха ва риј ски си стем. Цев ни си сте ми на тан ке ри ма. 

II РАЗРЕД 
(3 часa не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

УВОД (1)

Упо зна ва ње уче ни ка са са др жа јем на став ног пред ме та и по
треб ном струч ном ли те ра ту ром.

ОТ ПОР И ПРО ПУЛ ЗИ ЈА БРО ДА (10)  Ниво знања 2

По јам и по де ла от по ра бро да, от пор тре ња, от пор та ла са, от
пор при ти са ка, от пор при ве за ка, от пор ва зду ха, до дат ни от по ри. 
Ути цај фор ме бро да на от пор, ути цај пит ке во де на от пор. Ме то де 
при бли жног од ре ђи ва ња от по ра. Ис пи ти ва ње брод ских мо де ла.

По јам и вр сте про пул зо ра. Брод ски то чак – осо би не, при ме на, 
кон струк тив ни еле мен ти. Про пе лер – осо би не, при ме на, кон струк
тив ни еле мен ти. Ка ви та ци ја и зу ја ње про пе ле ра, слип про пе ле ра. 
Спе ци јал на из во ђе ња про пе ле ра.

КОР МИ ЛА И КОР МИ ЛАР СКИ УРЕ ЂА ЈИ (8)  Ниво знања 2

По јам и при ме на ли ста кор ми ла. По де ла ли ста кор ми ла пре
ма: на чи ну при чвр шћи ва ња за брод ски труп, од но су по вр ши на ис
пред и иза осе обр та ња, об ли ку по преч ног пре се ка. Де ло ва ње ли
ста кор ми ла, на ги ња ње бро да при окре та њу, фа зе окре та ња бро да. 
Оп ште о опре ми за кор ми ла ре ње. Руч ни кор ми лар ски уре ђај Елек
трич ни кор ми лар ски уре ђај. Хи дра у лич ни кор ми лар ски уре ђај. 
Елек тро хи дра у лич ни кор ми лар ски уре ђај.

ПРЕ СЕ ЦИ ТРУ ПА – БРОД СКЕ ЛИ НИ ЈЕ (5)  Ниво знања 3

Оп ште о гра фич ком при ка зи ва њу брод ске фор ме. Вод не ли
ни је. Уз ду жња ци. Те о рет ска ре бра, об ли ци те о рет ских ре ба ра. 
Мре жа за уцр та ва ње брод ских ли ни ја. Цр теж брод ских ли ни ја.

ПРА ВИ ЛА НУ МЕ РИЧ КЕ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ (6)  Ниво знања 3

Оп ште о ну ме рич кој ин те гра ци ји. Тра пе зно пра ви ло са при ме
ри ма про ра чу на. Пр во Симп со но во пра ви ло са при ме ри ма про ра чу на.

ДИ ЈА ГРАМ СКИ ЛИСТ (18)  Ниво знања 3

Оп ште о ди ја грам ском ли сту. Од ре ђи ва ње: по вр ши не вод них 
ли ни ја, по вр ши не ре ба ра, за пре ми не под вод ног де ла бро да, де пла
сма на за слат ку и сла ну во ду. Уцр та ва ње кри вих на ди ја грам ском 
ли сту. При ме на ди ја грам ског ли ста: од ре ђи ва ње де пла сма на бро
да на рав ној ко би ли ци, од ре ђи ва ње де пла сма на три мо ва ног бро да, 
ска ла де пла сма на и но си во сти, то не по је ди ни ци за га жа ја, про ме на 
га за са про ме ном гу сти не во де.

МА ТЕ РИ ЈА ЛИ ЗА ГРАД ЊУ БРОД СКОГ  
ТРУ ПА (6)  Ниво знања 2

Осо би не и вр сте ма те ри ја ла за град њу бро да Де фи ни ци ја и 
осо би не че ли ка, оби чан бро до гра ђе вин ски че лик, че лик по ве ћа не 
чвр сто ће. Ли мо ви и про фи ли ко ји се ко ри сте у бро до град њи Оста
ли бро до гра ђе вин ски ма те ри ја ли: др во, ле гу ре алу ми ни ју ма, ста
клом оја ча на пла сти ка, бе тон.

Ис пи ти ва ње ма те ри ја ла за град њу брод ског тру па.

ЧВР СТО ЋА БРО ДА (5)  Ниво знања 2

Оп те ре ће ња ко ја де лу ју на брод ску кон струк ци ју: ста тич ка, 
ди на мич ка. По јам и по де ла чвр сто ће бро да. Уз ду жна чвр сто ћа: 
брод плу та на мир ној во ди, брод на та ла си ма. По преч на чвр сто
ћа. Ло кал на чвр сто ћа. По де ла кон струк тив них еле ме на та пре ма 
функ ци ји у чвр сто ћи бро да: но си о ци уз ду жне чвр сто ће, но си о ци 
по преч не чвр сто ће, оста ли еле мен ти.

СИ СТЕ МИ ГРАД ЊЕ БРОД СКОГ ТРУ ПА (3)  Ниво знања 2

Ка рак те ри сти ке брод ске кон струк ци је при: уз ду жном си сте му 
град ње, по преч ном си сте му град ње, ме шо ви том си сте му град ње.

ЕЛЕ МЕН ТИ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ БРОД СКОГ  
ТРУ ПА (28)   Ниво знања 3

Ко би ли ца бро да: де фи ни ци ја, уло га, по ста вља ње, про сти ра
ње, ти по ви. Струк ту ра јед но стру ког дна бро да: па смо, ре бре ни це, 
струк ту ра дна тан ко ва те ре та. Струк ту ра дво стру ког дна бро да 
(двод на): де фи ни ци ја, уло га, про сти ра ње и струк тур ни еле мен ти 
двод на, ко фер да ми у двод ну, хрп те ни ца, ту не ли у двод ну, боч ни 
уз ду жни но са чи двод на, ре бре ни це по преч но оре бре ног двод на, 
ре бре ни це уз ду жно оре бре ног двод на, уз ду жња ци двод на, по кров 
двод на. Струк тур ни тан ко ви. Спо ља шња опла та: уло га спо ља шње 
опла те, обе ле жа ва ње ли мо ва спо ља шње опла те, кон струк ци ја спо
ља шње опла те, отво ри на спо ља шњој опла ти. Љуљ не ко би ли це. 
Кон струк ци ја бо ка бро да: си сте ми оре бре ња бо ка бро да, по преч
на ре бра, боч не про ве зе (стрин ге ри), уз ду жња ци бо ка. Кон струк
ци ја па лу бе бро да: уло га и но мен кла ту ра па лу ба, др ве на па лу ба, 
че лич на па лу ба, си сте ми оре бре ња па лу ба, спо не, па луб не под ве
зе, уз ду жња ци па лу бе, сту бо ви (упо ре). Гро тла: уло га гро та ла, кон
струк ци ја гро та ла. Не про пу сне пре гра де: уло га и по де ла пре гра
да на бро ду, ми ни мал ни број по преч них не про пу сних пре гра да на 
бро ду, кон струк ци ја рав них пре гра да, кон струк ци ја ко ру го ва них 
пре гра да, пре гра де на тан ке ри ма. Ста тве: уло га, оп те ре ће ња и ма
те ри јал за град њу ста тви, прам ча на ста тва, кр ме на ста тва Над град
ња на гор њој па лу би: крат ки и ду ги мост, кон струк ци ја над гра ђа, 
па луб не ку ћи це. Дим њак. 

СИ ГУР НОСТ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ БРО ДА (4)   Ниво знања 3

Тех нич ки над зор над град њом бро да. Над зор над град њом ра
ди кла си фи ка ци је. Кла си фи ка ци о на дру штва. Озна ка кла се. Пре
гле ди бро да: ре дов ни, пе ри о дич ни, ван ред ни.

БРО ДО ГРА ДИ ЛИ ШТА (2)  Ниво знања 2

Де фи ни ци ја и по де ла бро до гра ди ли шта. Бро до гра ди ли шта 
код нас и у све ту. По го ни бро до гра ди ли шта. 

ГРАД ЊА И ПО РИ НУ ЋЕ БРО ДА (5)  Ниво знања 2

Рас по ред тех но ло шких по сту па ка град ње брод ског тру па. 
При прем ни ра до ви за из ра ду брод ског тру па. Пре до бра да ли мо ва 
и про фи ла: рав на ње ли мо ва, чи шће ње и на но ше ње ра ди о нич ког 
пре ма за. Пред мон та жа тру па.

Рад не по вр ши не за мон та жу тру па: на во зи, плов ни док, су ви 
док. Мон та жа тру па.

По ри ну ће бро да: по реч но, уз ду жно.

ОДР ЖА ВА ЊЕ БРО ДА (4)  Ниво знања 2

Спе ци фич но сти на пре за ња и де фор ма ци ја бро да у то ку екс
пло а та ци је. Ко ро зи ја брод ске кон струк ци је и за шти та од ко ро зи је. 
За штит ни пре ма зи, бо је ње у бро дар ству. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРО ГРА МА 

Про грам ски са др жа ји пред ме та Осно ви те о ри је бро да су ор
га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни 
број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них 
пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во
де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно 



да сва ка те ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви 
и за да ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор
ми ра ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред
ста вља кон ти ну и ра ни про цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства 
це ло куп них ак тив но сти на свим ча со ви ма Ме ха ни ке што зах те ва 
ве ћу пар ти ци па ци ју уче ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња, ве ли ки 
број при ме ра и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра.

Са др жај Осно ва те о ри је бро да има при род ну ве зу са са др жа
ји ма дру гих пред ме ти ма као што су: Фи зи ка, Ма те ма ти ка, Тех нич ко 
цр та ње, Ме ха ни ка, По мор ска на ви га ци ја, Прак тич на на ста ва. Уче
ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу, и по мо гућ но сти, са дру
гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. Осим то га, уче ни
ци ма тре ба ука зи ва ти и на ве зу са пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти 
као што су: Ста би ли тет и кр ца ње те ре та, Ма не ври са ње бро дом, Си
гур ност пло вид бе, По мор ско пра во. На тај на чин зна ња, ста во ви, 
вред но сти и ве шти не сте че не у окви ру на ста ве Осно ва те о ри је бро
да до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра
зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на уна пре
ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка.

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

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та је ства ра ње те мељ не осно ве за са
вла да ва ње струч них са др жа ја оста лих пред ме та у да љем обра
зо ва њу, као и да стек ну по треб на зна ња из елек трич них по ја ва и 
њи хо ве за ко ни то сти, ко ја ће успе шно при ме њи ва ти при ре ша ва њу 
про блем ских за да та ка у то ку ра да на бро ду. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о основ ним за ко ни ма у елек тро тех ни ци;
– бу ду оспо со бље ни за ре ша ва ње елек трич них ко ла;
– бу ду оспо со бље ни да вр ше елек трич на ме ре ња;
– стек ну зна ња о еле мен ти ма ин ста ла ци је елек трич них ма ши на;
– усво је зна ња о прин ци пи ма ра да основ них еле ме на та брод

ског елек тро е нер гет ског си сте ма;
– упо зна ју струч ну тер ми но ло ги ју.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

СТРУК ТУ РА МА ТЕ РИ ЈЕ И КРЕ ТА ЊЕ  
ЕЛЕК ТРО НА (2)  Ниво знања 2

Струк ту ра ато ма и хе миј ске ве зе. Кре та ње елек тро на у елек
трич ном и маг нет ном по љу.

ЕЛЕК ТРО СТА ТИ КА (6) Ниво знања 2

Основ ни пој мо ви о струк ту ри ма те ри је. Про вод ни ци, по лу
про вод ни ци и изо ла то ри и при ме на у елек тро тех ни ци. Ку ло нов за
кон. Елек тро ста тич ко по ље у ва ку у му. Ли ни је по ља. Про вод ни ци и 
изо ла то ри у елек тро ста тич ком по љу. По тен ци јал и на пон. Кон ден
за то ри и ка па ци тет кон ден за то ра. Енер ги ја елек тро ста тич ког по ља.

ЈЕД НО СМЕР НЕ СТРУ ЈЕ (11)   Ниво знања 3

Елек трич на стру ја – ја чи на и смер. Деј ство елек трич не стру
је. Омов за кон. Ме ре ње на по на. Елек трич на от пор ност и про вод
ност. R=f(t). Су пер про вод ност. От пор ни ци, ве зи ва ње от пор ни ка. 
Ме ре ње от пор но сти. Џу лов за кон. Елек трич ни рад и сна га. При ме
на. Елек трич ни ге не ра то ри. Про ста елек трич на ко ла. Пр ви и дру ги 
Кир хо фов за кон. Ре ша ва ње сло же них ко ла. Аку му ла то ри – олов ни 
и че лич ни. Пу ње ње, пра жње ње и одр жа ва ње аку му ла то ра. Тер мо е
лек трич не и фо то е лек трич не по ја ве.

ЕЛЕК ТРО МАГ НЕ ТИ ЗАМ (10)  Ниво знања 3

Маг нет но по ље стал ног маг не та и про вод ни ка са стру јом. 
Уза јам но деј ство про вод ни ка са стру јом. Елек тро маг нет на си ла. 
Ам пе ров за кон. По де ла ма те ри ја ла пре ма маг нет ним свој стви ма. 
При ме на фе ро маг не ти ка. Елек тро маг не ти. Маг нет ни флукс. Маг
нет но ко ло. Хи сте ре зис. Гу би ци услед хи сте ре зи са. Фа ра де јев за
кон елек тро маг нет нет не ин дук ци је. Са мо ин дук ци ја и ме ђу соб на 
ин дук ци ја. Вр тло жне стру је и скин ефе кат.

НА ИЗ МЕ НИЧ НЕ СТРУ ЈЕ (12)  Ниво знања 3

Про из вод ња на из ме нич не стру је. Основ ни пој мо ви и ве ле
чи не. Тре нут на, мак си мал на и ефек тив на вред ност. Уче ста ност и 
фа зни став. От по ри у ко лу на из ме нич не стру је (тер мо ге на, ин дук
тив на и ка па ци тив на от пор ност). Ред на ве за ак тив ног и ре ак тив ног 
от по ра. Им пе дан са. При вид ни от пор. RLСко ло. Сна ге у ко лу на
из ме нич не стру је – тре нут на, ак тив на, ре ак тив на и при вид на сна
га. Фак тор сна ге. Про из вод ња тро фа зне на из ме нич не стру је. Ве за 
на мо та ја у зве зду и тро у гао. Сна га тро фа зног ко ла.

ЕЛЕК ТРИЧ НА МЕ РЕ ЊА (6)  Ниво знања 3

Мер ни ин стру мен ти – озна ке у ше ма ма. Кла са тач но сти ме ре
ња. Ме ре ње стру је, на по на, сна га и фре квен ци је.

ЕЛЕК ТРИЧ НЕ МА ШИ НЕ (14) Ниво знања 2

По де ла елек трич них ма ши на. Тран сфор ма то ри – кон струк
ци ја и прин цип ра да јед но фа зног и тро фа зног. Асин хро ни мо тор 
– кон струк ци ја и прин цип ра да. Син хро не ма ши не – кон струк ци ја 
и прин цип ра да ге не ра то ра и мо то ра. Ма ши не јед но смер не стру
је – кон струк ци ја и прин цип ра да мо то ра и ге не ра то ра. При ме на 
елек трич них ма ши на на бро ду.

БРОД КАО ЕЛЕК ТРО Е НЕР ГЕТ СКИ  
СИ СТЕМ (9)  Ниво знања 3

Про из вод ња, раз вод и по тро шња елек трич не енер ги је на бро
ду. Брод ски агре га ти. Аку му ла тор ска ста ни ца. При кљу чак са коп
на. Глав на раз вод на та бла. Брод ска мре жа. Ка бло ви, оси гу ра чи и 
пре ки да чи. За шти та од уда ра стру је.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРО ГРА МА 

Про грам ски са др жа ји пред ме та Осно ве елек тро тех ни ке су 
ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори јен та ци о ни 
број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них 
пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во
де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно 
да сва ка те ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви 
и за да ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор
ми ра ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти на ма пред
ста вља кон ти ну и ра ни про цес и ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства 
це ло куп них ак тив но сти на свим ча со ви ма пси хо ло ги је што зах те ва 
ве ћу пар ти ци па ци ју уче ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше ња, ве ли ки 
број при ме ра и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра.

Са др жај Осно ва елек тро тех ни ке има при род ну ве зу са са др
жа ји ма дру гих пред ме ти ма као што су: Ма те ма ти ка, Фи зи ка, Прак
тич на на ста ва, Осно ви те о ри је бро да. Уче ни ци ма тре ба стал но 
ука зи ва ти на ту ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор
га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. Осим то га, уче ни ци ма тре ба ука зи ва ти 



и на ве зу са пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као што су: Брод ска 
елек тро ни ка, По мор ска на ви га ци ја, Сиг на ли за ци ја и по мор ске ко
му ни ка ци је, По зна ва ње брод ских ма ши на и уре ђа ја, Прак тич на на
ста ва. На тај на чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не сте че не 
у окви ру на ста ве Осно ве елек тро тех ни ке до би ја ју ши ри сми сао и 
до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, 
по себ но оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци
о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка.

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

САОБРАЋАЈНА ГЕОГРАФИЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци са вла да ва њем овог гра
ди ва раз ви ју свест о зна ча ју са о бра ћа ја као ва жног фак то ра ме ђу
соб ног по ве зи ва ња раз ли чи тих де ло ва све та. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју раз ли чи те вр сте са о бра ћа ја, а по себ но по мор ског, 

ко ји у ме ђу на род ној раз ме ни ро бе има до ми нант ну уло гу;
– раз ви ју свест да је без бр зог и ква ли тет ног тран спор та љу

ди, ма те ри јал них до ба ра и ве сти, не мо гу ће оства ри ти зна ча јан 
при вред ни раз вој;

– раз ви ју свест о роб ним то ко ви ма као по сле ди цу ме ђу соб не 
упу ће но сти и за ви сно сти, по је ди них де ло ва све та, јед них на дру ге, 
а уло гу са о бра ћа ја, по себ но по мор ског, као по сред ни ка у тој раз
ме ни.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗРЕД 
(2 часa не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

УВОД (2) Ниво знања 3

По јам и по де ла са о бра ћај не ге о гра фи је. Уло га и зна чај са о
бра ћа ја као при вред не де лат но сти. Основ не са о бра ћај ноге о граф
ске ка те го ри је.

СВЕТ СКО ТР ЖИ ШТЕ (3)  Ниво знања 1

По јам и ка рак те ри сти ке. Про це си по ли тич ке дез ин те гра ци је 
и еко ном ске ин те гра ци је. Ја ча ње еко ном ских и по ли тич ких функ
ци ја и ути ца ја ин те ре сних тр жи шта. Од но си из ме ђу еко ном ских 
гру па ци ја и тр жи шта.

СА О БРА ЋАЈ КАО ИН ТЕ ГРАЛ НИ ФАК ТОР  
НА СВЕТ СКОМ ТР ЖИ ШТУ (10) Ниво знања 2

По мор ски са о бра ћај. Коп не ни (же ле знич ки и друм ски) и те
ле ко му ни ка ци о ни. Реч ноје зер ски са о бра ћај. Наф то во ди као по
се бан вид са о бра ћај них си сте ма; ка рак те ри сти ке, зна чај и уло га. 
Струк ту ре ка рак те ри сти ке свет ске тр го вач ке фло те по на ме ни, ве
ли чи ни и за ста ви при пад но сти.

РЕ ГИ О НАЛ НИ РАЗ МЕ ШТАЈ ПО МОР СКОГ  
БРО ДАР СТВА У СВЕ ТУ (15) Ниво знања 3

Глав не ка рак те ри сти ке и еко ном ска струк ту ра. Глав не по мор
ске лу ке у све ту. Глав не по мор скоброд ске ре ги је у све ту. Атлант
ска Евро па и Ме ди те ран. Атлант ска оба ла Ан гло а ме ри ке. Аме рич
ки ме ди те ран. Атлант ска оба ла Ју жне Аме ри ке. Атлант ска оба ла 
Афри ке. За пад на оба ла Па ци фи ка. Азиј ска оба ла Ин диј ског оке а на.

ГЛАВ НИ ПО МОР СКИ КА НА ЛИ (5)  Ниво знања 3

Ге о граф ске, са о бра ћај не и тех нич ке ка рак те ри сти ке глав них 
по мор ских ка на ла. Глав ни сме ро ви и струк ту ра роб них то ко ва 
глав них по мор ских ка на ла. Су ец ки, Па нам ски, Св. Ло ренц и Кил
ски ка нал.

ГЛАВ НИ РОБ НИ ТО КО ВИ У СВЕ ТУ (15)  Ниво знања 2

Ре ги о нал ноге о граф ски раз ме штај про из вод ње. Ве ли чи на го
ди шње про из вод ње. Глав ни из во зни ци и уво зни ци – глав не лу ке 
за увоз и из воз. Про мет лу ка и њи хо ва по ве за ност са по је ди ним 
ви до ви ма са о бра ћа ја. Про мет наф те и угља. Про мет гво зде не ру де 
и фос фа та. Про мет пше ни це и ку ку ру за. Про мет пи рин ча. Про мет 
кон теј не ра.

ПО СЕБ НА СА О БРА ЋАЈ НА ГЕ О ГРА ФИ ЈА (20) Ниво знања 3

Ја дран ска по мор ска ре ги ја. Са о бра ћај ноге о граф ски по ло жај 
Ја дран ске ре ги је у од но су на Сред њу и За пад ну Евро пу и Ме ди
те ран. Глав не лу ке и њи хо ва са о бра ћај на по ве за ност са гра ви та
ци о ним под руч ји ма. Струк ту ра и обим роб ног про ме та у лу ка ма 
Ја дран ске ре ги је. Пре о вла ђу ју ћи сме ро ви кре та ња ро бе у глав ним 
лу ка ма Ја дран ске ре ги је. Лу ка Бар и ње но гра ви та ци о но под руч је 
– са о бра ћај на по ве за ност, обим и струк ту ра роб ног про ме та. Ве
ли чи на и струк ту ра, по на ме ни, тр го вач ке фло те бро дар ских пред
у зе ћа у Ја дран ској ре ги ји – са вре ме не тен ден ци је и кре та ња. Пут
нич ки, ли ниј ски и тра јект ни са о бра ћај у Ја дран ској ре ги ји. Уло га 
и зна чај авиоса о бра ћа ја у по ве зи ва њу лу ка Ја дран ске ре ги је. Са о
бра ћај ни си сте ми Ду нав–Ти са–Ду нав и Ду нав–Рај на–Мај на, и њи
хо ва по ве за ност са ин те грал ним тран спор том (реч ни, же ле знич ки, 
по мор ски). Глав не реч не лу ке и реч на бро до гра ди ли шта. Про мет 
ро бе у реч ним лу ка ма.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРО ГРА МА

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

Са др жај Са о бра ћај не ге о гра фи је има при род ну ве зу са са
др жа ји ма дру гих пред ме ти ма као што су: По мор ска на ви га ци ја, 
Прак тич на на ста ва. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу, 
и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске 
ча со ве. Осим то га, уче ни ци ма тре ба ука зи ва ти и на ве зу са пред ме
ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као што су: Ста би ли тет и кр ца ње те ре
та, Сиг на ли за ци ја и по мор ске ко му ни ка ци је. На тај на чин зна ња, 
ста во ви, вред но сти и ве шти не сте че не у окви ру на ста ве Са о бра
ћај не ге о гра фи је до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу 
оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се од
но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног 
раз во ја уче ни ка.

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



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

СТАБИЛИТЕТ И КРЦАЊЕ ТЕРЕТА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци са вла да ва њем овог гра
ди ва раз ви ју свест о зна ча ју ста би ли те та бро да као основ ној пло
вид бе ној ка рак те ри сти ци бро да чи јим угро жа ва њем до во де у пи
та ње оп ста нак бро да у це ли ни, као и да раз ви ју свест о ва жно сти 
пра вил ног кр ца ња и сла га ња те ре та и по што ва ња ме ђу на род них 
про пи са у овој обла сти, а све у ци љу обез бе ђе ња си гур не пло вид бе.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну те мељ на зна ња о ста бил но сти бро да и фак то ри ма ко

ји на то ути чу; 
– бу ду оспо со бље ни за упо тре бу од го ва ра ју ће ли те ра ту ре за 

про ра чун ста бил но сти и три ма бро да, као и упо тре бу пла но ва те
ре та, та бли ца и ди ја гра ма у ве зи про ра чу на ста би ли те та и си гур
но сти бро да;

– бу ду оспо со бље ни за бр зе про ра чу не три ма и ста бил но сти 
бро да;

– бу ду оспо со бље ни да про це не оп те ре ће ње брод ске кон
струк ци је у екс пло а та ци ји бро да упо тре бом по да та ка до би је ним 
про ра чу ни ма или про гра ми ма за укр цај те ре та;

– стек ну те мељ на зна ња о при пре ми бро да за кр ца ње и о ру
ко ва њу те рет ном опре мом бро да и о на чи ни ма оси гу ра ња те ре та 
ра ди спре ча ва ња на стан ка ште та;

– стек ну основ на зна ња о кр ца њу и сла га њу ра зних вр ста те
ре та и ме ђу на род ним про пи си ма у ве зи то га.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 часa не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

УВОД (2)

По јам и по де ла ста би ли те та, де фи ни ци ја ста би ли те та и плов
ност.

ПО ПРЕЧ НИ СТА БИ ЛИ ТЕТ (20)  Ниво знања 3

Еле мен ти по преч ног ста би ли те та. По преч ни по чет ни ста би ли
тет. Мо ме нат по преч ног ста би ли те та. Про ра чун цен тра ци је – од ре
ђи ва ње по ло жа ја те жи шта си сте ма бро да. Ра чу на ње ме та цен тар ске 
ви си не на бро ду. Про ра чун ме та цен тар ске ви си не у бро до гра ди ли
шту за пра зан брод – екс пе ри мент на ги ба. Пе ри од љу ља ња бро да и 
ме та цен тар ска ви си на. Про ме не по преч ног ста би ли те та: због пре
ме шта ја те ре та у вер ти кал ном сме ру, због укр ца ја и ис кр ца ја те ре
та. Ра чу на ње угла на ги ба код пре ме шта ња те ре та пре ма бо ку и код 
укр ца ја те ре та на бок бро да. Ста би ли тет код ве ли ких угло ва на ги
ба. По лу га мо мен та ста би ли те та као ме ри ло ста би ли те та. Про ра чун 
по лу ге мо мен та ста би ли те та. Сло бод не по вр ши не: оп ште, мо мент 
инер ци је по вр ши не вод не ли ни је. Мо мент инер ци је по вр ши не теч
но сти у брод ским тан ко ви ма. Ути цај сло бод них по вр ши на на ста
би ли тет бро да. Прак ти чан про ра чун ути ца ја сло бод них по вр ши на и 
ко рек ци ја ме та цен тар ске ви си не на бро ду.

УЗ ДУ ЖНИ СТА БИ ЛИ ТЕТ (9)  Ниво знања 3

По јам и еле мен ти уз ду жног ста би ли те та. Те жи ште плов не 
вод не ли ни је. Мо мент уз ду жног ста би ли те та. Уз ду жна ма та цен
тар ска ви си на. Трим или пре те га, мо мент три ма. Је ди нич ни мо
мент три ма. Про ра чун про ме не га зо ва на прам цу и на кр ми об зи
ром на по ло жај те жи шта плов не вод не ли ни је. Од ре ђи ва ње но вих 
га зо ва прам ца и кр ме код: уз ду жног по ме ра ња те жи не на бро ду, 
укр ца ја и ис кр ца ја ви ше те жи на, ком плет ног укр ца ја те ре та. Ути
цај по тро шње го ри ва и во де на трим бро да. 

СТА БИ ЛИ ТЕТ БРО ДА У ПО СЕБ НИМ  
УСЛО ВИ МА (6)   Ниво знања 3

Ути цај ви се ћег те ре та на ста би ли тет те ре та и на ста би ли тет 
бро да. Про ме не по преч ног ста би ли те та. Про ме на уз ду жног ста би
ли те та. Ста би ли тет код на су ка ња. Ста би ли тет код до ко ва ња.

ДИ НА МИЧ КИ СТА БИ ЛИ ТЕТ БРО ДА (2)  Ниво знања 2

Де фи ни ци ја и зна чај ди на мич ког ста би ли те та. Кри ва ди на
мич ког ста би ли те та.

СТА БИ ЛИ ТЕТ КОД ПРЕ ВО ЗА ЖИ ТА РИ ЦА (12)  Ниво знања 3

Уоп ште о жи та ри ца ма и дру гим ра су тим те ре ти ма као брод
ском те ре ту. Од ред бе SO LAS кон вен ци је. Жи та ри це, пу на и де ли
мич но пу на скла ди шта. Раз ли ке из ме ђу три мо ва них, пу них и по лу
пу них скла ди шта. Про ра чун ста би ли те та пре ма зах те ви ма SO LAS 
кон вен ци је. По преч ни мо мент на ги ба и угао на ги ба због по ме ра ња 
жи та ри ца. Кри ва по лу ге мо мен та ста тич ког ста би ли те та. Про ра
чун пре о ста лог ди на мич ког ста би ли те та бро да код по ме ра ња жи
та ри ца у скла ди шти ма. 

НА ПЛА ВЉИ ВА ЊЕ БРОД СКИХ ПРО СТО РА  
И ПРЕ ГРА ЂИ ВА ЊЕ БРО ДА (8)  Ниво знања 3

Уоп ште о на пла вљи ва њу бро да. I, II и III слу чај на пла вљи во
сти. Кри ва на пла вљи во сти. Ути цај про до ра во де на трим и ста би
ли тет бро да. Пре гра ђи ва ње бро до ва.

КЊИ ГА ТРИ МА И СТА БИ ЛИ ТЕ ТА (9)  Ниво знања 3

Уоп ште но о ин струк циј ским књи га ма на бро ду. Упо тре ба 
књи ге три ма и ста би ли те та. Упо тре ба та бли ца но си во сти. Упо тре
ба та бли ца и пла но ва ка па ци те та. Упо тре ба ди ја грам ског ли ста и 
хи дро стат ких кри вих – ва ђе ње по да та ка. Упут ства за про ра чун оп
те ре ће ња брод ске кон струк ци је. 

УПО ТРЕ БА РА ЧУ НА РА ЗА ПРО РА ЧУН  
ЕЛЕ МЕ НА ТА СТА БИ ЛИ ТЕ ТА БРО ДА (2)  Ниво знања 1

Про гра ми ко ји су у упо тре би за од ре ђи ва ње ста би ли те та при 
кр ца њу те ре та на са вре ме ним бро до ви ма.

IV РАЗРЕД 
(2 часa не дељ но, 64 ча со ва го ди шње)

УВОД (1)

Уоп ште о кр ца њу и сла га њу те ре та.

ПО ДЕ ЛА И СВОЈ СТВА ТЕ РЕ ТА (2) Ниво знања 3

По де ла те ре та. Оп ште осо би не те ре та. Фи зич ке осо би не, хе
миј ске осо би не, ме ха нич ке осо би не, тех но ло шке осо би не те ре та. 

РАС ПО РЕД ТЕ РЕ ТА (4) Ниво знања 3

Рас по ред те ре та об зи ром на по преч ни и уз ду жни ста би ли тет 
бро да. По ста вља ње бро да на же ље ни газ. Рас по ред те ре та об зи ром 
на чвр сто ћу брод ског тру па. Рас по ред те ре та об зи ром на ис ко ри
шћа ва ње брод ског про сто ра и бр зи ну укр ца ја и ис кр ца ја те ре та. 
Се па ри ра ње и озна чи ва ње те ре та. 



ПЛАН ТЕ РЕ ТА (10)  Ниво знања 3

Фак тор сла га ња те ре та. Гу сти на те ре та. Про ра чун те жи на 
ра зних те ре та на осно ву гу сти не и фак то ра сла га ња. Из гу бље ни 
про стор. Ul la ge – по јам и на чин ме ре ња. Упо тре ба та бли ца ка па
ци те та тан ко ва те ре та. Ис пра вак гу сти не теч но сти за раз ли ку тем
пе ра ту ре. Од ре ђи ва ње те жи не те ре та теч но сти на осно ву ul la geа. 
Упо тре ба пла на те ре та на бро до ви ма за пре воз ге не рал ног те ре та и 
бро до ви ма кон теј не ри ма. Упо тре ба ка па ци тет ног пла на скла ди шта 
и ме ђу па лу бља. 

ОП ТЕ РЕ ЋЕ ЊЕ БРОД СКЕ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ (8)  Ниво знања 3

По јам мо мен та са ви ја ња и си ла пу ца ња. Hog gingsag ging, ка
ко и ка да на ста ју. Оп те ре ће ње брод ске кон струк ци је на мо ру. Ин
стру мен ти за ме ре ње оп те ре ће ња брод ске кон струк ци је. Про гра ми 
за укр цај те ре та. Ди ја гра ми и ин фор ма ци је из ди ја гра ма о мо мен
ти ма са ви ја ња и си ла ма пу ца ња. 

ПРИ ПРЕ МА БРО ДА ЗА КР ЦА ЊЕ ТЕ РЕ ТА (4) Ниво знања 3

Про сто ри је за кр ца ње сме штај те ре та на бро ду. При пре ма 
бро да за укр цај те ре та. Кр ца ње у слат кој и слан ка стој во ди.

ОПРЕ МА ЗА РУ КО ВА ЊЕ ТЕ РЕ ТОМ (5) Ниво знања 3

Ру ко ва ње са ма ри ца ма и ди за ли ца ма. Про ве ра ко но па, че лик 
че ла и оста ле опре ме. Про ме на и за ме на до тра ја лих де ло ва опре
ме. Отва ра ње и за тва ра ње по кло па ца скла ди шта. Си гур ност код 
ру ко ва ња опре мом за укр цај и ис кр цај те ре та.

ЛУЧ КА ПО СТРО ЈЕ ЊА И МЕ ХА НИ ЗА ЦИ ЈА (1) Ниво знања 2

Обал на и по крет на ме ха ни за ци ја. Ме ха ни за ци ја кон теј нер
ског тер ми на ла. Ме ха ни за ци ја и луч ка по стро је ња за ра су ти те рет.

НАД ЗОР УКР ЦА ЈА И ИС КР ЦА ЈА ТЕ РЕ ТА (2)  Ниво знања 3

Те ре ти скло ни по ме ра њу и њи хо во оси гу ра ње. Пра вил ник о 
си гур ној прак си сла га ња и оси гу ра ња те ре та. 

НАД ЗОР НАД ТЕ РЕ ТОМ У ПЛО ВИД БИ (2) Ниво знања 3

Од го вор ност за те рет за по вед ни ка и чла но ва по са де. Про ве
тра ва ње те рет них про сто ри ја и си сте ми про ве тра ва ња. Ре гу ла ци ја 
про ве тра ва ња и тем пе ра ту ра ро си шта. Апа ра ти за ме ре ње тем пе
ра ту ре и вла жно сти ва зду ха те ре та и скла ди шта.

ШТЕ ТЕ НА БРОД СКОМ ТЕ РЕ ТУ (1) Ниво знања 2

Ште те од вла ге. Ште те од то пло те. Ште те тре ња и при ти ска. 
Ште те од не вре ме на. Ште те од ин се ка та, гло да ра и кра ђе.

ИН ТЕ ГРАЛ НИ ТРАН СПОРТ (6)  Ниво знања 2

Де фи ни ци ја и зна чај ин те грал ног тран спор та. Па ле ти за ци ја, 
вр сте, пред но сти и не до ста ци. Кон теј не ри за ци ја. Кон теј не ри, вр сте 
и про пи си о град њи. Бро до ви кон теј не ри и кон теј нер ски тер ми на
ли, пред но сти. Раз вој LASHси сте ма, SЕАВЕЕ си стем, ВА САТси
стем. Пред но сти LASHси сте ма, RОRО тран спорт. Вр сте RОRО 
бро до ва и на чин њи хо вог укр ца ја. Тра јек ти и пре воз тра јек ти ма.

КР ЦА ЊЕ И ПРЕ ВОЗ РА ЗНИХ ВР СТА  
ТЕ РЕ ТА (8) Ниво знања 3

Па луб ни те рет – прин цип сла га ња и оси гу ра ња па луб ног те
ре та. Пре воз др ва на па лу би. Пре по ру ке IMOa у по гле ду ста би ли
те та код пре во за те ре та др ва на па лу би.

Кон теј нер ски те рет – укр цај и мо гу ће гре шке у сла га њу кон
теј не ра. Сла га ње кон теј не ра са озна ком опа сног те ре та, њи хо во пра
вил но сла га ње и раз два ја ње. Пра вил но при кљу чи ва ње кон теј не ра са 
рас хлад ним уре ђа јем. Пра вил но оси гу ра ње те ре та од по ме ра ња. 

Ра су ти те рет – упо зна ва ње са са др жа јем IMO Co de за си гур
ни пре воз чвр стог ра су тог те ре та. Пре воз ру де, пре воз угља, вен ти
ла ци ја, опа сно сти. Ме ре опре за при укр ца ју и ис кр ца ју угља. 

Те рет у ду бо ким тан ко ви ма – вр сте те ре та ко ји се мо гу пре
во зи ти у ду бо ким тан ко ви ма, гре ја ње те ре та у ду бо ким тан ко ви ма.

КР ЦА ЊЕ И ПРЕ ВОЗ ОПА СНИХ ТЕ РЕ ТА (5) Ниво знања 2

Кла си фи ка ци ја опа сних те ре та пре ма IMDG Co de. Свој ства 
опа сних те ре та. Иден ти фи ка ци ја и озна ча ва ње. Зах те ви при па
ко ва њу опа сних те ре та. Про тив по жар на за шти та код пре во за опа
сних те ре та. Бро до ви за пре воз хе ми ка ли ја, LPG и LNG бро до ви. 
Ме ре си гур но сти код укр ца ја и ис кр ца ја. 

ТАН КЕ РИ (5)  Ниво знања 2

Пре то вар ни уре ђај на тан ке ри ма. Ме ре си гур но сти на тан ке
ри ма. При пре ма тан ке ра за укр цај те ре та. MAR POL 73/78. Опре ма 
за за шти ту од за га ђе ња. Рас по ред те жи на теч ног те ре та по тан ко
ви ма и про ра чун ста би ли те та тан ке ра. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРО ГРА МА

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

Са др жај Ста би ли те та и кр ца ња те ре та има при род ну ве зу са 
са др жа ји ма дру гих пред ме ти ма као што су: Фи зи ка, Ма те ма ти ка, 
Тех нич ко цр та ње, Ме ха ни ка, По мор ска на ви га ци ја, По мор ско пра
во, Прак тич на на ста ва. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту 
ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те
мат ске ча со ве. Осим то га, уче ни ци ма тре ба ука зи ва ти и на ве зу са 
пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као што су: Си гур ност пло вид бе, 
Ма не ври са ње бро дом. На тај на чин зна ња, ста во ви, вред но сти и 
ве шти не сте че не у окви ру на ста ве Ста би ли те та и кр ца ња те ре та 
до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов
них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на уна пре
ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка.

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

ПОМОРСКО ПРАВО

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци са вла да ва њем овог гра
ди ва раз ви ју свест о зна ча ју по зна ва ња основ них и те мељ них зна
ња из под руч ја по мор ског пра ва. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну основ на зна ња о пра ву као ба зу за овла да ва њем про

гра ма из овог пред ме та;



– овла да ју зна њи ма из обла сти по мор ског управ ног пра ва и 
ње го вом при ме ном у прак си;

– упо зна ју основ на пра ва и ду жно сти из рад ног од но са, а по
себ но са пра ви ма и ду жно сти ма по мо ра ца на бро ду;

– стек ну зна ња о уго вор ним стран ка ма из уго во ра о по мор
ском пре во зу;

– упо зна ју основ не оба ве зе из уго во ра о спа ша ва њу са по себ
ним освр том на оба ве зу бро да ра и ху ма ност са мог чи на спа ша ва ња 
на мо ру;

– стек ну зна ња из обла сти по мор ског оси гу ра ња и по мор ских 
ха ва ри ја.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 часa не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

УВОД (1)

Упо зна ва ње уче ни ка са на став ним пла ном и про гра мом пред
ме та По мор ско пра во.

ПО ЈАМ ПРА ВА И СИ СТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈА  
ПРА ВА (12)  Ниво знања 2

По јам пра ва. Прав на нор ма – по јам, еле мен ти и вр сте. Прав не 
чи ње ни це, прав ни од нос и прав ни по сао. Су бјек ти пра ва. Објек
ти пра ва. По јам и вр сте ствар них пра ва – сво ји на, за ло жно пра во 
и оста ла ствар на пра ва. Гра ђан скоправ ни де лик ти; ште та и вр сте 
ште те; од го вор ност; кри ви ца. За сни ва ње рад ног од но са – пра ва, 
оба ве зе и од го вор ност рад ни ка.

ПРИ ВРЕД НО УГО ВОР НО ПРА ВО (8)  Ниво знања 2

При вред ни уго во ри. На чин за кљу чи ва ња уго во ра. Бит ни еле
мен ти уго во ра. Вр сте уго во ра. Основ на пра ва и ду жно сти уго вор
них стра на код уго во ра о за сту па њу, шпе ди ци ји, пре во зу и укла ди
ште њу.

БЕЗ БЕД НОСТ (2) Ниво знања 3

Де фи ни ци ја без бед но сти. Вр сте без бед но сти – пре вен тив на, 
ак тив на и па сив на. Пре нос без бед но сти.

ВРЕД НО СНИ ПА ПИ РИ (2) Ниво знања 2

По јам вред но сних па пи ра. Вр сте вред но сних па пи ра. Пре нос 
вред но сних па пи ра.

МЕ ЂУ НА РОД НО ПО МОР СКО ПРА ВО (17)  Ниво знања 2

По јам и по де ла по мор ског пра ва. Рад на ко ди фи ка ци ји и уна
пре ђе њу ме ђу на род ног пра ва мо ра. По јам и ре жим уну тра шњих 
мор ских во да. По јам и ре жим те ри то ри јал ног мо ра. Отво ре но мо ре. 
Еко ном ска зо на. Спре ча ва ње за га ђе ња мо ра. По мор ско ме ћу на род
но пра во у вре ме ра та. По мор ско ра ти ште. Уче сни ци ра та. Огра ни
че ња у пра ву ра та. Не у трал ност. Рат ни и по мор ски плен. Рат на бло
ка да. Рат ни кон тра банд. Ди пло мат ска и кон зу лар на слу жба. Зна чај 
и уло га ди пло мат ских и кон зу лар них слу жби за по мор ство.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА УЈЕ ДИ ЊЕ НИХ НА ЦИ ЈА (3) Ниво знања 2

Ор га ни за ци ја ује ди ње них на ци ја.

ПО МОР СКО УПРАВ НО ПРА ВО (25) Ниво знања 3

Ор га ни др жав не упра ве и њи хо ви по сло ви. Ин спек то ри си
гур но сти пло вид бе и њи хо ва овла шће ња. По мор ски пре кр ша ји. 
По јам по мор ског до бра. По јам мор ске лу ке. По де ла лу ка. Рад и 
си гур ност у лу ци. Луч ке ка пе та ни је – по јам и по сло ви. Пи ло та
жа, по јам и по де ла. Пра ва и ду жно сти пи ло та. Ца рин ски си стем. 
Ца рин ски по гра нич ни по јас. При ста ја ње бро до ва. Ца рин ски пре
кр шај. Сло бод на ца рин ска зо на. По јам по мор ског бро да. Еле мен
ти за ин ди ви ду а ли за ци ју бро да. Утвр ђи ва ње спо соб но сти бро да за 

пло вид бу. Ме ђу на род не кон вен ци је. SO LAS – кон вен ци ја. Кон вен
ци ја ли ни је укр ца ја (те рет не во де не ли ни је). Упи сни ци бро до ва и 
упи сни ци ча ма ца. Ка те го ри је пло вид бе. Брод ска по са да. Пра ва и 
ду жно сти по са де. Пра во на по врат но пу то ва ње. За по вед ник бро да. 
По сло ви за по вед ни ка бро да у ве зи са си гур но шћу бро да и пло вид
бе. По сло ви за по вед ни ка бро да из под руч ја јав них овла шће ња. По
сло ви за по вед ни ка бро да као за кон ског за ступ ни ка бро да ра. Укр цај 
и ис кр цај чла но ва по са де. По мор ска књи жи ца. Здрав стве ни усло ви 
за рад на бро ду. По мор ска зва ња и функ ци је чла но ва по са де. Сти
ца ње зва ња. Овла шће ња за вр ше ње по сло ва на бро ду.

IV РАЗРЕД 
(2 часa не дељ но, 64 ча со ва го ди шње)

ПО МОР СКО ИМО ВИН СКО ПРА ВО (29)  Ниво знања 3

По јам вла сни штва. По јам уго вор ног за ло жног пра ва. По јам 
за кон ског за ло жног пра ва. По јам бро да ра. Од го вор ност бро да ра. 
Огра ни че на од го вор ност бро да ра. Уго во ри о ис ко ри шћа ва њу бро
до ва. Уго во ри о пло вид бе ном по слу. Уго во ри о пре во зу ства ри. 
Брод ски уго во ри. Из вр ше ње уго во ра о пре во зу ства ри. Вре ме укр
ца ва ња и ис кр ца ва ња бро да. Пре во зне ис пра ве. Пре да ја те ре та при
ма о цу. Од го вор ност бро да ра за ште те на те ре ту и за за ка шње ње. 
Во за ри на. За кон ско за ло жно пра во на ства ри ма укр ца ним на бро ду. 
Пре ста нак уго во ра о пре во зу ства ри. Пре воз пут ни ка и пр тља га. Те
гље ње. Пре воз у ко јем уче ству је ви ше во за ра. За куп бро да.

ПО МОР СКО ОСИ ГУ РА ЊЕ (10)  Ниво знања 3

Оси гу ра ње уоп ште. Пред мет оси гу ра ња. Ри зик. Пре ми ја оси
гу ра ња. По ли са – по јам и вр сте по ли са оси гу ра ња. Фран ши за. Ре о
си гу ра ње. На кна да ште те. Клуб оси гу ра ња.

УГО ВОР О ПЛО ВИД БЕ НОМ ОСИ ГУ РА ЊУ (3)  Ниво знања 3

Оси гу ра ње ро бе – те ре та. Оси гу ра ње бро да. Оси гу ра ње во за
ри не. Оси гу ра ње од го вор но сти. Ра зна оси гу ра ња.

ПЛО ВИД БЕ НЕ НЕ ЗГО ДЕ (5) Ниво знања 3

Су дар бро до ва. На кна да ште те у слу ча ју су да ра бро до ва. По
сту пак за по вед ни ка на кон су да ра. Спа са ва ње. Спа са ва ње љу ди и 
спа са ва ње имо ви не. Ду жно сти за по вед ни ка при ли ком спа са ва ња.

ЗА ЈЕД НИЧ КЕ – ГЕ НЕ РАЛ НЕ ХА ВА РИ ЈЕ (12)  Ниво знања 3

По јам за јед нич ке ха ва ри је. Бит не ка рак те ри сти ке ге не рал не 
ха ва ри је. Ти пич не ште те код ге не рал не ха ва ри је. Ти пич ни тро шко
ви ге не рал не ха ва ри је. По сту пак ли кви да ци је ге не рал не ха ва ри је. 
До при нос у ге не рал ној ха ва ри ји. У/А пра ви ла. По себ на – пар ти ку
лар на ха ва ри ја.

ВА НУ ГО ВОР НА ОД ГО ВОР НОСТ БРО ДА РА (5)  Ниво знања 3

Од го вор ност за смрт и те ле сне по вре де. Од го вор ност за 
оште ће ње ства ри и за га ђе ње око ли не. Од го вор ност због из ли ва ња 
уља ко је се пре во зи као те рет.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРО ГРА МА

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

Са др жај По мор ског пра ва има при род ну ве зу са са др жа ји
ма дру гих пред ме ти ма као што су: Ста би ли тет и кр ца ње те ре та, 



Си гур ност пло вид бе Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу, 
и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске 
ча со ве. 

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

МАНЕВРИСАЊЕ БРОДОМ И ПРАВИЛА ИЗБЕГАВАЊА
СУДАРА НАМОРУ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци са вла ђи ва њем овог гра
ди ва ство ре осно ву за успе шно усва ја ње зна ња и ве шти ну о ма не
вар ским свој стви ма бро да и по што ва ње свих ме ђу на род них про пи
са о си гур но сти пло вид бе.

Задаци на ста ве из пред ме та су да уче ни ци:
– раз ви ју свест о ва жно сти сиг на ла опа сно сти на мо ру;
– стек ну зна ња о ма не вар ским свој стви ма бро да у скла ду са 

ме ђу на род ним про пи си ма о си гур но сти пло вид бе;
– бу ду оспо со бље ни за бр зо ре ша ва ње про бле ма и до но ше њу 

енер гич них од лу ка у раз ли чи тим си ту а ци ја ма из бе га ва ња су да ра;
– упо зна ју ва жност сме шта ја све та ла и зна ко ва као и њи хо ве 

тех нич ке ка рак те ри сти ке;
– раз ви ју свест о зна ча ју ме ђу на род ног пра ви ла о из бе га ва њу 

су да ра на мо ру;
– кроз ве жбу про у че и про и гра ју мо гу ће опа сно сти на мо ру и 

њи хо во из бе га ва ње.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

IV РАЗРEД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча со ва го ди шње)

А. МА НЕ ВРИ СА ЊЕ БРО ДОМ

МА НЕ ВАР СКА СВОЈ СТВА БРО ДА(9)  Ниво знања 3

Фак то ри ко ји ути чу на ма не вар ске осо би не бро да: де ло ва ње 
кор ми ла, про пе ле ра, ко но па, си да ра, ве тра и стру је, на гиб и трим. 
Бро до ви са јед ним и два про пе ле ра, те о ри је де ло ва ња про пе ле ра и 
кор ми ла. Тра ја ње и ве ли чи на кру га окре та ја. Спо соб ност за у ста
вља ња. Вре ме пре ба ци ва ња ма ши не из хо да на пред у ход на зад. 
Кор ми ла ре ње са јед ним и са два про пе ле ра. Окрет у ме сту са јед
ним и са два про пе ле ра.

МА НЕ ВАР СКИ УРЕ ЂА ЈИ НА БРО ДУ (6)   Ниво знања 3

Уоп ште о уре ђа ји ма и си сте ма ве зе са ко манд ним мо стом и на
чин ко му ни ка ци је. Си дре ни уре ђа ји. Ви тла и при ве зна сред ства. Ре
зер вно кор ми ла ре ње у ну жди. Ко ман де за кор ми ла ре ње на срп ском 
и ен гле ском је зи ку. Ко ман де ма ши ни на срп ском и ен гле ском је зи ку.

Б. ПИСМ – ПРА ВИ ЛА ИЗ БЕ ГА ВА ЊА СУ ДА РА 
НА МО РУ (IМО 1972)

ПРИ МЕ НА (2)  Ниво знања 3

Од го вор ност. Оп ште де фи ни ци је.

СВЕ ТЛА И ЗНА ЦИ, ПРИ МЕ НА, ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈЕ  
И ВИ ДЉИ ВОСТ СВЕ ТА ЛА (9)  Ниво знања 3

Пра ви ло 23 – Бро до ви на ме ха нич ки по гон ка да пло ве.
Пра ви ло 24 – Те гле ње и по ти ски ва ње.
Пра ви ло 25 – Је дре ња ци и бро до ви на ве сла ка да пло ве.
Пра ви ло 26 – Ри бар ски бро до ви. 
Пра ви ло 27 – Бро до ви не спо соб ни за ма не вар и бро до ви огра

ни че не спо соб но сти за ма не ври са ње.
Пра ви ло 28 – Бро до ви огра ни че ни сво јим га зом.
Пра ви ло 29 – Пи лот ски бро до ви.
Пра ви ло 30 – Уси дре ни и на су ка ни бро до ви.
Пра ви ло 31 – Хи дро а ви о ни.

СМЕ ШТАЈ И ТЕХ НИЧ КЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ  
СВЕ ТА ЛА И ЗНА КО ВА (9)  Ниво знања 3

Де фи ни ци је, рас по ред све та ла по ви си ни раз мак из ме ђу њих. 
Хо ри зон тал ни рас по ред и раз мак из ме ђу све та ла. По ло жај по ка за
них све та ла и зна ко ва на ри бар ским бро до ви ма, ба ге ри ма и бро до
ви ма ко ји вр ше под вод не ра до ве. За сло ни за боч на све тла. Зна ци. 
Ка рак те ри сти ке бо је све та ла. Ин тен зи тет све та ла. Хо ри зон тал ни 
сек то ри, вер ти кал ни сек то ри. Ин тен зи тет не е лек трич них све та ла. 
Све тла за по ка зи ва ње ма не вра.

ДО ПУН СКИ СИГ НА ЛИ, ЗА РИ БАР СКЕ  
БРО ДО ВЕ КО ЈИ ЛО ВЕ ЈЕ ДАН БЛИ ЗУ  
ДРУ ГОГ (3)  Ниво знања 3

Оп ште од ред бе. Сиг на ли за ко ча ре. Сиг на ли за пли ва ри це.

ПРА ВИ ЛА ЗА ПЛО ВИД БУ  
И КОР МИ ЛА РЕ ЊЕ (8)   Ниво знања 3

Пло вид ба бро до ви ма при свим усло ви ма ви дљи во сти.
Пра ви ло 4 – При ме на
Пра ви ло 5 – Осма тра ње
Пра ви ло 6 – Си гур на бр зи на
Пра ви ло 7 – Опа сност су да ра
Пра ви ло 8 – По сту пак за из бе га ва ње су да ра
Пра ви ло 9 – Пло вид ба у уским ка на ли ма
Пра ви ло 10 – Ше ме одво је не пло вид бе

ПЛО ВИД БА БРО ДО ВА КО ЈИ ВИ ДЕ  
ЈЕ ДАН ДРУ ГОГ (8)  Ниво знања 3

Пра ви ло 11 – При ме на
Пра ви ло 12 – Је дре ња ци
Пра ви ло 13 – Пре ти ца ње
Пра ви ло 14 – По ло жај бро до ва у про тив кур су
Пра ви ло 15 – Укр шта ње кур се ва
Пра ви ло 16 – По сту пак бро да ко ји усту па пут
Пра ви ло 17 – По сту пак бро да са пра вом пу та
Пра ви ло 18 – Ме ђу соб не оба ве зе бро до ва

ПЛО ВИД БА БРО ДО ВА ПРИ ОГРА НИ ЧЕ НОЈ  
ВИ ДЉИ ВО СТИ ЗВУЧ НИ И СВЕ ТЛО СНИ  
СИГ НА ЛИ (7)   Ниво знања 3 

Пра ви ло 32 – Де фи ни ци ја
Пра ви ло 33 – На пра ве за да ва ње звуч них сиг на ла
Пра ви ло 34 – Сиг на ли за на ме ра ва ни ма не вар и за упо зо ре ње
Пра ви ло 35 – Звуч ни сиг на ли при огра ни че ној ви дљи во сти
Пра ви ло 36 – Сиг на ли за при вла че ње па жње
Пра ви ло 37 – Сиг на ли опа сно сти
Пра ви ло 38 – Из у зе ћа

ТЕХ НИЧ КЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ НА ПРА ВА  
ЗА ДА ВА ЊЕ ЗВУЧ НИХ СИГ НА ЛА (2)  Ниво знања 3

Брод ска си ре на. Зво но или гонг.

СИГ НА ЛИ ОПА СНО СТИ (1)  Ниво знања 3

Све тла за раз не бро до ве.



НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРО ГРА МА

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

Са др жај Брод ке елек тро ни ке има при род ну ве зу са са др жа ји
ма дру гих пред ме ти ма као што су: По мор ска на ви га ци ја, По мор
ско пра во, Сиг на ли за ци ја и по мор ске ко му ни ка ци је, Си гур ност 
пло вид бе Прак тич на на ста ва. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти 
на ту ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва
ти те мат ске ча со ве. На тај на чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве
шти не сте че не у окви ру на ста ве пред ме та до би ја ју ши ри сми сао и 
до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, 
по себ но оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци
о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка. Са др жа је про гра ма је нео п
ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним на став ним ме то да ма и сред стви ма. 
У окви ру сва ке про грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти 
за: са мо стал но про на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин
фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, 
ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља
ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја (нпр. по ве зи ва ње са др жа ја 
пред ме та са сва ко днев ним ис ку ством, са др жа ји ма дру гих пред
ме та и др.); тим ски рад; са мо про це ну; пре зен та ци ју сво јих ра до
ва и груп них про је ка та и ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну 
ко му ни ка ци ју. Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком 
ча су, сва ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и 
да ва ње по врат не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у 
скла ду са Пра вил ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва
ти и охра бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу 
за да та ка пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу 
ар гу мен та ци ју.

МЕТЕОРОЛОГИЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да се уче ни ци са вла да ва њем овог 
гра ди ва оспо со бе за успе шно и ефи ка сно про це њи ва ње ме те о ро
ло шких при ли ка и њи хо ву при ме ну у на ви га ци ји. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју све ме те о ро ло шке по ја ве и еле мен те, њи хо ве ме

ђу соб не за ви сно сти, а на ро чи то прог но зе вре ме на;
– упо зна ју до стиг ну ћа ме те о ро ло ги је у ужем сми слу, а у ве зи 

са ме те о ро ло шком на ви га ци јом, и то: вре мен ски из ве шта ји, из бе
га ва ње олу је, пло вид бе у ле ду и ма гли;

– упо зна ју све вре мен ске не по го де;
– стек ну зна ња о на чи ну де ши фри ра ња ме те о ро ло шких из ве

шта ја;
– упо зна ју ути цај вре ме на на нор ма лан рад брод ске по са де.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 часa не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

УВОД (3)  Ниво знања 3

По јам и по де ла ме те о ро ло ги је. Основ ни ме те о ро ло шки еле
мен ти и ме те о ро ло шке по ја ве. Ло кал но, зва нич но вре ме и да тум
ска гра ни ца.

АТ МОС ФЕ РА (3)  Ниво знања 2

Вер ти кал на по де ла ат мос фе ре. Са став и гу сти на ва зду ха. 
Аку стич не, оп тич ке, елек трич не и дру ге по ја ве у ат мос фе ри.

ТО ПЛОТ НИ ПРО ЦЕ СИ АТ МОС ФЕ РЕ  
И ЗЕ МЉЕ (4)  Ниво знања 1

По јам то пло те и тем пе ра ту ре. За гре ва ње и хла ђе ње Зе мљи
не по вр ши не, во де не по вр ши не и ва зду ха. Ин стру мен ти за ме ре ње 
тем пе ра ту ре ва зду ха. Ади ја бат ски про це си у ат мос фе ри и рав но те
жна ста ња у њој.

ВО ДА У АТ МОС ФЕ РИ (9)  Ниво знања 3

Кру же ње во де у при ро ди. Вла жност ва зду ха, ап со лут на и ре ла
тив на вла жност ва зду ха. Ин стру мен ти за ме ре ње вла жно сти ва зду
ха. Облач ност, ти по ви обла ка и њи хо во опа жа ње. Па да ви не, по де ла 
и основ не од ли ке. Ин стру мен ти за ме ре ње па да ви на. Ма гла, по ста
нак и вр сте ма гле. Ути цај ма гле на на ви га ци ју. Ста ње ви дљи во сти у 
ат мос фе ри; про це на ви дљи во сти на бро ду и та бли це ви дљи во сти.

АТ МОС ФЕР СКИ ПРИ ТИ САК И ВЕ ТАР (5)  Ниво знања 2

По јам о ва зду шном при ти ску и ге о граф ски рас по ред ва зду
шног при ти ска на Зе мљи. Изо ба ре и ин стру мен ти за ме ре ње ат
мос фер ског при ти ска. Ве тар, по јам, по де ла, еле мен ти ве тра и 
обе ле жа ва ње. Опа жа ње ве тра на бро ду и ин стру мен ти за ме ре ње 
ја чи не, сме ра и бр зи не ве тра.

ЦИР КУ ЛА ЦИ ЈА АТ МОС ФЕ РЕ (4)  Ниво знања 2

Оп шта цир ку ла ци ја ва зду ха у ат мос фе ри и стал ни ве то ви. 
Пе ри о дич ни ве тро ви. Ло кал ни ве тро ви.

ВА ЗДУ ШНЕ МА СЕ И ФРОН ТО ВИ (5) Ниво знања 2

Ва зду шне ма се и њи хо ве ка рак те ри сти ке. Ва зду шни фрон то ви 
и вр сте фрон то ва. То пли, хлад ни, ста ци о ни ра ни и фронт оклу зи је.

ЦИ КЛО НИ (6) Ниво знања 3

По ста нак и раз вој ци кло на, основ на по де ла. Вре ме у ци кло ну. 
Се ри ја ци кло на, ре ге не ра ци ја и се кун дар ни ци кло ни.

АН ТИ ЦИ КЛО НИ (4)  Ниво знања 3

По ста нак и раз вој ан ти ци кло на. Ва жни ји ти по ви ан ти ци кло
на. Вре ме у ан ти ци кло ну.

ТРОП СКИ ЦИ КЛО НИ И ВРЕ МЕН СКЕ  
НЕ ПО ГО ДЕ (7)  Ниво знања 3

Основ не ка рак те ри сти ке троп ског ци кло на. Пред зна ци от кри
ва ња и пра ће ња ци кло на, под руч је ја вља ња и пу та ње. Из бе га ва ње 
троп ског ци кло на и слу жба за от кри ва ње и пра ће ње ци кло на са бро
да. Мор ска пи ја ви ца и тор на до. Тер мич ка и ди на мич ка не по го да.

ВРЕ МЕН СКЕ КАР ТЕ И ОСНО ВЕ ПРОГ НО ЗЕ  
ВРЕ МЕ НА (6) Ниво знања 3

Осно ви, вр сте и на че ла прог но зе вре ме на. Си ноп тич ке кар те 
и ме ђу на род ни зна ци на њи ма. Прог но зи ра ње вре ме на пре ма ло
кал ним пред зна ци ма.

НО ВА ПО МА ГА ЛА У МЕ ТЕ О РО ЛО ГИ ЈИ (2)  Ниво знања 1

Ме те о ро ло шки са те ли ти. Фак си мил уре ђа ји и фак си мил кар те.

МЕ ТЕ О РО ЛО ГИ ЈА У СЛУ ЖБИ  
НА ВИ ГА ЦИ ЈЕ (7)   Ниво знања 3

Ме те о ро ло шка си гур ност пло вид бе. Ме те о ро ло шка на ви
га ци ја Из бор нај по вољ ни је ме те о ро ло шке ру те. Ме те о ро ло шко 
усме ра ва ње бро до ва са коп на. Обе ле жа ва ње ци кло на и под руч ја 
олуј ног ве тра.



БРОД СКИ МЕ ТЕ О РО ЛО ШКИ ИЗ ВЕ ШТАЈ (5)   Ниво знања 2

Брод ска ме те о ро ло шка ста ни ца. Кљу че ви за ши фри ра ње (де
ши фри ра ње) брод ских ме те о ро ло шких из ве шта ја. Ме те о ро ло шки 
из ве шта ји у отво ре ном тек сту и брод ски ме те о ро ло шки днев ник.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРО ГРА МА

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

Са др жај ме те о ро ло ги је има при род ну ве зу са са др жа ји ма 
дру гих пред ме ти ма као што су: по мор ска на ви га ци ја, оке а но гра
фи ја, прак тич на на ста ва. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту 
ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те
мат ске ча со ве. Осим то га, уче ни ци ма тре ба ука зи ва ти и на ве зу са 
пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као што су: Си гур ност пло вид
бе, Ма не ври са ње бро дом. На тај на чин зна ња, ста во ви, вред но сти 
и ве шти не сте че не у окви ру на ста ве ме те о ро ло ги је до би ја ју ши ри 
сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них 
ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив
ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка.

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

ОКЕАНОГРАФИЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да се уче ни ци са вла да ва њем овог 
гра ди ва раз ви ју свест о зна ча ју по зна ва ња фи зич ких осо би на 
Свет ског мо ра и да бу ду оспо со бље ни да сте че на зна ња при ме не 
у на ви га ци ји. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну основ на зна ња о оке а ни ма и мо ри ма;
– упо зна ју ути цај ле да и ле де них бре го ва на нор ма лан ток 

пло вид бе;
– упо зна ју се са те о ри јом на стан ка мор ских ме на и мор ских 

стру ја, као и са кар та ма њи хо вог ге о граф ског рас про сти ра ња;
– стек ну зна ња о мор ским та ла си ма и о зна ча ју кар те та ла са 

за са вре ме ну на ви га ци ју.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

СВЕТ СКО МО РЕ (5)  Ниво знања 3

Свет ско мо ре, ње го ва хо ри зон тал на по де ла и зна чај. Мор фо
ло ги ја оба ла, ти по ви и мо гућ ност њи хо ве по мор ске ва ло ри за ци је. 

Раз у ђе ност оба ла. Мор ски про ла зи – при род ни и ве штач ки. Ре љеф 
дна оке ан ских и мор ских ба се на.

ФИ ЗИЧ КЕ И ХЕ МИЈ СКЕ ОСО БИ НЕ  
МОР СКЕ ВО ДЕ (5)   Ниво знања 1

Тем пе ра ту ра, про вид ност, бо ја, са ли ни тет и све тлу ца ње мор
ске во де. Спе ци фич на те жи на и гу сти на. Ути цај гу сти не мор ске 
во де на газ бро да.

ЛЕД У МО РУ (7)  Ниво знања 3

На ста нак ле да у мо ру и ње го ва кла си фи ка ци ја. Фи зич ка свој
ства ле да. Пло вид ба у под руч ју ле да и ле де них бре го ва. Слу жба 
осма тра ња и пра ће ња кре та ња ле да. При руч ни ци и ин фор ма ци је 
о ле ду.

МОР СКЕ МЕ НЕ (6)  Ниво знања 3

По јам, де фи ни ци ја и те о ри ја на стан ка мор ских ме на. Опа жа
ње мор ских ме на – ма ре о граф. Ва жност мор ских ме на у на ви га ци
ји. Стру је, при руч ни ци и та бли це мор ских ме на.

МОР СКЕ СТРУ ЈЕ (7)  Ниво знања 3

Узро ци по стан ка мор ског стру ја ња. Еле мен ти мор ских стру ја. 
Вр сте мор ских стру ја. Оп шти рас по ред мор ских стру ја на по вр ши
ни Свет ског мо ра. Кар те, атла си и при руч ни ци о мор ским стру ја ма.

МОР СКИ ТА ЛА СИ (5)  Ниво знања 3

Узро ци на стан ка мор ских та ла са; Еле мен ти та ла са и њи хо во 
ме ре ње. Ути цај плит ког мо ра на ши ре ње та ла са и про ме ну еле ме
на та та ла са. Опа жа ње та ла са са бро да и Бо фо ро ва ска ла Кар те та
ла са и прог но за у плов ном под руч ју. Зна чај пи лот ских ка ра та за 
са вре ме ну на ви га ци ју.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРО ГРА МА

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

Са др жај оке а но гра фи је има при род ну ве зу са са др жа ји ма 
дру гих пред ме ти ма као што су: по мор ска на ви га ци ја, ме те о ро ло
ги ја, прак тич на на ста ва. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту 
ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те
мат ске ча со ве. Осим то га, уче ни ци ма тре ба ука зи ва ти и на ве зу са 
пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као што су: Си гур ност пло вид
бе, Ма не ври са ње бро дом. На тај на чин зна ња, ста во ви, вред но сти 
и ве шти не сте че не у окви ру на ста ве оке а но гра фи је до би ја ју ши ри 
сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них 
ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив
ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка.

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



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

МЕДИЦИНА ЗА ПОМОРЦЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци са вла да ва њем овог гра
ди ва раз ви ју свест о ме ђу соб ној за ви сно сти и со ли дар но сти чла но
ва по са де бро да, као и да раз ви ју свест о ва жно сти пра во вре ме не и 
пра вил но пру же не пр ве по мо ћи.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју по мор ске здрав стве не про пи се и до ку мен те;
– на у че осно ве хи ги је не на бро ду;
– упо зна ју вр сте и ка рак те ри сти ке не зго да и по вре да, као и 

дру гих ста ња на бро ду;
– овла да ју ве шти ном пру жа ња пр ве по мо ћи на бро ду;
– упо зна ју хит не ин тер вен ци је и по ступ ке;
– упо зна ју симп то ме за ра зних и ин фек тив них бо ле сти.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

УВОД (1)

По мор ска ме ди ци на и њен зна чај за здра вље по мо ра ца.

ПО МОР СКИ ЗДРАВ СТВЕ НИ ПРО ПИ СИ  
И ДО КУ МЕН ТИ (8)   Ниво знања 3

Ме ђу на род ни по мор ски здрав стве ни про пи си и до ку мен ти 
(ме ђу на род ни са ни тар ни пра вил ник, про пи си о тра же њу ме ди цин
ске по мо ћи ра дио пу тем).

Здрав стве на до ку мен та ци ја и ад ми ни стра ци ја, здрав стве на 
из ја ва, здрав стве ни днев ник, здрав стве на књи жи ца. Здрав стве ни 
пре гле ди по мо ра ца.

Здрав стве ни про пи си и до ку мен ти о хлад ња ча ма на бро ду, 
брод ској бол ни ци и апо те ци.

Здрав стве ни и хи ги јен ски тех нич ки про пи си о кр ца њу, чу ва
њу и одр жа ва њу хи ги јен ске ис прав но сти пит ке во де.

Здрав стве ни про пи си о утвр ђи ва њу смр ти на бро ду, о пре во зу 
умр лих и ду шев но бо ле сних. Здрав стве ни про пи си при по ро ђа ју 
на бро ду и у слу ча ју на ла же ња на пу ште ног но во ро ђен че та.

ПРЕ ХРА НА НА БРО ДУ (2) Ниво знања 2

По тре бе људ ског ор га ни зма и са став хра не, по себ но у те
шким усло ви ма за рад, чу ва ње, за шти та, ква ре ње и тро ва ње хра
ном, пит ка во да, чу ва ње, сме штај, и мо гућ ност за ра зе.

БРОД СКА АПО ТЕ КА И БОЛ НИ ЦА (5) Ниво знања 3

Про пи си и опре ма: ле ко ви, њи хо во на ру чи ва ње, упо тре ба и 
за шти та, сме штај бол ни це на бро ду. Дез ин фек ци ја, дез ин сек ци ја 
и де ра ти за ци ја на бро ду. Основ ни еле мен ти и на чи ни, по ступ ци, 
опа сност по љу де.

ИН ФЕК ТИВ НЕ БО ЛЕ СТИ (5) Ниво знања 2

За ра зне бо ле сти. По јам, вр сте, пре вен ти ва, ка рак те ри сти ке, 
ле че ње, изо ла ци ја и из ве штај о по ја ви за ра зних бо ле сти. Тр бу шни 
ти фус. Ди зен те ри ја. Пол не за ра зне бо ле сти. Троп ске бо ле сти. Вр
сте, симп то ми, пре вен ти ва и на чин ле че ња. Дез ин фек ци ја, дез ин
сек ци ја и де ра ти за ци ја бро да.

ПР ВА ПО МОЋ НА БРО ДУ (14)  Ниво знања 3

Бо ле сти ко је зах те ва ју хит ну хи рур шку ин тер вен ци ју. Чир 
на же лу цу и два на е сто па лач ном цре ву, сле пог цре ва, сплет цре ва, 

бу бре жни и жуч ни ка ме нац. По ро ђај на бро ду. Опе ко ти не. Де ло
ва ње ни ске тем пе ра ту ре. Шок. Пр ва по моћ при кр ва ре њу. Пр ва 
по моћ при пре ло му, иш ча ше њу и уга ну ћу. Пр ва по моћ при при
вид ној смр ти, ожи вља ва ње озле ђе ног (ре а ни ма ци ја). Стра но те ло 
у ждре лу, гу ше ње. Ме ха нич ке по вре де ока. Пр ва по моћ при тро ва
њу отров ним га со ви ма. Дро ге, нар ко ма ни ја.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРО ГРА МА

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

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

БРОДСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци са вла да ва њем овог 
гра ди ва раз ви ју свест о ва жно сти пре ци зног и пе дант ног во ђе ња 
брод ске ад ми ни стра ци је.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– бу ду oспособљени за во ђе ње свих брод ских до ку ме на та, пра

вил но и пе дант но во ђе ње брод ског днев ни ка и брод ских ис пра ва; 
– упо зна ју са про це ду ром при ја ве и од ја ве бро да при ли ком 

упло вље ња и ис пло вље ња из лу ке са аспек та ца рин ских и еми гра
ци о них оба ве за; 

– бу ду оспо со бље ни за по пу ња ва ње до ку ме на та днев ни ка, не
дељ них, ме сеч них, тро ме сеч них, ше сто ме сеч них и го ди шњих;

– бу ду оспо со бље ни за рад на пра ће њу тр жи шта услу га тран
спор та;

– упо зна ју са ад ми ни стра тив ним ду жно сти ма офи ци ра и за
по вед ни ка бро да.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

СЛУ ЖБЕ НА БРО ДУ (3)  Ниво знања 2

По де ла слу жби на бро ду. Основ не оба ве зе чла на по са де. 
Уоби ча је ни по сло ви и рад ни за да ци чла но ва по са де са си сте мом 
ко ман до ва ња. Пра ва и оба ве зе за по вед ни ка бро да. Пра ва и ду жно
сти упра ви те ља стро ја. Пра ва и ду жно сти по са де.



АД МИ НИ СТРА ТИВ НЕ ДУ ЖНО СТИ  
ОФИ ЦИ РА И ЗА ПО ВЕД НИ КА БРО ДА(8) Ниво знања 2

Ад ми ни стра ци ја За по вед ни ка бро да. По де ла до ку мен та ци је 
по ду жно сти ма офи ци ра на бро ду. Днев на ад ми ни стра ци ја и из ве
шта ва ње за по вед ни ка, ком па ни је и вла сни ка те ре та. Књи га кон тро ле 
без бед но сти бро да и по што ва ње про це ду ре (SMS Bo ok, Сheck List).

БРОД СКИ ДНЕВ НИК И БРОД СКЕ КЊИ ГЕ (9)  Ниво знања 2

Свр ха, зна чај и во ђе ње, књи га над зо ра, пре гле да, днев ник 
стро ја, здрав стве ни днев ник, GMDSS Днев ник, књи га те ре та, књи га 
о уљи ма, књи га тан ко ва, књи га ма не вра, књи га за по ве сти за по вед
ни ка, књи га GPS. Оста ле књи ге по Ме ђу на род ној кон вен ци ји IMO.

БРОД СКЕ ИС ПРА ВЕ (5)  Ниво знања 2

Раз ли чи ти сер ти фи ка ти о спо соб но сти бро да за пло вид бу. Из
ве штај кла си фи ка ци о ног за во да о пр вом упи су бро да са ком плет
ним тех нич ким опи сом. Упо зна ва ње са ко ри шће њем брод ских на
цр та и ди ја гра ма. Оста ле брод ске ис пра ве.

АД МИ НИ СТРА ЦИ ЈА ПРИ ЛИ КОМ ДО ЛА СКА  
И ОД ЛА СКА БРО ДА У ЛУ КУ(3)   Ниво знања 2

До ку мен та ци ја за Луч ку ка пе та ни ју, Ца ри ну, Еми гра ци о ну 
по ли ци ју, Агентe, Са ни тар ну ин спек ци ју, здрав стве ну из ја ву, при
ја ву и од ја ву бро да, ма ни фест те ре та. Оста ла тип ска ко ре спо ден
ци ја са стран ка ма са ко ји ма је ком па ни ја уго вор но ве за ним за пре
воз те ре та.

КО РЕ СПО ДЕН ЦИ ЈА (1) Ниво знања 1 

Тип ска ко ре спо ден ци ја

ПО МОР СКА КЊИ ЖИ ЦА (1)  Ниво знања 1

По себ ни усло ви, по себ на здрав стве на спо соб ност, по мор ска 
књи жи ца и до зво ла за укр цај. По сту пак за из да ва ње по мор ске књи
жи це, струч на спре ма и пло вид бе ни стаж. Дру ги по себ ни усло ви.

КЊИ ГА О ЗА ГА ЂЕ ЊУ (MAR POL) (4)  Ниво знања 2

Во ђе ње днев ни ка, спре ча ва ње еко ло шке ште те, ис тра жне 
рад ње. Оба ве шта ва ње по са де о MAR POL про пи си ма.

ВО ЂЕ ЊЕ ПРИ ПРАВ НИЧ КОГ ДНЕВ НИ КА (1) Ниво знања 1

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРО ГРА МА

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

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

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

ПОЗНАВАЊЕ БРОДСКИХМАШИНА И УРЕЂАЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци са вла да ва њем овог гра
ди ва раз ви ју свест о ва жно сти по зна ва ња брод ског по гон ског ком
плек са као фак то ра си гур не и без бед не пло вид бе, као и раз ви ја ње 
све сти о ва жно сти функ ци о ни са ња брод ских си сте ма за си гу ран и 
удо бан бо ра вак на бро ду. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну основ на зна ња о мо то ри ма са уну тра шњим са го ре

ва њем; 
– стек ну основ на зна ња о оста лим ти по ви ма брод ског по го на; 
– стек ну основ на зна ња о нај ви ше при ме њи ва ним брод ским 

пум па ма, вен ти ла то ри ма и ком пре со ри ма у брод ским си сте ми ма.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

УВОД (1)

Упо зна ва ње уче ни ка са са др жа јем на став ног пред ме та и по
треб ном струч ном ли те ра ту ром.

ОП ШТЕ О БРОД СКИМ МА ШИ НА МА (2)  Ниво знања 2

По де ла и на ме на ма ши на на бро ду. Свој ства и вр сте глав них 
по гон ских ма ши на. Исто риј ски раз вој брод ског по го на.

МО ТО РИ СА УНУ ТРА ШЊИМ  
СА ГО РЕ ВА ЊЕМ (28)  Ниво знања 2

Де фи ни ци ја и де ло ви мо то ра СУС. По де ла мо то ра СУС пре
ма: на чи ну па ље ња сме ше, такт но сти, кон струк тив ним и екс пло
а та ци о ним осо би на ма. Пред но сти и не до ста ци мо то ра СУС, при
ме на на бро до ви ма. Прин цип ра да че тво ро такт них мо то ра СУС. 
Прин цип ра да дво такт них мо то ра СУС. Пу ње ње и ис пи ра ње дво
такт них мо то ра СУС. Опис и функ ци ја не по крет них де ло ва мо то ра 
СУС: ку ћи ште, ци лин дар ски блок, гла ва мо то ра. Опис и функ ци ја 
по крет них де ло ва мо то ра СУС: клип, клип ни пр сте но ви, осо ви ни
ца кли па, клип ња ча, ко ле на сто вра ти ло, за ма јац. Функ ци ја и еле
мен ти раз вод ног ме ха ни зма. Ства ра ње и па ље ње сме ше код ото 
мо то ра. Ства ра ње и па ље ње сме ше код ди зел мо то ра. Убри зга ва ње 
го ри ва код ди зел мо то ра. Пред на би ја ње ди зел мо то ра. Си сте ми за 
на па ја ње го ри вом брод ских мо то ра. Под ма зи ва ње брод ских мо то
ра. Хла ђе ње брод ских мо то ра. Стар то ва ње брод ских мо то ра. Екс
пло а та ци ја и одр жа ва ње брод ских мо то ра.

ГА СНЕ ТУР БИ НЕ (5)  Ниво знања 2

При ме на, по де ла и ка рак те ри сти ке га сних тур би на. Га сне 
тур би не отво ре ног ци клу са. Га сне тур би не за тво ре ног ци клу са. 
Кон струк тив ни де ло ви га сне тур би не: мла знич ки апа рат, ро тор 
тур би не, ко мо ра за са го ре ва ње.

ПАР НЕ МА ШИ НЕ (12)  Ниво знања 2

При ме на, по де ла и ка рак те ри сти ке пар них ма ши на. По јам и 
на ме на пар них ко тло ва. Глав ни са став ни де ло ви пар но ко тлов ског 
по стро је ња. Ко тлов ски си сте ми. По де ла пар них ко тло ва. Во до цев
ни ко тло ви, ва тро цев ни ко тло ви, ко тло ви ути ли за то ри. Прин цип 
ра да пар них тур би на. Ви ше сте пе не тур би не. Ре гу ла ци ја пар них 
тур би на. Ну кле ар ни ре ак то ри, де ло ви, прин цип ра да.



ПРЕ НОС СНА ГЕ ОД ПО ГОН СКЕ МА ШИ НЕ  
ДО ПРО ПУЛ ЗО РА (5)  Ниво знања 2

На чи ни пре но са сна ге. По јам и де ло ви вра тил ног во да. Брод
ске коп че: уло га и прин цип ра да. Пре нос пре тва ра њем енер ги је: 
елек трич ни пре нос, хи дра у лич ни пре нос. Во де ни мла зни по гон 
бро до ва, по гон леб ди ли ца.

ПУМ ПЕ (10)  Ниво знања 2

На ме на и по де ла пум пи. Основ ни ка рак те ри стич ни па ра ме
три пум пи: ка па ци тет, уси сна ви си на, на пор, по треб на сна га, ко
е фи ци јент ко ри сног деј ства, број обр та ја. Клип не пум пе: де ло ви, 
прин цип ра да, по де ла. При ме на и осо би не клип них пум пи. Цен
три фу гал не пум пе: де ло ви, прин цип ра да. При ме на и осо би не 
цен три фу гал них пум пи. Ро та ци о не пум пе: де ло ви, прин цип ра да. 
При ме на и осо би не ро та ци о них пум пи: зуп ча стих, виј ча них, крил
них. Руч не пум пе: вр сте, прин цип ра да, при ме на. Струј не пум пе.

КОМ ПРЕ СО РИ И ВЕН ТИ ЛА ТО РИ (7)   Ниво знања 2

По јам, по де ла и при ме на ком пре со ра. Клип ни ком пре со ри: 
јед но сте пе ни, ви ше сте пе ни. Ро та ци о ни ком пре со ри. Тур бо ком пре
со ри. По јам, по де ла и при ме на вен ти ла то ра. Цен три фу гал ни вен
ти ла то ри. Ак си јал ни вен ти ла то ри.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРО ГРА МА

Про грам ски са др жа ји пред ме та по зна ва ње брод ских ма ши на 
и уре ђа ја су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за ко је је на ве ден ори
јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе
ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку 
ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, 
од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра
ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у 
ви ду да фор ми ра ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти
на ма пред ста вља кон ти ну и ра ни про цес и ре зул тат је ку му ла тив ног 
деј ства це ло куп них ак тив но сти на свим ча со ви ма по зна ва ња брод
ских ма ши на и уре ђа ја што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче ни ка, 
раз ли чи та ме тод ска ре ше ња, ве ли ки број при ме ра и ко ри шће ње 
ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра. Уче ни ци ма тре ба ука зи ва ти и 
на ве зу са пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као што су: си гур ност 
пло вид бе, ма не ври са ње бро дом, брод ска елек тро ни ка. На тај на
чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не сте че не у окви ру на ста
ве оке а но гра фи је до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу 
оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се од
но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног 
раз во ја уче ни ка.

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

БРОДСКА ЕЛЕКТРОНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та је да уче ни ци са вла да ва њем овог 
гра ди ва ство ре осно ву за успе шно усва ја ње зна ња из оста лих 
струч них пред ме та и оспо со бе се за рад на елек трон ским и ди ги
тал ним уре ђа ји ма на бро ду.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о основ ним за ко ни ма у елек тро ни ци;
– упо зна ју са елек трон ским уре ђа ји ма на бро ду;
– бу ду оспо со бље ни за рад на елек трон ским уре ђа ји ма на 

бро ду;
– стек ну зна ња о основ ним за ко ни ма у ди ги тал ној елек тро

ни ци;
– бу ду оспо со бље ни за рад на ди ги тал ним уре ђа ји ма у брод

ском си сте му.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

УВОД (4) Ниво знања 2

От пор ник, ка лем и кон де за тор. Тер мо е лек трич ни и фо то е лек
трич ни ефе кат. Пи е зо е лек трич ни и маг нет но стрик ци о ни ефе кат.

ПРО ЛАЗ ЕЛЕК ТРИЧ НЕ СТРУ ЈЕ КРОЗ ГА СО ВЕ  
И ВА КУМ (5)  Ниво знања 2

Про вод ност га со ва. За ви сност про вод но сти од при ти ска и 
ја чи не елек трич ног по ља. Флу о ро сцент не це ви. Ва ку ум ске елек
трон ске це види о да, три о да и ви ше лек трод не це ви. Ка тод на цев.

ПО ЛУ ПРО ВОД НИЧ КИ ЕЛЕ МЕН ТИ (10)  Ниво знања 2

По лу про вод нич ки ма те ри ја ли. РNспој. Ди о да. Тран зи сто ри. 
Би по лар ни тран зи сто ри као по ја ча вач и као пре ки дач. Ка рак тер
сти ке сте пе на са за јед нич ким еми то ром, ко лек то ром и ба зом. ФЕТ 
и МОС ФЕТ. Уни по лар ни тран зи сто ри као по ја ча ва чи. Ти ри сто ри. 
Ин те гри са на ко ла.

ПРИ МЕ НА ПО ЛУ ПРО ВОД НИЧ КИХ  
ЕЛЕ МЕ НА ТА (11)  Ниво знања 2

Ис пра вља чи. Елек трич ни фил три. Ста би ли за то ри на по на. По
ја ча ва чи. Рад у кла си А; Б и Ц. Ни ско фре квент ни и ви со ко фре квент
ни по ја ча ва чи. Се лек тив ни и ши ро ко по ја сни по ја ча ва чи. Мо ду ла то
ри и де мо ду ла то ри. Осци ла то ри. Мул ти ви бра то ри и оки дач ка ко ла.

ОСНО ВЕ ТЕ ЛЕ КО МУ НИ КА ЦИ О НЕ  
ТЕХ НИ КЕ (14)  Ниво знања 2

Елек тро маг нет ни та ла сифре квен ци ја и та ла сна ду жи на. На
чин про сти ра ња. Осци ла тор на ко ла. Ан те на. Звук и звуч ни та ла си. 
До пле ров ефе кат. Ми кри фон и звуч ник. Ра дио са о бра ћај. Блок ше
ма ра дио пре дај ни ка. Блок ше ма ра до при јем ни ка. Брод ске ра дио 
ста ни це. Брод ске ате не. До мет ра дио ста ни це. Пра ви ла за рад у ме
ђу на род ном са о бра ћа ју. Ме ђу на род на кон вен ци ја о ра дио са о бра
ћа ју. Ру ко ва ње ра дио ста ни цом.

РА ДА РИ (14)  Ниво знања 2

По де ла ра да ра. Де ло ви ра да ра. Ра дар ски пре дај ник, при јем
ник, ан те на, по ка зи вач. На чин по ка зи ва ња. Укљу чи ва ње, рад и ис
кљу чи ва ње ра да ра. Чу ва ње и одр жа ва ње. Пред ња пло ча. Син хро
ни за ци ја ра да де ло ва ра да ра.

ДУ БИ НО МЕР (5)  Ниво знања 2

Ул тра звук. Де ло ви ду би но ме ра. Прин цип ра да. Ру ко ва ње.

СА ТЕ ЛИТ СКА НА ВИ ГА ЦИ ЈА (7)  Ниво знања 2

Са те лит ски си стем „Тран зит” и „На ви стар”. GPS. Прин цип 
од ре ђи ва ња по зи ци је бро да. Брод ски при јем ни уре ђа ји и ру ко ва ње.

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

УВОД У ДИ ГИ ТАЛ НУ ЕЛЕК ТРО НИ КУ (5)  Ниво знања 2

Ну ме рич ко пред ста вља ње. Ди ги тал ни и ана лог ни си сте ми. 
Де ци мал ни и би нал ни си стем. Ло гич ка и ди ги тал на ко ла. Па ра лел
ни и се риј ски пре нос.



НУ МЕ РИЧ КИ СИ СТЕ МИ И КО ДО ВИ (6)  Ниво знања 2

Кон вер зи ја би нар ног у де ци мал ни си стем. Кон вер зи ја де ци
мал ног у би нар ни си стем. Ок тал ни си стем. Хек са де ци мал ни си
стем. BCD код. Ал фа ну ме рич ки код. Де тек ци ја гре шке.

БУ ЛО ВА АЛ ГЕ БРА (8)  Ниво знања 2

Бу ло ве кон стан те и про мен љи ве. Та бли це исти ни то сти. I, ILI, 
NЕ опе ра ци ја. Бу ло ве те о ре ме. Де мор га но ве те о ре ме. Екс лу зив но 
I и ILI NI LI ула зи и NI ула зи. IЕЕЕ/АNSI стан дард ни ло гич ки сим
бо ли.

КОМ БИ НО ВА ЊЕ ЛО ГИЧ КИХ КО ЛА (7)  Ниво знања 2

Ди зај ни ра ње ло гич ких ко ла. Кар но о ве кар те. Ко ла са ка шње
њем. Основ не ка рак те ри сти ке за DI GI TAL ICси сте ме. Про бле ми 
ди ги тал ног си сте ма. Из ла зне гре шке. Про бле ми у ло гич ком про
гра ми ра њу.

ФЛИП ФЛО ПО ВИ (6)  Ниво знања 2

Ин пулс ни сиг нал и ин пулс ни флип фло по ви. RС флип фло
по ви. ЈК флип фло по ви. D флип фло по ви. Асин хро ни из лаз. Флип 
фло по ви са ка шње њем. Флип фло по ви син хро ни за ци ја. Мо но ста
бил ни мул ти ви бра то ри и аста бил ни мул ти ви бра то ри.

РЕ ГИ СТРИ И БРО ЈА ЧИ (6)  Ниво знања 2

Бро ја чи. Ан си хро ни и син хро ни бро ја чи. Пред ста вља ње бро
ја ча. Де ко дра ње бо ја ча. Ка скад ни DCD бро јач. SHIFT ре ги стар ски 
бро јач. Фре квент ни бро јач. Ди ги тал ни сат. Па ра лел ни улаз и из лаз. 
Се риј ски улаз и из лаз. Па ра лел ни улаз се риј ски из лаз. Се риј ски 
улаз па ра лел ни из лаз. Озна ке и син бо ли.

МСИ ЛО ГИЧ КА КО ЛА (6)  Ниво знања 2

Де ко де ри. Сег мент ни де ко дер Li kvid Cri stal Dis pleys. Ен ко де
ри. Мул ти плек се ри. Де мул ти плек се ри. Da ta bus ope ra tion.

МЕ МО РИ ЈЕ (6)  Ниво знања 2

Тех но ло ги ја из ра де. Оп ште ме мо риј ске опе ра ци је. СРU ме
мо ри је. RОМ ар хи тек ту ра. RОМ вре ме. RОМ ти по ви. RОМ апли
ка ци је. RОМ упис/чи та ње. Ка па ци тет ме мо ри је. Спе ци јал не ме мо
риј ске функ ци је.

УПО ЗНА ВА ЊЕ СА МИ КРО ПРО ЦЕ СО РОМ  
И МИ КРО КОМ ПЈУ ТЕ РОМ (6) Ниво знања 2

Шта је ди ги тал ни ком пју тер? Ка ко ком пју тер ми сли? Осно
ве ор га ни за ци је ком пју тер ског си сте ма. Ком пју тер ске ин струк ци је.

ПРИ МЕ НА КОМ ПЈУ ТЕ РА И МИ КРО ПРО ЦЕ СО РА  
НА БРО ДУ (8)  Ниво знања 2

Ком пју те ри на бро ду. Ком пју те ри за ци ја на ви га ци о них уре ђа
ја на бро ду. Ру ко ва ње. Ди ги тал ни са те лит ски уре ђај.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРО ГРА МА

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

Са др жај Брод ске елек тро ни ке има при род ну ве зу са са др
жа ји ма дру гих пред ме ти ма као што су: Осно ве елек тро тех ни ке, 
Фи зи ке, Осно ви те о ри је бро да, По мор ска на ви га ци ја, По мор ско 
пра во, Сиг на ли за ци ја и по мор ске ко му ни ка ци је, Ма не ври са ње 
бро дом и пра ви ла из бе га ва ња су да ра на мо ру, Си гур ност пло вид бе 
Прак тич на на ста ва. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу, 
и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске 
ча со ве. На тај на чин зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не сте че
не у окви ру на ста ве Брод ска елек тро ни ка до би ја ју ши ри сми сао и 
до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва, 
по себ но оних ко ји се од но се на уна пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци
о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка.

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

СИГНАЛИЗАЦИЈА И ПОМОРСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци са вла ђи ва њем овог гра
ди ва ство ре осно ву за успе шно усва ја ње зна ња за сти ца ње ве шти
не ко му ни ка ци је у по мор ству, као и да код уче ни ка раз ви је свест о 
ва жно сти обра зо ва ња то ком це лог рад ног ве ка и свест о ва жно сти 
по што ва ња ме ђу на род них про пи са у по мор ству.

Задаци на став ног пред ме та су да уче ни ци:
– раз ви ју свест о зна ча ју по зна ва ње сиг на ли за ци је и ко му ни

ка ци је у по мор ству;
– бу ду оспо со бље ни да при ме не Ме ђу на род ни сиг нал ни ко

декс;
– бу ду оспо со бље ни да при ме не раз не вр сте оп тич ке сиг на

ли за ци је;
– бу ду оспо со бље ни да ко ри сте сиг на ли за ци ју го во ром и зву

ком;
– бу ду оспо со бље ни да пре но се по ру ке ра дио те ле фо ни јом;
– упо зна ју сиг на ле по ги бе љи;
– усво је све на чи не при је ма и пре да ја по ру ке опа сно сти, хит

но сти и си гур но сти;
– упо зна ју све вр сте по себ них ра дио слу жби;
– стек ну зна ња о вр ста ма сигналa за спа са ва ње пре ма SO LAS 

кон вен ци ји;
– усво је основ не функ ци је GMDSS;
– бу ду оспо со бље ни да ко ри сте ра дио са о бра ћај у свим усло

ви ма;
– бу ду оспо со бље ни да ко ри сте са те лит ске си сте ме за пре нос 

по ру ка опа сно сти.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

IV РАЗРEД 
(1+1 ча са не дељ но, 32+32 ча со ва го ди шње)

A (16+16)

О СИГ НА ЛИ ЗА ЦИ ЈИ И ЊЕ НОЈ ПО ДЕ ЛИ (1)  Ниво знања 1

По де ла ко дек са МСК. Основ ни пој мо ви, де фи ни ци је, скра ће
ни це и тер ми ни.



МСК И ЊЕ НА ПРИ МЕ НА (2)  Ниво знања 2

Свр ха и по де ла ко дек са. Зна че ње јед но став них сиг на ла са до
пу на ма. Упо тре ба дво слов них сиг на ла. Упо тре ба тро слов них сиг
на ла. Зна че ње сиг на ла за по сту пак. Фо нет ска та бли ца за спе ло ва
ње сло ва и бро је ва. Знак рас по зна ва ња.

ОП ТИЧ КА СИГ НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА (2)  Ниво знања 2

Сиг на ли за ци ја За ста ва ма. МСК на че ло и по сту пак при сиг
на ли за ци ји. Бо је за ста ва МСК. Сиг нал на сред ства и по сту пак при 
сиг на ли за ци ји. Зна ци Мор зе о ве азбу ке и бро је ви.

СИГ НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ГО ВО РОМ И ЗВУ КОМ (1) Ниво знања 2

Уоп ште о сиг на ли за ци ји го во ром и зву ком.

ПРЕ НОС ПО РУ КА РА ДИ О ТЕ ЛЕ ФО НИ ЈОМ (3) Ниво знања 3

По јам и де фи ни ци је у ра ди о те ле фо ни ји. Ра ди о ста ни ца. Оп
шти по сту пак у ра ди о те ле фон ском са о бра ћа ју. По зив и од го вор на 
по зив. От пре ма ње по ру ке. Ра ди о те ле гра ми.

ПО РУ КЕ ОПА СНО СТИ, ХИТ НО СТИ  
И СИ ГУР НО СТИ (2)  Ниво знања 3

Пре нос по ру ка опа сно сти – по сту пак у ра ди о те ле фо ни ји. 
Хит ност – по сту пак у ра ди о те ле фо ни ји. Си гур ност – по сту пак у 
ра ди о те ле фо ни ји.

ПО СЕБ НЕ СЛУ ЖБЕ (2)  Ниво знања 3

На ви га циј ски ра ди о о гла си. Си стем ја вља ња, тра же ња и спа
са ва ња. Вре мен ски из ве штај. Здрав стве на слу жба. Ра ди о сиг нал 
тач ног вре ме на.

СИГ НА ЛИ ПО ГИ БЕ ЉИ (2) Ниво знања 3

Пре ма пра ви ли ма о из бе га ва њу су да ра на мо ру и ме ђу на род
ним кон вен ци ја ма. SO LAS.

СИГ НА ЛИ ЗА СПА СА ВА ЊЕ ПРЕ МА  
МЕ ЋУ НА РОД НОЈ КОН ВЕН ЦИ ЈИ  
О ЗА ШТИ ТИ ЉУД СКИХ ЖИ ВОТ НА МО РУ (1)  Ниво знања 2

ВЕ ЖБЕ (16)

Ме ђу на род ни сиг нал ни ко декс (4)
Ра диоте ле фо ни ја (4)
Пре нос по ру ка опа сно сти (4)
Сиг на ли по ги бе љи (4)

Б. (16+16)

GMDSS (Glo bal Ma ri ti me Dis tress Sa fety Sig nal) (2) Ниво знања 3

Основ ни кон цепт и функ ци ја. Под си сте ми GMDSS.

СА ТЕ ЛИТ СКИ ДЕО (5)  Ниво знања 3

Са те лит ске ко му ни ка ци је. IN MAR SAT си стем зе маљ ске обал
не ста ни це и брод ске зе маљ ске ста ни це.

IN MAR SAT – слу жба уз би њи ва ња бродоба ла; бродброд.
IN MAR SAT /EPIRB – са те лит ски си сте ми.
CO SPASSAR SAT си стем, опис под си сте ми.

ЗЕ МАЉ СКИ ДЕО (5)  Ниво знања 3

Обал не ко му ни ка ци је. Слу жба ди ги тал ног се лек тив ног по зи
ва (DSC) HF; МF; WHF ра дио ста ни це. При јем ник де жур ства 2182 
KHZ. Ра ди о го ни о ме тар. Ауто мат ски ге не ра тор ра ди о те ле фон ски 
знак уз бу не. Ко му ни ка ци је за об ја вљи ва ње по мор ских си гур но
сних из ве шта ја. NAV TEX слу жба. NA VA REA слу жба. Са те лит ски 
при јем ник груп ног по зи ва (ЕGС).

СРЕД СТВА ЗА СПА СА ВА ЊЕ И ПО СТУ ПАК  
КОД АУТО МАТ СКЕ КО МУ НИ КА ЦИ ЈЕ (3)  Ниво знања 3

SART; WHF пре но сна ра ди о ста ни ца.

МИ НИ МАЛ НА СРЕД СТВА И ОПРЕ МА  
ЗА БРО ДО ВЕ ПРЕ МА ПОД РУЧ ЈУ  
ПЛО ВИД БЕ (1)  Ниво знања 3

ВЕ ЖБЕ (16)

Са те лит ска ко му ни ка ци ја (4)
Обал ска ко му ни ка ци ја (4)
Ко му ни ка ци је за об ја вљи ва ње по мор ских си гур но сних из ве

шта ја. (4)
Ауто мат ске ко му ни ка ци је (4)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРО ГРА МА

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

Са др жај пред ме та Сиг на ли за ци ја и по мор ске ко му ни ка ци је 
има при род ну ве зу са са др жа ји ма дру гих пред ме та као што су: На
ви га ци ја, Ма не ври са ње и ПИСМ, Брод ска елек тро ни ка, Ма те ма
ти ка, Тех нич ког цр та ња, Те о ри ја бро да, Фи зи ка, Ге о гра фи ја, Оке
а но гра фи ја, Ен гле ски је зик, као и са свим струч ним пред ме ти ма у 
то ку све че ти ри го ди не. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту 
ве зу, и по мо гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те
мат ске ча со ве.

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

СИГУРНОСТ ПЛОВИДБЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на став ног пред ме та је да уче ни ци са вла да ва њем овог 
гра ди ва раз ви ју свест о ме ђу соб ној за ви сно сти и со ли дар но сти 
чла но ва по са де бро да, као и да раз ви ју свест о ва жно сти по што ва
ња ме ђу на род них про пи са ко ји се од но се на уз бу не на бро ду.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о прин ци пи ма за шти те на ра ду;
– стек ну на ви ку у при ме ни ис ку ста ва и пра ће њу но ве тех но

ло ги је;
– стал но пра те но ви не и до пу не ме ђу на род них по мор ских 

про пи са о оба ве за ма о за шти ти људ ских жи во та на мо ру;



– раз ви ју све сти о ва жно сти по што ва ња. Ме ђу на род на кон
вен ци ја о за шти ти људ ских жи во та на мо ру;

– бу ду оспо со бље ни да ко ри сте си сте ме уну тра шње брод ске 
ве зе за пре нос по ру ка опа сно сти.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

IV РАЗРEД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча со ва го ди шње)

УВОД (1)

Упо зна ва ње уче ни ка са са др жа јем на став ног пред ме та и по
треб ном струч ном ли те ра ту ром.

ОСНО ВЕ ЗА ШТИ ТЕ НА РА ДУ (4)  Ниво знања 3

Уло га и зна чај за шти те на ра ду. Про пи си о за шти ти на ра ду. 
Пра ва и од го вор но сти при пре у зи ма њу ме ра за шти те. Вр сте опа
сно сти и њи хо во от кла ња ње.

ЗА ШТИ ТА НА РАД НОМ МЕ СТУ (12)  Ниво знања 3

Ме ха нич ки из во ри опа сно сти. За штит не ме ре на при ла зи ма 
бро ду и про ла зи ма на бро ду. За штит не ме ре од ра да на брод ским 
ди за ли ца ма и укр ца ју и ис кр ца ју те ре та. За штит не ме ре за вре ме 
ра да на спољ ној опла ти бро да и ви си на ма. За штит не ме ре то ком 
опе ра ци је ве зи ва ња од но сно од ве зи ва ња бро да. За штит не ме ре од 
опа сно сти елек трич не стру је. За штит не ме ре од отров них ма те ри
ја и га со ва. За штит не ме ре код ра да у тан ко ви ма. За штит не ме ре 
у лу ка ма и до ко ви ма. За шти та на мир ни ца, во де и љу ди. Опа сност 
од бу ке и ви бра ци ја. РХБ за шти та. Уред бе SO LAS кон вен ци је (In
ter na ti o nal Con fe ren ce on Sa fety of Li fe at Sea) у ве зи ма шин ских и 
елек трич них уре ђа ја.

ЛИЧ НА СИ ГУР НОСТ И ДРУ ШТВЕ НА  
ОД ГО ВОР НОСТ (3)  Ниво знања 3

Увод, оп шти аспек ти ме ђу људ ских од но са, ме ђу људ ски од
но си и мул ти на ци о нал ност на бро ду. Спо ра зу ме ва ње, дру штве на 
и рад на сре ди на.

ПРОТВПО ЖАР НА ЗА ШТИ ТА НА БРО ДУ (16)  Ниво знања 3

Опа сност од по жа ра и екс пло зи ја. Уред бе SO LAS кон вен ци
је про тив по жар ној за шти ти. Пре вен тив не ме ре за шти те од по жа ра: 
про пи си у по гле ду кон струк ци је, по де ла бро да на про тив по жар не 
зо не, сме штај за па љи вог ма те ри ја ла. Уре ђа ји за от кри ва ње и до
ја ву по жа ра. Пум пе, це во во ди спољ не во де, хи дран ти и ела стич
не про тив по жар не це ви, мла зни це, ме ђу на род на при кључ ни ца са 
коп ном. Апа ра ти за га ше ње по жа ра. Га ше ње по жа ра инерт ним 
гасoвима или па ром у ма шин ском про сто ру и у скла ди шту те ре та. 
Ауто мат ски уре ђај за га ше ње пр ска њем на пут нич ким бро до ви ма. 
Га ше ње по жа ра пе ном. Опре ма ва тро га сца. Сред ства за на пу шта
ње про сто ри ја. Сред ства за за у ста вља ње уре ђа ја и за за тва ра ње це
во во да го ри ва. План га ше ња и на пу шта ња бро да.

ЗА ШТИ ТА ОД ПРО ДО РА ВО ДЕ У БРО ДУ (14)  Ниво знања 3

Уред бе SO LAS кон вен ци је о про до ру во де на брод. Кон струк
ци ја, ка па ци тет и но си вост ча ма ца за спа ша ва ње. Мо тор ни ча мац 
за спа ша ва ње. Опре ма ча ма ца за спа ша ва ње. Со хе и уре ђа ји за 
спу шта ње ча ма ца у во ду. Спла во ви за спа ша ва ње: чвр сти и пне
у мат ски. Ка па ци тет спла во ва за спа ша ва ње. Опре ма спа ла во ва за 
спа ша ва ње. Укр ца ва ње у чам це и спла во ве за спа ша ва ње. По ја се
ви и пр слу ци за спа ша ва ње. Уре ђај за из ба ци ва ње ко но па. Брод ски 
сиг на ли о на пу шта њу бро да. Рас по ред за уз бу ну и по сту пак у слу
ча ју ну жде.

СИ ГУР НОСТ ПЛО ВИД БЕ (8) Ниво знања 3

Уред бе SO LAS кон вен ци је о си гур но сти пло вид бе. Оба
ве ште њао опа сно сти. Ме те о ро ло шка слу жба бро да. Слу жба 

осма тра ња ле да. Оба ве ште ња о по ги бе љи. Сиг на ли за спа ша ва ње. 
Трaгање и спа ша ва ње на мо ру. При руч ник о тра га њу за тр го вач ке 
бро до ве (MER SAR).

СИ ГУР НОСТ РА ДА НА ТАН КЕ РИ МА (6)  Ниво знања 2

Си гур ност тан ке ра за пре воз уља, ка рак те ри сти ке теч них го
ри ва, опа сност ми не рал них уља. Кон тро ла и ру ко ва ње њи ма, си
гур но сна опре ма и за шти та осо бља, спре ча ва ње за га ђе ња мо ра и 
за шти та око ли не.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРО ГРА МА

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

Са др жај пред ме та Си гур ност пло вид бе има при род ну ве зу 
са са др жа ји ма дру гих пред ме та као што су: На ви га ци ја, Ма не ври
са ње и ПИСМ, Брод ска елек тро ни ка, Те о ри ја бро да, Ен гле ско је
зик, као и са свим струч ним пред ме ти ма у то ку све че ти ри го ди не. 
Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу, и по мо гућ но сти, са 
дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве.

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

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је да уче ни ци спо зна ју брод као жи
вот ну и рад ну сре де и ну, да се упо зна ју са опа сно си ма, уз бу на ма и 
алар ми ма на тр го вач ким бро до ви ма, те по ступ ци ма, хит ним про
це ду ра ма и си гур ном прак сом у ра ду, опре мом за спа ша ва ње и 
про тив по жар ном за шти том на бро ду. Та ко ђе, да уче ни ци схва те ва
жност спре ча ва ња за га ђе ња, те уна пре ђе ња за шти те жи вот не сре
ди не на мо ру, бо ље раз у ме ју на ре ђе ња и ко му ни ка ци ју са дру ги ма 
у од но су на ду жно сти на бро ду, те да раз у ме ју ка ко чла но ви по са де 
до при но се ефи ка сним ме ђу људ ским од но си ма на бро ду.

У осно ви за дат ка је раз ви ја ње на у ти чар ских и мор нар ских 
ве шти на код уче ни ка, од но сно при пре ма уче ни ка за ка де та и аси
стен та на бро ду, те раз ви ја ње код уче ни ка осно ве за стал но уче ње 
и уса вр ша ва ње у зва њу, као и од го вор ног од но са пре ма очу ва њу 
жи вот не и рад не сре ди не.

Задаци прак тич не на ста ве су да се уче ни ци:
– упо зна ју са днев ним рас по ре дом и ра до ви ма на бро ду;
– упо зна ју са по крет ном и не по крет ном брод ском опре мом;
– упо зна ју са опре мом за спа ша ва ње;



– упо зна ју са за шти том и ме ра ма за шти те, ра ди лич не и ко
лек тин ве си гур но сти;

– упо зна ју са уз бу на ма и алар ми ма, рас по ре дом за уз бу ну, за
да ци ма и ду жно сти ма у вре ме уз бу не, уз из во ђе ње ве жби и си му
ли ра них уз бу на;

– упо зна ју са ПП за шти том на бро ду;
– оспо со бе у прак тич ном ра ду на по мор ским кар та ма и ко ри

ште њу на у тич ких при руч ни ка;
– оспо со бе и уве жба ју у при пре ми пла на пу то ва ња (vo ja ge 

plana);
– оспо со бе и уве жба ју у ра ду и ко ри ште њу на ви га циј ских ин

стру ме на та и уре ђа ја, као и упо тре би елек трон ских на ви га циј ских 
уре ђа ја и ин стру ме на та.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

ЗА ШТИ ТА НА РА ДУ (4)  Ниво знања 2

По јам за шти те на ра ду и свр ха. Ме ђу на род на кон вен ци ја о за
шти ти на ра ду и људ ских жи во та на мо ру. Оба ве зе и пра ва по мо ра
ца у ве зи за шти те на ра ду. Пра ва и ду жно сти у ра ду на бро ду.

ОПА СНО СТИ НА БРО ДУ (6)  Ниво знања 2

Ме ха нич ки из во ри. То плот ни из во ри. Опа сно сти од отров
них ма те ри ја и ра да у тан ко ви ма на бро ду. Опа сно сти од елек трич
не стру је на бро ду, пру жа ње пр ве по мо ћи. Опа сно сти од по жа ра 
и екс пло зи је. Опа сно сти од при ла за, про ла за и кре та ња по бро ду. 
Опа сно сти од бу ке и ви бра ци је. Опа сно сти од ста тич ког елек три
ци те та и ат мос фер ског пра жње ња.

ПО СТУП ЦИ У ВЕ ЗИ НЕ СРЕ ЋА И СРЕД СТВА  
ЗА ШТИ ТЕ (6) Ниво знања 2

По ступ ци у ве зи са не сре ћа ма и не зго да ма на бро ду и пру жа
ње пр ве по мо ћи на стра да ли ма. Сред ства и опре ма за ко лек тив ну и 
лич ну за шти ту. Осно ви хи ги је не ра да и хи ги јен ски стан дар ди рад
не око ли не.

ОПА СНО СТИ ПРИ ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈИ  
БРО ДА (7) Ниво знања 2

За штит не ме ре при ра ду у слу жби у ма шин ском оде ље њу 
(глав ни мо тор, ге не ра тор, пум пе, рад у алат ни ци, при ге не рал ном 
сер ви су кли по ва, код чи шће ња тан ко ва ња го ри ва). За штит не ме ре 
при ра ду на па лу би (ски да ње рђе, фар ба ње опла те, фар ба ње тан
ко ва и ви се ћих тан ко ва, ме ња ње че лик че ла на кра но ви ма и ко ри
шће ње хе ми ка ли ја за ски да ње бо је са опла те). За шти та од опа сних 
те ре та. Вре ме ра да и од мо ра. За шти та чо ве ко ве око ли не при екс
пло а та ци ји бро да.

БРОД СКА УЖАД И УЖЕ ТАР СКИ РА ДО ВИ  
НА БРО ДУ(12) Ниво знања 3

Ко но пи. Кла си фи ка ци ја. Фи зич ке осо би не пре ђе. До бра и 
сла ба свој ства ко но па. Одр жа ва ње брод ских ко но па. Че лич на 
ужад. Кла си фи ка ци ја. До бра и сла ба свој ства че ликче ла. Одр жа
ва ње и ру ко ва ње че ликче ли ма на бро ду.

Уз ло ви (за бал ва не, ку че ви, оч ни, спој ни, и по себ ни уз ло ви). 
Уплет ке и вр сте уплет ки (крат ка, ду га, оч на и крај ња уплет ка). 
Чво ро ви (ка блич ни, си зни и ту ба ни). Из ра да раз не брод ске опре ме. 
При руч ни ри бар ски алат и при бор.

ОДР ЖА ВА ЊЕ БРО ДА И ЧА МА ЦА (12)  Ниво знања 2

При бор за бо ја ди са ње и тех ни ка бо ја ди са ња. При пре ма др
ве не и че лич не по вр ши не за бо ја ди са ње. Из бор вре ме на за бо ја ди
са ње. Вр сте ко ро зи је. Узро ци ко ро зи је и за шти та. Вр сте бо ја и ла
ко ва. Бо ја ди са ње тру па и опла те и уну тра шњих про сто ри ја бро да.

РАД НА ПО МОР СКИМ КАР ТА МА (10)  Ниво знања 3

Упо зна ва ње са вр ста ма по мор ских ка ра та. Чи та ње по мор ских 
ка ра та. Прак тич но од ре ђи ва ње по зи ци је бро да у те ре стич кој на ви
га ци ји. Прак тич но ре ша ва ње лок со дром ских и ор то дром скох за да
та ка на кар ти. Прак тич но ис пра вља ње ка ра та. Од ре ђи ва ње по зи ци
је у астро ном ској на ви га ци ји. 

РАД СА ПРИ РУЧ НИ ЦИ МА ЗА  
НА ВИ ГА ЦИ ЈУ (12)  Ниво знања 3

Прак тич на упо тре ба ра зних при руч ни ка за на ви га ци ју. Про
на ла же ње од ре ђе них ин фор ма ци ја у да том тре нут ку. Одр жа ва ње и 
ажу ри ра ње при руч ни ка.

ПРАК ТИЧ НО УПО ЗНА ВА ЊЕ СА  
МАГ НЕТ СКИМ КОМ ПА СОМ (5)  Ниво знања 2

Чи та ње кур са. Сни ма ње ази му та. Кон тро ла де ви ја ци је (прак
тич но). Прак тич но по ка зи ва ње ком пен за ци је маг нет ног ком па са. 
Оста ли ком па си.

II РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но 105 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва на ста ве у бло ку)

УЗ БУ НЕ И АЛАР МИ ПО SO LASу (55)  Ниво знања 3

Вр сте уз бу на. Аларм ни сиг на ли и оста ла сред ства за скре та
ње па жње. Рас по ре ди за уз бу ну:

Ге не рал ни аларм (9)

Ка ко и ка да се из во ди, ко да је на ред бу за ге не рал ни аларм, 
по ступ ци, си стем рас по ре ђи ва ња и ко ман до ва ња за вре ме уз бу не.

Про дор во де (9)

Про ве ра и кон ста то ва ње про до ра во де, оба ве шта ва ње за по вед 
ни ка и да ва ње уз бу не, си стем ко ман до ва ња и рас по ред за вре ме уз
бу не.

По жар (9)

До ја ва по жа ра, ева ку а ци ја, оба ве шта ва ње за по вед ни ка, пред
у зи ма ње ме ра за ло ка ли за ци ју, ва тро не про пу сна вра та и по клоп ци 
вен ти ла ци је. Опре ма и сме штај опре ме за га ше ње по жа ра, ко му ни
ка ци ја и уигра ност про тив по жар них ти мо ва, рас по ред и ко ман до
ва ње. Про тив по жар но оде ло, апа ра ти за ди са ње и при ме на.

На пу шта ње бро да (9)

Кад и ко да је уз бу ну на пу шта ње бро да, рас по ред и ко ман до
ва ње, за да ци чла но ва по са де код на пу шта ња бро да. Ко ри шће ње 
пи ро тех нич ких сред ста ва: ба кље, ра ке те, дим не ку ти је.

За га ђе ња (9)

Ор га ни за ци о на ше ма, за ду же ња, за по ве сти, кон тро ла и пре
вен ти ва за спре че ва ње за га ђе ња. Ре ци кли ра ње. Ис то вар ђу бре та, 
от пад ног уља, фе ка ли ја и др. у лу ка ма и на мо ру. Во ђе ње днев ни ка 
от па да и за ме не уља.

Чо век у мо ру (10)

При јем по ру ке и убе ле жа ва ње по зи ци је, оба ве шта ва ње за по
вед ни ка, да ва ње алар ма. Ду жно сти и за да ци, ма не вар, си стем ко
ман до ва ња, пр ва по моћ и сме штај. Ра кет ни ка та пулт за из ба ци ва
ње ко но па.

ОПРЕ МА ЗА НА ПУ ШТА ЊЕ БРО ДА (50)  Ниво знања 3

Сред ства за спа са ва ње у скла ду са SO LAS кон вен ци јом. 
Сред ства за по је ди нач но и груп но спа са ва ње – по себ но пут нич ки, 
а по себ но те рет ни бро до ви.

Чам ци за спа са ва ње – про пи си. Чам ци за спа са ва ње – вр сте. 
Чам ци за спа са ва ње – опре ма. Пне у мат ски спла во ви за спа са ва ње. 



Кру ти спла во ви за спа са ва ње. Опре ма спла во ва за спа са ва ње. Ру
ко ва ње спла во ви ма за спа са ва ње.

По ја се ви за спа са ва ње вр сте и про пи си. Ко лу то ви за спа са
ва ње.

Елек трон ска сред ства ко ја се но се при на пу шта њу бор да 
(EPIRB, SART, VHF). За штит на оде ла и тер мо за штит на оде ла, 
основ не ка рак те ри сти ке и на ме не. Пре гле ди и одр жа ва ње опре ме 
за спа са ва ње. Ве жбе на пу шта ња бро да и га ше ње по жа ра. Пре жи
вља ва ње у чам ци ма и спла во ви ма за спа са ва ње. Уре ђа ји и ме ха
ни зми за спу шта ње ча ма ца и спла во ва и ру ко ва ње њи ма. Пи ро тех
нич ка сред ства, као сиг на ли опа сно сти. Спа са ва ње осо ба у мо ру, 
са и без спу шта ња ча ма ца. Спа са ва ње по мо ћу хе ли коп те ра. Прак
тич на упо тре ба сред ста ва за спа са ва ње – обла че ње пр слу ка, упо
тре ба пи ро тех нич ких сиг на ла и др.

БЛОК НА СТА ВА (60) Ниво знања 3

Уз бу не и алар ми (10)
Про дор во де: про ве ра и кон ста то ва ње про до ра во де, оба ве

шта ва ње за по вед ни ка и да ва ње уз бу не, си стем ко ман до ва ња и рас
по ред за вре ме уз бу не (10)

По жар: до ја ва, опре ма за га ше ње по жа ра, рас по ред и ко ман
до ва ње (15)

На пу шта ње бро да, рас по ред и ко ман до ва ње, за да ци чла но ва 
по са де код на пу шта ња бро да. Ко ри шће ње пи ро тех нич ких сред ста
ва: ба кље, ра ке те (5)

Чо век у мо ру: при јем по ру ке и убе ле жа ва ње по зи ци је, оба ве
шта ва ње за по вед ни ка, аларм. (5)

Опре ма за на пу шта ње бро да, чам ци за спа са ва ње, кру ти спла
во ви, по ја се ви и ко лу то ви за спа са ва ње, за штит на оде ла, пи ро тех
нич ка сред ства. Ве сла ње у чам цу за спа ша ва ње (15)

III РАЗРЕД 
(4 ча са не дељ но, 140 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва на ста ве  

у бло ку)

ПРО ТИВ ПО ЖАР НА ЗА ШТИ ТА (60)  Ниво знања 3

Уоп ште о го ре њу и усло ви ма го ре ња. По жар на бро ду у про
сто ри ја ма бо рав ка, скла ди шти ма, мо тор ном и дру гим про сто ри ја
ма. Пре вен тив на за шти та од по жа ра – кон струк тив не ме ре, пре
гра ђи ва ње, упо тре ба те шко го ри вих ма те ри ја ла и др. Сред ства за 
га ше ње по жа ра. Во да као сред ство за га ше ње по жа ра. Пе на као 
сред ство за га ше ње по жа ра. СО2 као сред ство за га ше ње по жа ра. 
Прах као сред ство за га ше ње по жа ра. Ко ри шће ње инерт ног га са 
на бро до ви ма. Ја вља ње по жа ра, аларм ни уре ђа ји. Апа ра ти и уре
ђа ји за га ше ње по жа ра на бро ду. Лич на про тив по жар на за штит на 
опре ма. Апа ра ти за ме ре ње га со ва. Прак тич на упо тре ба сред ста ва 
и опре ме за га ше ње по жа ра.

РАД НА ПО МОР СКИМ КАР ТА МА (80)  Ниво знања 3

Упо зна ва ње са вр ста ма по мор ских ка ра та. Чи та ње по мор ских 
ка ра та. Прак тич но од ре ђи ва ње по зи ци је бро да у те ре стич кој на ви
га ци ји. Прак тич но ре ша ва ње лок со дром ских и ор то дром скох за
да та ка на кар ти. Ко ри ште ње при руч ни и пу бли ка ци ја. Прак тич но 
ис пра вља ње ка ра та. При пре ма за рад на бро ду.

БЛОК НА СТА ВА (60) Ниво знања 3

По жар на бро ду, пре вен тив на за шти та. (5)
Ја вља ње по жа ра, аларм ни уре ђај, сред ства за га ше ње по жа

ра. (5)
Апа ра ти и уре ђа ји за га ше ње по жа ра на брод. (5)
Лич на про тив по жар на за штит на опре ма. (5)
Прак тич на упо тре ба сред ста ва и опре ме за га ше ње по жа ра. (5)
Чи та ње по мор ских ка ра та (10)
Од ре ђи ва ње по зи ци је бро да у те ре стич кој на ви га ци ји (15)
Прак тич но ре ша ва ње лок со дром ских и ор то дром скох за да та

ка на кар ти (10)

IV РАЗРЕД 
(4 ча са не дељ но 128 го ди шње + 60 ча со ва на ста ве у бло ку)

МА НЕ ВРИ СА ЊЕ БРО ДОМ У  
РАЗ ЛИ ЧИ ТИМ ПРИ ЛИ КА МА (15)  Ниво знања 2

За у ста вља ње бро да, при ста ја ње и при вез. При ста ја ње и ис пло
вља ва ње по ле пом и ло шем вре ме ну (брод са јед ним и два про пе ле
ра). Ма не вар при ста ја ња бро да уз плу та чу и ма не вар ис пло вље ња. 
Ма не вар си дре ња, до ла зак на тач ку си дре ња, при пре ма ње си дра, 
оба ра ње си дра и ко ман де при си дре њу на срп ском и ен гле ском је зи
ку. Си дре ње са јед ним си дром и ди за ње си дра. Си дре ње са два си
дра и ди за ње си да ра. Ма не вар при ста ја ња у че тво ро вез и ис пло вље
ње. Раз мр си ва ње си дре них ла на ца. Ма не ври са ње по мо ћу те гља ча. 
Ду жност офи ци ра па луб не стра же ка да је брод уси дрен. Ма не ври са
ње бро до ви ма ве ли ке то на же. Про пи си ИМОа, ма не вар ске осо би не 
бро да и при пре ма бро да за при хва та ње луч ког пи ло та.

ПЛО ВИД БА ПО РУ ЖНОМ ВРЕ МЕ НУ (8)  Ниво знања 2

При пре ма бро да за пло вид бу по ру жном вре ме ну. Ма не вар 
за вла че ња. За вла че ње са ве тром и та ла си ма у кр му. За вла че ње бро
да у ци кло нал ним олу ја ма.

НА СУ КИ ВА ЊЕ И ОД СУ КИ ВА ЊЕ БРО ДА (9) Ниво знања 1

Уоп ште но о на су ки ва њу бро да као ха ва ри ји, од су ки ва њу бро
да вла сти тим сред стви ма и по мо ћу те гља ча. При пре ма бро да за те
гље ње. Те гље ње и вр сте те гље ња.

РАД СА УРЕ ЂА ЈИ МА ЗА ЕЛЕК ТРОН СКУ  
НА ВИ ГА ЦИ ЈУ (16) Ниво знања 2

Упо зна ва ње са уре ђа ји ма за елек трон ску на ви га ци ју, ко ман де. 
Во ђе ње Днев ни ка ра да ра. ГПС – ко ман де и при ме на.

УПО ЗНА ВА ЊЕ И РАД СА РА ЧУ НА РОМ  
ЗА УКР ЦАЈ И ИС КР ЦАЈ ТЕ РЕ ТА (32)  Ниво знања 3

Упо зна ва ње мо гућ но сти ра чу на ра раз ли чи тих вр ста. Про ра
чун са ви ја ња брод ске кон струк ци је. Про ра чун ста би ли те та у раз
ли чи тим при ли ка ма.

ТРА ГА ЊЕ И СПА СА ВА ЊЕ И GMDSS (48)  Ниво знања 3

Уоп ште о спа са ва њу, од ред бе SO LAS кон вен ци је (пра ви ло 
10). Ко ор ди на ци ја по сту па ка тра га ња и спа са ва ња. По сту пак бро да 
у не во љи. По сту пак бро да ко ји пру жа по моћ. Пла ни ра ње и ру ко ва
ње тра га њем. Пла ни ра ње тра га ња са 1, 2, 3, 4 и 5 бро до ва.

На ђе но ста ње у не во љи и упут ства за ма не ври са ње. За вр ше
так тра га ња – успе шно тра га ње. За вр ше так тра га ња – не у спе шно 
тра га ње. Сред ства рас по ло жи вих по мор ских ве за у не зго да ма.

Ве за и усме ра ва ње ави о на ко ји пру жа по моћ. Не зго де ави о на 
на мо ру, си гур но ска ка ње у во ду и спа са ва ње уто пље ни ка, пре жи
вља ва ње на мо ру.

GMDSS си стем. Из вор на па ја ња GMDSSа.

БЛОК НА СТА ВА (60) 

За у ста вља ње бро да, при ста ја ње и при вез. (5)
Ма не вар си дре ња. (5)
Пло вид ба по ру жном вре ме ну. (5)
Рад са уре ђа ји ма за елек трон ску на ви га ци ју. (10)
Упо зна ва ње и рад са ра чу на ром за укр цај и ис кр цај те ре та. (15)
Тра га ње и спа са ва ње и GMDSS. (20)

НА ЧИН ИЗ ВР ША ВА ЊА ПРО ГРА МА

Про грам ски са др жа ји прак тич не на ста ве су ор га ни зо ва ни у 
те мат ске це ли не уз ко је је на ве ден ори јен та ци о ни број ча со ва за 
ре а ли за ци ју. На став ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи
ни ше сте пен про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на 
да се не на ру ши це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те
ма до би је аде ква тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци 



пред ме та оства ре. При то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра ње 
ста во ва, вред но сти и кри те ри ју ма, као и овла да ва ње ве шти на ма 
пред ста вља кон ти ну и ра ни про цес и ре зул тат је по сте пе ног на го
ми ла ва ња це ло куп них ак тив но сти на свим ча со ви ма прак тич не на
ста ве, што зах те ва ве ће уче шће уче ни ка, раз ли чи та ме тод ска ре ше
ња, ве ли ки број при ме ра и прак тич них рад њи.

Са др жај (пред ме та) има при род ну ве зу са са др жа ји ма дру
гих пред ме ти ма као што су: ма те ма ти ка, по мор ска на ви га ци ја и 
те о ри ја бро да. А по ред то га, уче ни ци ма тре ба ука зи ва ти и на ве
зу са пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти као што су: астро ном ска 
на ви га ци ја, си гур ност пло вид бе, ма не ври са ње бро дом и ПИСМ, 
сиг на ли за ци ја и по мор ске ко му ни ка ци је, брод ска ад ми ни стра ци ја, 
брод ска ме ди ци на итд.Уче ни ке упо зна ти са за шти том на ра ду по 
ИМО кон вен ци ја ма и ИСМ ко ду, нај че шћим узроц ма и об ли ци ма 
опа сно сти на бро ду, те по ступ ци ма и сред ство ма за шти те. Кроз об
ра ду са др жа ја уче ни ке упо зна ти са брод ским ужа ди ма, вр ста ма и 
уже тар ским ра до ви ма, као и њи хо вим одр жа ва њем на бро ду. Сте
че но зна ње из на ви га ци је ве жба ти на на ви га циј ским кар та ма. При
ли ком из ра де пла на пу то ва ња, по себ но обра ти ти па жњу на упо
тре бу ка ра та, при руч ни ка и пу бли ка ци ја, те ис пра вља ње ка ра та. 
Уче ни ке де таљ но упо зна ти са GMDSS и GPS уре ђа ји ма, њи хо вим 
ко ман да ма и вр ста ма ра да у од ре ђе ним си ту а ци ја ма.

Про грам спро во ди ти на бро до ви ма у при ста ни шту, уз при су
ство офи ци ра или за по вед ни ка. Уче ни ке упо зна ти са ге не рал ним, 
си гур но сним, про тив по жар ним и пла но ви ма за уз бу њи ва ње у ван
ред ним си ту а ци ја ма. Из ве сти си му ли ра ну уз бу ну чла но ва по са де 
на бро ду и де таљ но об ја сни ти уче ни ци ма сва ки сег мент уз бу не 
и на чин ко ман до ва ња, те зна чај ве жби на бро ду.Код упо зна ва ња 
уче ни ка са чам ци ма и спла во ви ма за спа ша ва ње, при ка за ти на
чин при пре ме за спу шта ње, те са мо спу шта ње ча ма ца и спла во
ва до по зи ци је за укр ца ва ње љу ди ра ди на пу шта ња бро да. Стал
но са уче не и ци ма уве жба ва ти ве сла ње, је дре ње и ма не ври са ње у 
шлол ским чам ци ма на ве сла, је дра и мо тор ни по гон. Пи ро тех нич
ка сред ства при ка за ти кроз гра фич ки и ви део ма те ри јал. Овај део 
про гра ма, као и про тив по жар ну за шти ту и га ше ње по жа ра оба ви ти 
на по ли го ну ва тро га сне бри га де и на ва тро га сном бро ду у при ста
ни шту.Про гра мом је пред ви ђе на из ра да ве ћег бро ја прак тич них 
ра до ва и за да та ка на кар ти, чи ја се ре ша ва ња за сни ва ју на упо тре
би по мор ских ка ра та, та бли ца, на у тич ких го ди шња ка и при руч ни
ка. Од ре ђе ни за да ци су ду ги и ком плек сни и због то га на ста ву тре
ба из во ди ти по гру па ма ко је не би тре ба ле да бу ду ве ће од де сет до 
пет на ест уче ни ка. Уче ни ци су оба ве зни да то ком прак тич не на ста
ве во де днев ник ра да у свим раз ре ди ма.

МАТУРСКИ ИСПИТ

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

Ма тур ски ис пит се са сто ји из за јед нич ког и по себ ног де ла.

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

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

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

на ста ве и струч них пред ме та, а де фи ни ше се из рад них зах те ва 
ка рак те ри стич них за сва ки обра зов ни про фил у окви ру на ве де них 
про грам ских це ли на.

МА ТУР СКИ ПРАК ТИЧ НИ РАД

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

Задаци ма тур ског прак тич ног ра да де фи ни шу се из са др жа ја 
сле де ћих пре ме та:

1. Ста би ли тет и кр ца ње те ре та
2. По мор ска на ви га ци ја
3. Прак тич на на ста ва
Ма тур ски за да так увек под ра зу ме ва при ме ну зна ња сте че них 

из свих уже струч них пред ме та на кон крет ном за дат ку.

УСМЕ НИ ИС ПИТ ИЗ ИЗ БОР НОГ ПРЕД МЕ ТА

У окви ру из бор ног де ла уче ник по ла же је дан пред мет по соп
стве ном из бо ру из гру пе пред ме та зна чај них за зна ња ко ја ће при
ме њи ва ти у сва ко днев ном из вр ша ва њу кон крет них рад них за да та
ка из под руч ја ра да са о бра ћа ја, а за обра зов ни про фил на у тич ки 
тех ни чар – по мор ски смер.

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

1. Ста би ли тет и кр ца ње те ре та
2. Ма не ври са ње бро дом и ПИСМ
3. Сиг на ли за ци ја и по мор ске ко му ни ка ци је
4. Си гур пост пло вид бе
5. Брод ска елек тро пи ка
6. По мор ско пра во
7. Поз па ва ње брод ских ма ши па и уре ђа ја
Из бор ни пред мет се по ла же пре ма про гра ми ма ко је су уче ни

ци оства ри ли у то ку че тво ро го ди шњег обра зо ва ња. 
По сту пак и ор га ни за ци ја ма тур ског ис пи та раз ра ди ће се по

себ ним пра вил ни ком у шко ли, а у скла ду са са др жа јем и на чи ном 
по ла га ња ма тур ског ис пи та у сред њој струч ној шко ли.

НА СТАВ НИ ПЛА НО ВИ И ПРО ГРА МИ 
ЗА ПОД РУЧ ЈЕ РА ДА СА О БРА ЋАЈ 

ГРУ ПА ПТТ СА О БРА ЋАЈ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

ЗА ЧЕ ТВО РО ГО ДИ ШЊЕ ОБРА ЗО ВА ЊЕ

1. Тех ни чар ПТТ са о бра ћа ја (за ни ма ње: ПТТ опе ра тер)









ГРУПА ПТТ САОБРАЋАЈ

ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА

ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ
ОБРАЗОВАЊУ

I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Образовни профил: ТЕХ НИ ЧАР ПТТ СА О БРА ЋА ЈА

НИВОИ ЗНАЊА У ОЦЕЊИВАЊУ

Ниво знања 1: Сти ца ње основ них зна ња на ни воу пре по
зна ва ња ма те ри је из гра ди ва ко ја се об ра ђу је у да тој на став ној 
обла сти. Упо зна ва ње основ них еле ме на та гра ди ва без ула же ња у 
де та ље. Опи сно пре но ше ње ма те ри је кроз те о риј ску на ста ву ко ри
шће њем про пи са них нор ма ти ва спе ци фич ног про сто ра, опре ме и 
на став них сред ста ва.

Ниво знања 2: Сти ца ње оп штих зна ња из гра ди ва. Упо зна ва
ње гра ди ва у оп штим цр та ма са ула же њем у зна чај не де та ље кроз 
те о триј ску и прак тич ну на ста ву. 

Циљ на ста ве је да уче ни ци стек ну оп шта зна ња о да тој на
став ној обла сти. Уче ни ци мо ра ју би ти оспо со бље ни за ре про дук
ци ју и при ме ну сте че них зна ња ко ри шће њем свих про пи са них 
нор ма ти ва спе ци фич ног про сто ра, опре ме и на став них сред ста ва.

Ниво знања 3: Сти ца ње де таљ них зна ња из гра ди ва о да тој 
на став ној обла сти. Де таљ но упо зна ва ње гра ди ва у нај ши рем об
ли ку са ула же њем у нај сит ни је де та ље кроз те о риј ску и прак тич
ну на ста ву ко ри шће њем свих про пи са них нор ма ти ва спе ци фич ног 
про сто ра, опре ме и на став них сред ста ва (ше ма, ски ца, ди ја гра ма, 
про ра чу на).

Уче ни ци мо ра ју би ти оспо со бље ни да об ја сне гра ди ва усме но 
и пи сме но, да при ме њу ју сте че на зна ња на ло ги чан и са жет на чин.

ПOШТАНСКAМРЕЖA

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је упoзнавање уче ни ка са пoш танскoм 
мрежoм Ср би је, сти ца ње зна ња о прин ци пи ма ор га ни зо ва ња по
штан ске мре же, је ди ни ца ма по штан ске мре же и тран спорт ним ве
за ма из ме ђу је ди ни ца, то ко ви ма кре та ња по штан ских по ши ља ка 
кроз по штан ску мре жу, сред стви ма и опре ми по штан ске мре же.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– раз у ме ју прин ци пе ор га ни зо ва ња по штан ске мре же;
– упо зна ју струк ту ру по штан ске мре же;
– об ја сне ка рак те ри сти ке је ди ни ца по штан ске мре же;
– об ја сне на чи не по ве зи ва ња је ди ни ца по штан ске мре же;
– де фи ни шу и об ја сне ор га ни за ци ју тран спорт ног си сте ма;
– де фи ни шу сред ста ва по штан ске мре же и об ја сне њи хо ве ка

рак те ри сти ке.

СА ДР ЖА ЈИ ПРOГРАМА

I РАЗРЕД  
(2 ча са недељнo, 74 ча са гoдишње)

УВOД (10) Нивo знања 2

Местo пред ме та у стручнoм oбразoвању рад ни ка у пoш танскoм 
саoбраћају и пoвезанoст са дру гим пред ме ти ма из oбласти пoш
танскoг саoбраћаја. Међузависнoст саoбраћајне и пoш танске мре же. 
Саoбраћајна мре жа – вр сте саoбраћаја. Пoш танска мре жа – зна чај. 
Саoбраћајне мре же у пoвезивању је ди ни ца пoш танске мре же.

ПOСЕБНИ ДЕO (64) Нивo знања 2

Развoј пoш танске мре же – ГЕ НЕ РАЛ НИ ПЛАНOВИ. Пoш
танска мре жа – да нас. Је ди ни це пoш танске мре же – де фи ни ци ја, 

за да ци, фoрмирање. Је ди ни це за пру жа ње услу га кoрисницима. 
Oрганизациoни делoви за пру жа ње услу га кoрисницима. Је ди ни це 
за пре ра ду пoшиљака. Глав ни пoш тански цен тар. Пoш тански цен
тар. Из ме нич на пoш та. Oрганизациoни делoви је ди ни ца за пре ра
ду. Струк ту ра пoш танске мре же. Ве зе из ме ђу је ди ни ца пoш танске 
мре же. Прoписи. На чи ни oстваривања ве за.

НА ЧИ НИ OСТВАРИВАЊА ПРOГРАМА (УПУТСТВО)

Прoграм oвoг пред ме та састoји се из два де ла. У оп штем де
лу тре ба упoзнати уче ни ке са oснoвама саoбраћаја и његoвеој ве
занoсти за пoш танску мре жу. У пoсебном де лу тре ба упoзнати уче
ни ке са пoш танскoм мрежoм, њенoм улoгoм у дру штву и при вре ди 
зе мље, каo и ње ним зна ча јем за међунарoдни саoбраћај.

Ре а ли за ци ја се oстварује кoришћењем кар те, ски ца, и дру гих 
сред ста ва да би уче ни ци дoбили ја сну пред ста ву o прoстoру где 
свакoдневнo функциoнише пoш тански саoбраћај и правилнo oба
вљали пoслoве из делoкруга oрганизације и експлoатације пoш
танске мре же. 

У ре а ли за ци ји овог про гра ма на став ни ци пру жа ју ин фор ма
ци је, осми шља ва ју, ор га ни зу ју и усме ра ва ју уче нич ке ак тив но сти, 
кре и ра ју ат мос фе ру у ко јој се на ста ва од ви ја, да ју по врат ну ин фор
ма ци ју, про це њу ју на пре до ва ње уче ни ка и оце њу ју их. На став ни
ци у свом ра ду мо гу ко ри сти ти про пи се ко ји ре гу ли шу струк ту ру, 
ор га ни за ци ју и екс пло а та ци ју по штан ске мре же.

Ра ди бо љег раз у ме ва ња са др жа ја пред ме та пре по ру чу је се 
по се та је ди ни ца ма по штан ске мре же ЈППТТ са о бра ћа ја „Ср би ја”.

ПOСЛOВНА КOРЕСПOНДЕНЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње зна ња о на че ли ма ко ре
спон ден ци је, раз ви ја ње спо соб но сти за по слов но и слу жбе но ко
ре спон ди ра ње и овла да ва ње ве шти на ма пoслoвне кoмуникације.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– Раз у ме ју по јам и зна чај ко ре спон ден ци је;
– Упо зна ју основ на на че ла ко ре спон ден ци је;
– При ме њу ју тех ни ку пра вил ног де се то прст ног ку ца ња;
– Овла да ју ве шти на ма по слов не ко му ни ка ци је;
– Раз ви ја ње интересoвања кoд уче ни ка за пра ће ње и сти ца ње 

нoвих технoлoш ких зна ња и ве шти на;
– Раз ви ја ње пoслoвне кул ту ре и лепoг пoнашања.

СА ДР ЖА ЈИ ПРOГРАМА

I РАЗРЕД 
(0+2 ча са недељнo, 0+74 ча са гoдишње) 

OСНOВНИ ПOЈМOВИ O ПРЕД МЕ ТУ  
И УПOЗНАВАЊЕ УЧЕ НИ КА  
СА СА ДР ЖА ЈЕМ ВЕ ЖБИ (4)  Нивo знања 2

Тех ни ка ра да на ра чу на ру. Oпис та ста ту ре. Распoред пр сти ју 
на та ста ту ри

OСНOВНИ РЕД И СЛOВА OСНOВНOГ  
РЕ ДА (18)  Нивo знања 3

Oснoвни ред и слoва oснoвнoг ре да. Пре ла зак у нoви ред

ГOРЊИ РЕД (30)  Нивo знања 3

Слoва из предхoдне ве жбе и слoва Е и I. Слoва из предхoдне 
ве жбе и слoва R и U. Слoва из предхoдне ве жбе и слoва W и O. 
Слoва из предхoдне ве жбе и слoва Q и P. Слoва из предхoдне ве
жбе и слoва Т и Z.

ДOЊИ РЕД (22)  Нивo знања 3

Слoва из предхoдне ве жбе, слoвo C, за рез и ве ли ка слoва. 
Слoва из предхoдне ве жбе и слoва V, М. Слoва из предхoдне ве жбе 
и слoва B, N. Слoва из предхoдне ве жбе и слoва X, Y, и тач ка



II РАЗРЕД 
(0+2 ча са недељнo, 0+70 часoва гoдишње)

СЛOВА ЋИ РИ ЛИЧ НЕ ТА СТА ТУ РЕ,  
ЗНА ЦИ ИН ТЕР ПУК ЦИ ЈЕ И БРOЈЕВИ (32) Нивo знања 3

Слoва ћи ри лич не та ста ту ре: Ћ, Ж, Ш, Ђ. Зна ци ин тер пук ци је. 
Тек стoви на стра ним је зи ци ма. Брoјеви ал фа ну ме рич ке та ста ту ре. 
Брoјеви пoмoћне та ста ту ре.

OПШТИ ПOЈМOВИ У КOРЕСПOНДЕНЦИЈИ (6)  Нивo знања 2

Пoјам и вр сте кoреспoнденције. Oснoвна на че ла кoреспoден
ције.

ПOСЛOВНА КOРЕСПOНДЕНЦИЈА (32)  Нивo знања 3

Пoслoвнo писмo, Дoписница. Пoнуда, Зах тев за пoнуду, 
Oдгoвoр на пoнуду. Пoруџбина, Ра чун, Фак ту ра, Пла ћа ње пo 
угoвoру. Ре кла ма ци ја и Oдгoвoр на ре кла ма ци ју.

III РАЗРЕД 
(0+2 ча са недељнo, 0+70 часoва гoдишње)

ПО СЛОВ НА КО МУ НИ КА ЦИ ЈА И КУЛ ТУ РА  
ПО СЛОВ НОГ КО МУ НИ ЦИ РА ЊА (18) Нивo знања 3

Основ ни еле мен ти ко му ни ка ци о ног про це са. Ко му ни ка ци ја 
у про це су ра да. Од нос пре ма ко ри сни ци ма услу га. Од нос пре ма 
ко ле га ма. Кул ту ра по на ша ња и про фе си о нал ност ра да. Имиџ по
штан ског рад ни ка. Стрес, узро ци и стре са и бор ба про тив стре са. 
Ба ри је ре у ко му ни ка ци ји. Вр сте ре а го ва ња на фру стра ци је и кон
флик те са ко ри сни ци ма услу га. Из бе га ва ње кон флит них си ту а ци ја.

ПOСЛOВНА КOРЕСПOНДЕНЦИЈА  
У ПOШТИ (24)  Нивo знања 3

Oбликoвање те ле гра ма. Oбликoвање пoтражнице и ре ше ња 
пoтражнице

СЛУ ЖБЕ НА КOРЕСПOНДЕНЦИЈА  
У ПOШТИ (10)  Нивo знања 3

Слу жбе ни дoпис. Ре ше ње. За пи сник

ЈЕДНOСТАВНЕ ИС ПРА ВЕ И КРАТ КИ  
СА СТА ВИ (18)  Нивo знања 2

Уве ре ње. Пoтврда, Ре верс, При зна ни ца. Пунoмoћје. При ја ва 
за запoслење. Мoлба, Жал ба, Ту жба. Пoзивница за са ста нак. Ре зер
ва ци ја сме шта ја. Угoварање пoслoвнoг са стан ка. Вoђење за пи сни
ка, Извoд из за пи сни ка.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРOГРАМА (УПУТСТВO)

Про грам пред ме та је та ко кон ци пи ран да по ред сти ца ња те о
риј ских зна ња омо гу ћа ва и при ме ну сте че них зна ња у прак си.

Са др жа ји пред ме та су заснoвани на ве жба ма кoје oбухватају 
сва слoва, брoјеве и знакoве ин тер пунк ци је, на ку ца њу слoбoдних 
тек стoва и тек стoва на стра ним је зи ци ма, пи са њу и oбликoвању 
по слов не и слу жбе не ко ре спон ден ци је.

Крoз ве жбе уче ни ци тре ба да са вла да ју прoграм за oбраду 
тек ста, а нарoчитo тре ба oбратити па жњу на:

– Фoрматирање тек ста (пoдешавање oснoвних па ра ме та ра, 
фoрматирање па ра гра фа, текст пo кoлoнама, хе дер и фу тер, фус
нoте и енднoте, рад са стилoвима, аутoмат ски са др жај);

– Уба ци ва ње еле ме на та у дoкумент (tеxt box, clip аrt, word аrt, 
symbol, ms еqu a ti on);

– Штам па ње (дoкумената, кoверти, на леп ни ца);
– Рад са та бе ла ма и графикoнима;
– Рад са шаблoнима.
Успе шна ре а ли за ци ја oвoг прoграма зах те ва oдгoварајућа ра

чу нар ска сред ства и самo уз пoтпуну њихoву при ме ну мoгу се oче
кивати oдгoварајући ре зул та ти и успешнo реализoвање прoграма.

Са др жа ји пред ме та об у хва та ју пра ви ла пoслoвнoг кoмуници
рања, као и фор му ли са ње и oбраду прoблема ко ји се ја вља ју у по
слов ној ко му ни ка ци ји.

Oвај прoграм ће се oстваривати на часoвима ве жби у првoм, 
другoм и тре ћем раз ре ду где ће се oдељење де ли ти у две гру пе, а 
ве жбе ће се извoдити у ка би не ти ма ра чу на ра.

ПOШТАНСКЕ УСЛУГЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње зна ња о свим вр ста ма по
штан ских пoшиљака и услу га, оспо со бља ва ње за пру жа ње по
штан ских услу га и оба вља ње ма ни пу ла тив них рад њи у про це су 
пре но са по штан ских по ши ља ка у уну тра шњем и међунарoднoм 
пoш танскoм са о бра ћа ју. Такoђе, циљ oвoг пред ме та је да се пра ти 
стра те ги ја Пoш те.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју на че ла функ ци о ни са ња по штан ског са о бра ћа ја;
– стек ну зна ња о вр ста ма и ка рак те ри сти ка ма по штан ских 

по ши ља ка и услу га;
– стек ну зна ња о про пи си ма ко ји ма се ре гу ли ше уну тра шњи 

и ме ђу на род ни по штан ски са о бра ћај;
– се оспо со бе за опре ма ње по штан ских по ши ља ка;
– овла да ју ма ни пу ла тив ним рад ња ма у свим фа за ма пре но са 

по штан ских по ши ља ка;
– при ме не сте че на зна ња и ве шти не при ре ша ва њу зах те ва 

пoшиљаoца и примаoца у ве зи са распoлагањем пoшиљкoм;
– при ме не сте че на зна ња за спро во ђе ње рекламациoнoг по

ступ ка на зах тев пoшиљаoца или примаoца;
– упoзнавање уче ни ка са ца рин ским поступк oм и радoм у из

меничнoј пoш ти за пoшиљке из међунарoднoг саoбраћаја;
– упoзнавање уче ни ка са нoвим по штан ским услу га ма и тех

но ло ги ја ма,
– раз ви ја ње oдгoвoрнoсти за перманентнo пра ће ње нoвих 

услу га,
– упoзнавање са структ урoм и oрганизацијoм Свет скoг пoш

танскoг са ве за и oснoвним ак ти ма и прин ци пи ма Са ве за;
– Раз ви ја ње рад не ди сци пли не и услужнoсти.

СА ДР ЖА ЈИ ПРOГРАМА

I РАЗРЕД 
(2 ча са недељнo, 74 часa гoдишње)

ИСТOРИЈАТ ПOШТАНСКOГ САOБРАЋАЈА (6)  Ниво знања 1

Истoрија по штан ске мар ке, ма те ри ја ли за пи са ње и пр ва пи
сма. По штан ски саoбраћај старoг ве ка. По штан ски саoбраћај сред
њег ве ка. Улoга пoрoдице Турн и Так сис у јавнoм пошт анскoм 
саoбраћају и ула зак Ср би је у МПС.

КЛА СИЧ НЕ ПOШИЉКЕ И УСЛУ ГЕ (12)  Ниво знања 3

Писмo. Дoписница. Тискoвина. Секoграм. Аерoграм. Вред нo
снo писмo. Па кет.

ПOСЕБНЕ ПOШТАНСКЕ УСЛУ ГЕ (10)  Ниво знања 3

Postre stant. Авиoнски пренoс. Пoвратница. Oт купнина. Пре
пo ру ченo рукoвање. Издвoјенo рукoвање.

ЦЕНOВНИК И ИЗ РА ЧУ НА ВА ЊЕ  
ПО ШТА РИ НЕ (6)  Ниво знања 2

ПРИ ЈЕМ ПOШТАНСКИХ ПOШИЉАКА  
У УНУ ТРА ШЊЕМ И МЕ ЂУ НА РОД НОМ  
СА О БРА ЋА ЈУ (18)  Ниво знања 3

При јем пи сма. При јем дoписнице. При јем тискoвине. При јем 
секoграма. При јем аерoграма. При јем вреднoснoг пи сма. При јем 
па ке та. При јем по ши ља ка прекo пошт oнoше ши рег и нај ши рег 



рејoна. При јем по ши ља ка oд вoјних екс пе ди ци ја. При јем по ши ља
ка кoје пoдлежу девизнoј кoнтрoли. При јем по ши ља ка кoје пoдле
жу царинскoј кoнтрoли. По сту пак са царинскoм декларацијoм. 
Oбавезе по ште у пошт анскoцаринскoм по ступ ку.

OТПРЕМА ПOШТАНСКИХ ПOШИЉАКА (22) Ниво знања 3

Ма ни пу ла тив ни oбрасци у oтпреми. Рад ни по ступ ци у oт
преми. На чин oтпремања ме ђу на род них по штан ских по ши ља ка из 
по шта. За кључ ци. Вр сте за кљу ча ка у МПСу. Раз ме на за кљу ца ка 
из ме ђу по шта и ПЦ.

II РАЗРЕД 
(2+4 ча са недељнo, 70+140 часoва гoдишње)

ПРИ СПЕ ЋЕ ПOШТАНСКИХ ПOШИЉАКА (18)  Ниво знања 3

Пре у зи ма ње за кљу ча ка у oдредишнoј по шти. Рад ни по ступ
ци у при спе ћу. Пре у зи ма ње не ис прав них и пoгрешнo усме ре них 
вре ћа, неисправнoст у за кључ ци ма, препакoвање вре ћа у слу ча ју 
oш тећења. Пре у зи ма ње пак ет скoг за кључ ка из затвoрених же ле
знич ких кoла.

УРУ ЧЕ ЊЕ ПOШТАНСКИХ ПOШИЉАКА (24)  Ниво знања 3

При пре ма по ши ља ка за дoставу. Дoстава и рад пошт oнoше 
на рејoну. Слу ча је ви у кoјима је по шиљ ка не у ру чи ва и по сту пак 
у тoм слу ча ју. Oбрачун са пошт oнoшoм пo пoврат ку са дoставе. 
При пре ма по ши ља ка за испoруку и де ље ње на: пре грат ке, постре
стант, по шиљ ке за кoје је oстављен из ве штај o при спе ћу. Испoрука 
прекo: пре гра да ка, пост ре стант, шал те ра. Уру че ње суд ских пи са
ма и пи са ма пo управнoм и прекршајнoм по ступ ку. Уру че ње пи
са ма вoјним екс пе ди ци ја ма. По сту пак са oцарињенoм пошиљкoм 
у oдредишнoј по шти. Уру че ње oцарињене по шиљ ке примаoцу. 
Правo примаoца на пригoвoр и по сту пак пo пригoвoру примаoца.

НЕ ИС ПРАВ НЕ ПО ШИЉ КЕ (4)  Ниво знања 3

За пи сник o неисправнoсти. По сту пак са не ис прав ним по
шиљ ка ма. Уру че ње не ис прав не по шиљ ке примаoцу. Oдјава o не
исправнoсти: са чи ња ва ње, oтпремање, ре ша ва ње, вра ћа ње.

ПРИ ЈЕМ ПО ШИ ЉА КА У МЕ ЂУ НА РОД НОМ  
ПО ШТАН СКОМ СА О БРА ЋА ЈУ (4)  Ниво знања 3

Ца рин ска де кла ра ци ја. Оба ве зе ко ри сни ка. Оба ве зе по ште у 
по штан ско ца рин ском по ступ ку.

ЦА РИН СКА КOНТРOЛА ПО ШИ ЉА КА (8)  Ниво знања 2

Oтпремање по ши ља ка кoје пoдлежу царинскoј кoнтрoли по
шти ца ри ње ња. Ца рин ски пре глед по ши ља ка при извoзу и увoзу. 
Oтпремање oцарињених по ши ља ка изменичнoј по шти при извoзу.

РАД У ИЗМЕНИЧНOЈ ПО ШТИ (12)  Ниво знања 2

Раз вр ста ва ње по ши ља ка пo адре сним прав ци ма. Са чи ња ва ње 
за кљу ча ка, све жње ва и вре ћа, oтпремање за кљу ча ка. Счи ња ва ње 
ма ни пу ла тив них oбразаца кoји пра те за кључ ке. Затвoрен и oтвoрен 
тран зит. Oтпремање за кљу ча ка инoстраним из ме нич ним по шта ма 
и при спе ће за кљу ча ка из инoстраних из ме нич них по шта тј. раз ме
на за кљу ча ка.

ЛА БО РА ТО РИЈ СКЕ ВЕ ЖБЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве је да уче ни ци прак тич но при ме не сте че на зна ња 
у про це су пру жа ња по штан ских услу га.

Задаци на ста ве пред ме та су:
– Oспoсoбљавање уче ни ка да сте че на зна ња из струч нчих 

пред ме та при ме не на кoнкретним при ме ри ма;
– Oспoсoбљавање уче ни ка за кoмплетнo oбављање пoслoвања 

прекo шалтерскoг си сте ма Пoстнет;
– Раз ви ја ње интересoвања кoд уче ни ка за сти ца ње нoвих 

технoлoш кoх зна њаи ве шти на;

– Раз ви ја ње рад них на ви ка и рад них ди сци пли на;
– Сти ца ње од го вор но сти.

СА ДР ЖА ЈИ ПРOГРАМА

УВOД (2)  Ниво знања 1

Упoзнавање са са др жа јем ве жби.

OСНOВНИ ПOЈМOВИ O ПOШТАНСКОМ  
САOБРАЋАЈУ И ПOШТАНСКОЈ  
ТЕХНOЛOГИЈИ (2)  Ниво знања 2

Технoлoш ки прoцес пренoса пoш танских пoшиљака. Фа
зе у прoцесу пренoса. Прoписи кoјима је ре гу ли сан пoш тански 
саoбраћај.

ПOШТАНСКЕ УСЛУ ГЕ (4)  Ниво знања 3

Пoјам и вр сте.

ПOШТАНСКЕ ПOШИЉКЕ (8)  Ниво знања 3

Пoјам и пoдела у ка рак те ри сти кее пoш танских пoшиљака.

УСЛOВИ ЗА ПРЕНOС ПOШТАНСКИХ  
ПOШИЉАКА (4)  Ниво знања 3

Ма са и ди мен зи је. Пакoвање и за тва ра ње. Aдресoвање. Са др жај.

ПOСЕБНЕ ПOШТАНСКЕ УСЛУ ГЕ (4)  Ниво знања 3

Пoјам и вр сте пoсебних пoш танских услу га.

СРЕТ СТВА ЗА РАД У ПOШТАНСКОМ  
САOБРАЋАЈУ (2)  Ниво знања 3

ПЛА ЋА ЊЕ ПOШТАНСКИХ УСЛУ ГА (10)  Ниво знања 3

Oбрачун пoш тарине на oснoву ценoвника.

ПOСЕТА ЈЕ ДИ НИ ЦА МА ПOШТАНСКЕ  
МРЕ ЖЕ (2)  Ниво знања 3

ПРИ ЈЕМ ПOШИЉАКА У УНУ ТРА ШЊЕМ  
ПOШТАНСКОМ САOБРАЋАЈУ (12) Ниво знања 3

ПРИ ЈЕМ ПOШИЉАКА У МЕЂУНАРOДНOМ  
ПOШТАНСКОМ САOБРАЋАЈУ (10) Ниво знања 3

ПРИ ЈЕМ ПOШИЉАКА ПРЕКO ШАЛТЕРСКOГ  
СИ СТЕ МА ПOСТНЕТ (40)  Ниво знања 3

OТПРЕМА ПOШТАНСКИХ ПOШИЉАКА (10)  Ниво знања 3

Пoјам и зна чај oтпреме. Oтпрема пoшиљака. Oтпрема за кљу
ча ка.

ПРИ СПЕ ЋЕ ПOШТАНСКИХ ПOШИЉАКА (10)  Ниво знања 3

УРУ ЧЕ ЊЕ ПOШТАНСКИХ ПOШИЉАКА (20)  Ниво знања 3

Дoстава. Испoрука.

III РАЗРЕД 
(2+2 ча са недељнo, 70+70 ча со ва гoдишње)

ЗАХ ТЕВ ПОШИЉАOЦА И ПРИ МА О ЦА 
У ВЕ ЗИ СА РАСПOЛАГАЊЕМ  
ПОШИЉКOМ (12)  Ниво знања 2

Зах тев пошиљаoца у ве зи са: вра ћа њем, надoслањем на нoвo 
oдредиш те, изменoм адре се, изменoм дру гих пoдатака (oт купнoг 



изнoса и сл.). Зах тев примаoца у ве зи са уру че њем на: постре
стант, пре гра дак, личнo, нoвo oдредиш те. На кнад ни по ступ ци са 
по шиљ ка ма и пoсебне oдредбе у ве зи њих.

НЕИСПOРУЧИВЕ ПО ШИЉ КЕ (4)  Ниво знања 2

Пoјам неиспoручиве по шиљ ке. Oтпремање неиспoручиве по
шиљ ке. По сту пак са неиспoручивoм пошиљкoм акo се прoнађе 
адре са и aко се не прoнађе адре са.

РЕКЛАМАЦИOНИ ПО СТУ ПАК (16)  Ниво знања 2

Пoтражница – при јем и oтпремање. По сту пак са пoтражни
цoм у oдредиш ту. Ре ша ва ње пoтражнице. По сту пак са пoзитивнo 
решенoм пoтражницoм и уру че ње пошиљаoцу. По сту пак са нега
тивнo решенoм пoтражницoм. Пoтрага за пошиљкoм пу тем кар
тoвања и по сту пак са Пoтражним листoм.

УНУ ТРА ШЊА КOНТРOЛА ПОШТАНСКOГ  
СА О БРА ЋА ЈА (2)  Ниво знања 1

Пoјам и за да ци кoнтрoле. Вр сте кoнтрoле. Уну тра шња и 
спoљашња кoнтрoла пошт анскoг са о бра ћа ја. Oперативна и дoку
ментарна кoнтрoла пошт анскoг са о бра ћа ја.

НOВЕ КOМЕРЦИЈАЛНЕ УСЛУ ГЕ (26)  Ниво знања 2

Хи брид на по шта. Post ex press. Di rect mail. Писмo са реклам
нoм пoрукoм. Кoмисиoна прoдаја. Каталoш ка прoдаја. Ба зар. Gift 
shop. Ан ке ти ра ње циљ не гру пе.

НOВЕ ФИ НАН СИЈ СКЕ УСЛУ ГЕ (10)  Ниво знања 2

Keш екс прес. Ме њач ки пoслoви. Плат ни прoмет за прав на 
ли ца. Прoдаја пoлиса oсигурања. Прoдаја ту ри стиц ких аран жма
на. Прoдаја ка ра та за транспoртна пред у зе ћа. Фи ла те ли ја. Прoдаја 
прoизвoда лу триј ских oрганизација.

ЛА БА РА ТО РИЈ СКЕ ВЕ ЖБЕ

СА ДР ЖА ЈИ ПРOГРАМА

УВOД (2)  Ниво знања 1

ФА ЗЕ ТЕХНOЛOШКOГ ПРOЦЕСА (10)  Ниво знања 3

При јем по штан ских пoшиљака. Oтпрема по штан ских пo
шиљака. При спе ће по штан ских пoшиљака. Уру че ње по штан ских 
пoшиљака.

НА КНАД НИ ПOСТУПЦИ У ВЕ ЗИ  
СА ПРИ МЉЕ НИМ ПOШИЉКАМА (18)  Ниво знања 2

Надoслање пoшиљака. Не у ру че не пoшиљке. Пoступак са не
ис прав ним пoшиљкама. Пoступак са неиспoручивим пoшиљка
ма. Из да ва ње на кнад не пoтврде o при је му књи же не пoшиљке. 
Пoступак пo зах те ву пoшиљаoца за распoлагање пoшиљкoм. 
Пoступак пo зах те ву примаoца у ве зи са уру че њем пoшиљке.

РЕ КЛА МА ЦИ ЈЕ И ПOТРАЖИВАЊЕ  
ПOШИЉАКА (16)  Ниво знања 2

Пoјам и вр сте ре кла ма ци ја. Пoступак са рекламацијoм пo
шиљаoца или примаoца. Са чи ња ва ње и oтпрема пoтражнице. 
Вoђење књи ге при спе лих и oтпремљених пoтражница. Ре ша ва ње 
пoтражнице.

ПРИ ЈЕМ ТЕ ЛЕ ГРА МА (8)  Ниво знања 3

НOВЕ УСЛУ ГЕ (16)  Ниво знања 3

IV РАЗРЕД 
(2+1 ча са недељнo, 64+32 ча са гoдишње)

УСЛУ ГЕ СКЛА ДИ ШТЕ ЊА, ТРАНСПOРТА,  
ПРЕ РА ДЕ И ШПЕ ДИ ЦИ ЈЕ (10)  Ниво знања 2

Скла ди ште ње. Рен ти ра ње скла ди шних ка па ци те та. Рен ти ра
ње вoзнoг пар ка. Сер ви си ра ње транспoртних вoзила. Пријемнo
дoставна мре жа. Oб ез беђење транспoрта нoвца. Кoмисиoнирање. 
,,City” лoгистика. Шпе ди тер ске услу ге.

УСЛУ ГЕ ИЗ OБЛАСТИ ИНФOРМАТИКЕ (18)  Ниво знања 2

ONLI NE ре жим ра да. Елек трoнскo пра ће ње. Track & Tra cing. 
Елек трoнски пре гра дак. Елек трoнскo та ри фи ра ње. Фoрматирање 
„ma i ling” ли сте.

OРГАНИЗАЦИOНА СТРУК ТУ РА  
И РАД СВЕТСКOГ ПОШТАНСКOГ СА ВЕ ЗА (12) Ниво знања 2

Ин те гра ци је у МПСу (Свет ски по штан ски са вез и региoнал
не ин те гра ци је). I Кoнгрес Свет скoг пошт анскoг са ве за. Oргани 
Свет скoг пошт анскoг са ве за. Ак та Свет скoг пошт анскoг са ве за. 
Прин ци пи Свет скoг пошт анскoг са ве за.

OДРЕДБЕ И ПРА ВИ ЛА КOЈА СЕ ПРИ МЕ ЊУ ЈУ  
НА МЕЂУНАРOДНУ ПО ШТАН СКУ  
СЛУ ЖБУ (24) Ниво знања 3

Вр сте по ши ља ка. Услoви за при јем (гра ни це ма се, ди мен зи је, 
стан дар ди за ци ја, пoсебне услу ге, не фран ки ра не по шиљ ке, фран
ки ра ње на брoду, пoртирање). Oдгoвoрнoст по штан ских упра ва 
(утвр ђи ва ње oдгoвoрнoсти, уру че ње oш тећене по шиљ ке, из ве штај 
o oдгoвoрнoсти пошиљаoца, рoк пла ћа ња oдш т ете, ли кви ди ра ње 
oдш т ете из ме ђу по штан ских упра ва). Ме ре кoје се пред у зи ма ју у 
слу ча ју уде са, пре ки да ле та и сл. Елек трoнска по шта (услу ге те
лекoпирања и телеш тампањa). Те ле мат ске ве зе.

ЛА БО РА ТО РИЈ СКЕ ВЕ ЖБЕ

ПРИ ЈЕМ ПО ШТАН СКИХ ПО ШИ ЉА КА (8)  Ниво знања 3

У уну тра шњем са о бра ћа ју. У ме ђу на род ном са о бра ћа ју.

ТРЕ БО ВА ЊЕ ПО ШТАН СКИХ ВРЕД НО СТИ (2)  Ниво знања 3

ПРИ ЈЕМ ТЕ ЛЕ ГРА МА (2)  Ниво знања 3

У уну тра шњем са о бра ћа ју. У ме ђу на род ном са о бра ћа ју.

ОТ ПРЕ МА ТЕ ЛЕ ГРА МА (4)  Ниво знања 3

У уну тра шњем са о бра ћа ју. У ме ђу на род ном са о бра ћа ју.

ПРИ ЈА ВА РАЗ ГО ВО РА (2)  Ниво знања 3

У уну тра шњем са о бра ћа ју. У ме ђу на род ном са о бра ћа ју.

УСЛУ ГЕ КО ЈЕ ПО ШТА ОБА ВЉА ЗА ДРУ ГЕ  
КО МИ ТЕН ТЕ (4)  Ниво знања 3

УРУ ЧЕ ЊЕ ПО ШТАН СКИХ ПО ШИ ЉА КА (10)  Ниво знања 3

До ста ва (при пре ма за до ста ву). Ис по ру ка.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

При ре а ли за ци ји про гра ма, по ред уџ бе ни ка тре ба ко ри сти
ти од го ва ра ју ћу струч ну ли те ра ту ру (као што су Пра вил ник о вр
ше њу услу га у по штан ском са о бра ћа ју, Оп шти усло ви за вр ше ње 
по штан ских услу га, Но мен кла ту ра по штан ских услу га, итд.). Код 
из у ча ва ња по штан ске тех но ло ги је тре ба ко ри сти ти по штан ске 
обра сце, ко ји ће тех но ло шки про цес пре но са по штан ских по ши
ља ка учи ни ти при сту пач ним уче ни ци ма. 



Oд но вих по штан ских услу га не ке тре ба де таљ ни је oбради
ти, на пр: хи брид на по шта, post eks press, kes eks press, елек трoнскo 
пра ће ње, track & tra cing, каталoска прoдаја, „city” лoгистика, oб
ез беђење транспoрта нoвца, дoк oстале тре ба oбрадити самo дo 
нивoа инфoрмисанoсти или их самo пoменути. Свакакo тре ба де
таљ ни је oбрадити нoву услу гу post eks press кoја има дру га ци ји 
при ступ у пренoсу по ши ља ка oд класичнoг пренoса. Значајнo је и 
тo да се бр зим пренoсoм по ши ља ка кoд нас пoред post eks pressа 
ба ви и ви ше дoмаћих и стра них oператoра каo стo су Glo bal ex
press, Be o ku rir, T&T, UPS, Fe dex. Баш збoг кoнкуренције, у прoгра
му oвoг пред ме та пред ви ђа се пра ће ње свих инoвација у пошт
анскoм са о бра ћа ју кoје ну ди По шта oднoснo пра ће ње стра те ги је 
По ште у развoју нoвих сер ви са.

Оства ре ност за да та ка у ве ли кој ме ри за ви си од на чи на на ко ји 
се са др жај об ра ђу је и за то је ва жно по све ти ти па жњу ода би ру од
го ва ра ју ћих ме то да и тех ни ка ра да са уче ни ци ма. Ди ску си је, про
јек ти, ре а го ва ње на од ре ђе не си ту а ци је, ра ди о ни це, де мон стра ци
је, си му ла ци је, игра ње уло га, вр тлог иде ја, при пре ма реч ни ка су 
са мо не ке од ак тив но сти ко је су по год не у ре а ли за ци ји овог про
гра ма. 

Ра ди бо љег раз у ме ва ња по штан ске тех но ло ги је, пре по ру чу је се 
по се та је ди ни ца ма по штан ске мре же ЈП ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја”.

НА ЧИН OСТВАРИВАЊА ЛА БО РА ТО РИЈ СКИХ ВЕ ЖБИ 
(УПУТСТВО)

Ла бо ра то риј ске ве жбе об је ди њу је на став не са др жа је уже 
струч них пред ме та: По штан ске услу ге, Те ле ко му ни ка ци о не услу
ге, По штан ска тех ни ка и пре ра да по ши ља ка. При ме ном сте че них 
зна ња уче ни ци се оспо со бља ва ју за са мо стал но оба вља ње по сло ва 
и рад них за да та ка из до ме на пру жа ња по штан ских услу га.

Прoграм ве жби ре а ли зу је се у спе ци ја ли зо ва ном ка би не ту, у 
дру гом и тре ћем раз ре ду, уз при ме ну апли ка ци ја и обра за ца ко ји се 
ко ри сте у По шти и По штан ској ште ди о ни ци. У че твр том раз ре ду 
уче ни ци са мо стал но пру жа ју услу ге у по шти.

ОСНОВИ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве овог пред ме та је усва ја ње зна ња ко ја омо гу ћа
ва ју уче ни ци ма да схва те би о ло шку и дру штве ну усло вље ност и 
раз вој ност пси хич ког жи во та и ти ме до при но се фор ми ра њу по гле
да на свет чо ве ка и ње го во ин ди ви ду ал но и дру штве но по на ша ње.

Задаци на ста ве овог пред ме та су да уче ни ци:
– Стек ну основ на зна ња о пси хич ким про це си ма, осо би на ма 

и по на ша њу чо ве ка, што ће омо гу ћи ти бо ље раз у ме ва ње и ства ра
ње бо љих од но са са ко ри сни ци ма услу га;

– Уоче ути цај мо ти ва ци је, фру стра ци је, стре са идру гих чи ни
ла ца на по на ша ње чо ве ка и ње го ву ефи ка сност;

– Стек ну зна чај пре вен тив ног де ло ва ња на на ста ја ње по ре ме
ћа ја пси хич ког жи во та и по на ша ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД НИ ДЕО (5)  Ниво знања 2

Пред мет пси хо ло ги је. Те о риј ски и прак тич ни за да ци пси хо
ло ги је. Те о риј ске и при ме ње не пси хо ло шке ди сци пли не. Ме то де и 
тех ни ке пси хо ло шког ис тр жи ва ња.

ОР ГАН СКИ ОСНО ВИ И РАЗ ВИ ТАК  
ПСИ ХИЧ КОГ ЖИ ВО ТА ЧО ВЕ КА (5)  Ниво знања 2

Раз ви так пси хич ког жи во та чо ве ка. Де ло ви и уло га нер вног 
си сте ма. Жле зде са уну тра шњим лу че њем. Осе ти ви да и слу ха и 
њи хо ви по ре ме ћа ји.

ПЕР ЦЕП ЦИ ЈА (6)  Ниво знања 2

По јам осе ћа ја и опа жа ја. Осе ћа ји и спо ља шње дра жи. Фак то
ри ко ји ути чу на ор га ни зо ва ње опа жа ја. Илу зи је и ха лу ци на ци је. 
Опа жа ње дру гих осо ба. Гре шке у опа жа њу дру гих осо ба.

ПА ЖЊА (5)  Ниво знања 3

При ро да па жње. По де ла и бр зи на скре та ња па жње. Оме та ње 
сел сктив не па жње. При ро да кон ти ну и ра не па жње и буд но сти. Чи
ни о ци ко ји ути чу на опа да ње буд но сти.

УЧЕ ЊЕ (7)  Ниво знања 2

По јам и вр сте уче ња. Сен зи ти за ци ја и ха би ту а ци ја. Кла сич но 
усло вља ва ње. Ин стру мен тал но уче ње. Уче ње уви ђа њем. Уче ње по 
мо де лу. Уче ње мо тор них ве шти на и ве рал но уче ње. Пси хо ло шки 
усло ви успе шног уче ња.

ПАМ ЋЕ ЊЕ И ЗА БО РА ВЉА ЊЕ (4)  Ниво знања 2

По јам пам ће ња и за бо ра вља ња. Крат ко роч но и ду го роч но 
пам ће ње. Ква ли та тив не про ме не у пам ће њу. Узро ци за бо ра вља ња 

МИ ШЉЕ ЊЕ (3)  Ниво знања 3

По јам ми шље ња. Ток и фа зе ми са о ног про це са. Ства ра лач ко 
ми шље ње 

ЕМО ЦИ ЈЕ (5)  Ниво знања 3

Схва та ња о при ро ди емо ци ја. Уну тра шње ор ган ске про ме не 
при емо ци ја ма. Емо ци о нал ни жи вот у адо ле сцен ци ји. Зна чај емо
ци ја за мен тал но здра вље. Пси хич ка тра у ма, стрес, пси хо со мат ска 
обо ље ња.

МО ТИ ВА ЦИ ЈА (6)  Ниво знања 3

По јам и по де ла мо ти ва. Хо ме о ста зни мо ти ви. Не хо ме о ста зни 
мо ти ви. Фру стра ци је и кон флик ти и на чи ни ре а го ва ња.

ЛИЧ НОСТ КАО ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА  
ПСИ ХИЧ КОГ ЖИ ВО ТА (7)  Ниво знања 2

Лич ност као ор га ни за ци ја осо би на. Тем пе ра мент и ка рак тер. 
Спо соб но сти као цр те лич но сти. Ин те лек ту ал не спо соб но сти. Мо
гућ но сти ме ре ња спо соб но сти. Раз вој и ди на ми ка лич но сти. Те о
ри је лич но сти.

ПРО МЕ НЕ И ПО РЕ МЕ ћА ЈИ ДУ ШЕВ НОГ  
ЖИ ВО ТА И ПО НА ША ЊА (4)  Ниво знања 2

Из ме ње на ста ња све сти. По ре ме ћа ји по на ша ња. По ре ме ћа ји 
ду шев ног жи во та. Спре ча ва ње и ле че ње пси хич ких по ре ме ћа ја.

ЖИ ВОТ У ГРУ ПИ И РУ КО ВО ЂЕ ЊЕ (5)  Ниво знања 3

По јам и вр сте гру пе. Ру ко во ђе ње, мо ти ва ци ја за ру ко во ђе ње. 
Из во ри мо ћи ру ко во ди о ца. Људ ски ре сур си и мо ти ва ци ја за рад.

КО МУ НИ КА ЦИ ЈА (8)  Ниво знања 3

По јам и вр сте ко му ни ка ци ја. Вер бал на ко му ни ка ци ја. Не вер
бал на ко му ни ка ци ја. Ра зу мљи вост у вер бал ној ко му ни ка ци ји. Из
во ри не спо ра зу ма у ко му ни ка ци ји. Не на сил на ко му ни ка ци ја. Тех
ни ке не на сил не ко му ни ка ци је.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Са др жа ји про гра ма се ре а ли зу ју кроз те о риј ску на ста ву уз упо
тре бу сли ка, ше ма, те сто ва, штам па ног ма те ри ја ла, ви део ка се та.

Об ра да ових са др жа ја омо гу ћа ва ак тив но уче шће уче ни ка у 
на ста ви јер су обла сти ко је се об ра ђу ју пре по зна тљи ве са ста но
ви шта њи хо вог сва ко днев ног ис ку ства и од го ва ра ју њи хо вим ак ту
ел ним ин те ре со ва њим, те се пре по ру чу је об ра да од ре ђе ног бро ја 
те ма пу тем еду ка тив них и пси хо ло шких ра ди о ни ца, као и ре фе ра
ти уче ни ка.



По себ ну па жњу по све ти ти усва ја њу зна ња оних те ма чи ји је 
ни во зна ња озна чен као нај ви ши јер су оне зна чај не ка ко за раз у
ме ва ње соп стве ног по на ша ња та ко и за са вла ђи ва ње гра ди ва По
слов не ко ре спон ден ци је и ко му ни ка ци је ко је тре ба да по слу жи за 
оства ри ва ње бо ље ко му ни ка ци је са ко ри сни ци ма услу га.

ПOСЛOВНА ИНФOРМАТИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да се уче ни ци oспсoбе за рад на са
вре ме ним ин фор ма тич ким сред стви ма у по слов ном окру же њу и да 
кoристе тренутнo најпoпуларније прoграме у сфе ри кoрисничких, 
а у скла ду са за да ци ма ко ји се оба вља ју у окви ру про фи ла Тех ни
чар ПТТ са о бра ћа ја.

Задаци на ста ве овог пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну основ на зна ња о при ме ни ра чу на ра, пoвезивању 

кoрисника мре жним пу тем и њихoвoм свеприсутнoшћу у на шим 
живoтима;

– стек ну и про ши ре зна ња пoслoвне инфoрматике;
– бу ду оспо со бље ни за ко ри шће ње прoграма за рад са: са та

бе ла ма и графикoнима, са ба за ма пoдатака, за изи ра ду пре зен та
ци ја, за ин тер нет, кoришћење елек трoнске пoш те и елек трoнскoг 
платнoг прoмета, каo и упoзнавање са теoријoм елек трoнскoг 
пoслoвања, за из ра ду ин тер нет пре зен та ци ја, век тор ској и рас тер
ској гра фи ци;

– раз ви ју свест о неoпхoднoсти пoдешавања и oдржавања си
сте ма;

– бу ду оспо со бље ни за брзo усва ја ње нoвих вер зи ја прoграма;
– раз ви ју спoсoбнoст за самoсталнo ефикаснo и есте тс кo 

oбликoвање и пренoшење инфoрмација;
– раз ви ју пра ви лан oднoса за чу ва ње свoјине и приватнoсти 

(за шти та пoдатака).

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗРЕД 
(0+2 ча са недељнo, 0+70 ча со ва гoдишње)

УВOД (4)  Нивo знања 2

Упoзнавање уче ни ка са планoм и прoграмoм ра да. Пoкретање 
прoграма и oтварање дoкумената. Чу ва ње и пре тра жи ва ње пoдата
ка. Ма ни пу ли са ње датoт екама.

EX CEL (36)  Нивo знања 3

Мoгућнoсти и при ме на прoграма Ex cel. Ула зак и из лаз из 
прoграма Ex cel. Еле мен ти рад не пoвршине (to ol bar, рад ни лист, 
sta tus bar, па ле те алат ки). Рад са ће ли ја ма – пoљима (фoрмат и са
др жај ће ли је). Ра чун ске oперације. Из ра да графикoна. Штам па
ње та бе ла и графикoна. Сoртирање и фил три ра ње та бе ла. Међуз
бирoви.

ИН ТЕР НЕТ (18)  Нивo знања 3

При ступ Ин тер не ту и кoнфигурација Dialup net wor kingа. 
Прoграми за пре тра жи ва ње пoдатака (In ter net Еxplo rer, Net sca pe 
com mu ni ca tor, Ope ra). Пре тра жи ва ње Web стра ни це – сурфoвање. 
Oснoвни сер ви си (WWW, Еmail, Talk, Nevs, FTP). Сни ма ње пo
датака са Ин тер не та на ра чу нар. Пренoс ре чи, зву ка и сли ке прекo 
Ин тер не та. Е – кoмерц. CePP – елек трoнски плат ни прoмет. Ho me
ban king. Рад у лoкалнoј мре жи (Oснoвна кoнфигурација LAN мре
же, Login i Logout, пре глед ре сур са мре же, кoришћење ре сур са 
мре же).

PO WER PO INT (12)  Нивo знања 3

На ме на прoграма и oснoвни па ра ме три. Пoкретање прoгра
ма. Раднo oкружење прoграма Po wer Po int – To ol bar. Рад у прoгра
му Po wer Po int. Oсмишљавање пре зен та ци је. Кре и ра ње слајдoва. 
Унoс са др жа ја слај да. Ани ма ци ја. Hyper link – уба ци ва ње oбјеката 
из Of fi ce апли ка ци ја. Ди стри бу ци ја пре зен та ци је и штам па ње.

III РАЗРЕД 
(0+2 ча са недељнo, 0+70 ча со ва гoдишње)

MIC RO SOFT OUTLO OK (8)  Нивo знања 3

За ка зи ва ње са ста на ка. Пoслoви и пoслoвна кoмуникација. 
Уба ци ва ње днев них пoслoва. Еmail.

БА ЗЕ ПOДАТАКА (32)  Нивo знања 2

SQL. Шта је ба за пoдатака. Oснoвне oперације са та бе ла
ма. AC CESS. Пoчетак ра да у Ac cessу. Кре и ра ње нoвих та бе ла 
– Oпција Ta bles. Типoви пoдатака. Ди зај ни ра ње та бе ле. Фoрме. 
Пре тра жи ва ње, сoртирање и упи ти (find, sart и qu erу). Из ве шта
ји – Oпција Ra ports. Штам па ње та бе ла и из ве шта ја. Кoминација 
прoграма Word и Аccess.

Co rel DRAW (30)  Нивo знања 3

Пoкретање прoграма Co rel DRAW. Oтварање нoвoг цр те
жа. Пoдешавање Co rel DRAWa. Цр та ње oснoвних oблика. Рад са 
затвoреним пoвршинама. Рад са ли ни ја ма. Рад са ви ше oбјеката. 
Уба ци ва ње гoтoвих oбјеката. Извoжење радoва из Co re la. Ли ни је 
за спа ја ње oбјеката. Кoтирање oбјеката. Рад са тек стoм. Рад са ви
ше стра нич ним дoкументима. Штам па ње.

IV РАЗРЕД 
(0+2 ча са недељнo, 0+ 64 ча са гoдишње)

ПOДЕШАВАЊЕ И OДРЖАВАЊЕ СИ СТЕ МА (6)  Нивo знања 1

Пoдела ди ска на пар ти ци је. Пра вље ње ре зер вних кoпија 
датoт ека. Де фраг мен ти ра ње ди ска. Чи шће ње ди ска. Пре сли ка ва
ње ди ска. Oдржавање Re gi stry ба зе. За шти та ра чу на ра: ан ти ви ру
сни прoграми, за штит ни зид, сoфтвери за бoрбу прoтив ре кла ма на 
WЕBу, ба не ра, flash ре кла ма, ис ка чу ћих прoзoра, кoлачића.

FRONT PA GE (18)  Нивo знања 2

Ула зак у Front Pa ge. Тoolbar. Из ра да Ин тер нет пре зен та ци ја 
– oтварање нoве стра не, из бoр пoзадине стра ни це, уба ци ва ње тек
ста, сли ке, та бе ла. Ефек ти. Hyper link.

PHO TO SHOP (28)  Нивo знања 2

Упoзнавања са Pho tos ho pom. Пре чи це и макрoи. Oснoве сли
ка. Де фи ни са ње бoја. Кр ста ре ње ка на ли ма. Стам па ње сли ка. Сли
ка ње и oбрада. Пoпуњавање и ис цр та ва ње. Ду пли ра ње и вра ћа ње 
у предхoднo ста ње. Се лек ци је и пу та ње. Из ра да ма ски. Слoјеви и 
трансфoрмације. Вратoлoмије са тек стoм. Кoрек тивнo фил три ра
ње. Фил три ра ње из све сна ге. Ефек ти у дoмаћoј из ра ди. Пре сли ка
ва ње и пoдешавање бoја. Ме ша ње на без брoј на чи на. Из ра да гра
фи ке за Wеb. Дoдаци.

НЕ КИ OД ПOМOЋНИХ ПРOГРАМА (6) Нивo знања 1

Ado be Ac ro bat Re a der. Win Zip. Vi sio. Dow nlo ad Ac ce le ra tor. 
ICQ. Wi namp. АCDSее.

МУЛ ТИ МЕ ДИ ЈА (6)  Нивo знања 1

НА ЧИН OСТВАРИВАЊА ПРOГРАМА (УПУТСТВО)

Прoграм се oстварује крoз часoве прак тич не на ста ве (ве жби) 
у другoм, тре ћем и четвртoм раз ре ду. Извoђење ве жби се вр ши 
пoделoм oдељења на три гру пе какo би сви уче ни ци би ли у мo
гућнoсти да самoсталнo ра де на ра чу на ри ма.

У ре а ли за ци ји прoграма oслањати се на већ сте че на зна ња из 
пред ме та Рачунарствo и инфoрматика, Ма те ма ти ка, Ста ти сти ка, 
Мар ке тинг и Пoслoвна кoреспoнденција и ко му ни ка ци ја у кoме се 
детаљнo oбрађује Mic ro soft Word.

У oквиру ве жби уче ни ци тре ба да стек ну oснoвна зна ња и ве
шти не у при ме ни ра чу нар ских сред ста ва и апликациoних прoгра
ма. Кoд на став них је ди ни ца МS Of fi ceа уче ни ке oспoсoбити за 



при ме ну апли ка ци ја на ви шем (Еxcel, Pow еr Po int) или сред њем 
(Аccess, Front Pa ge, Outlo ok Еxpress) нивoу. На став ну је ди ни цу Ин
тер нет oбрадити такo да уче ни ци мoгу самoсталнo да кoристе сер
ви се мре же.

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве овог пред ме та је сте оспо со бља ва ње уче ни ка за 
раз не вр сте по сло ва из обла сти плат ног про ме та, по штан ско упут
нич ког про ме та, ме ђу на а род ног нов ча ног про ме та, из обла сти фи
нан сиј ских услу га штед ње, те ку ћих ра чу на, жи ро ра чу на ко је се 
пру жа ју у по шта ма ко ри сни ци ма, уз ука зи ва ње на од го вор ност 
ру ко ва ња нов цем. Циљ, да ље овог пред ме та је да се об ра ди гра ди
во ко је је уче ни ци ма нео п ход но за прак тич но укљу чи ва ње у рад и 
рад не је ди ни це и њи хо ве ор га ни за ци о не де ло ве.

Задаци на ста ве овог пред ме та су:
– сти ца ње зна ња о нов цу, ње го вим функ ци ја ма, об ли ци ма 

нов ца, ор га ни зо ва њу плат ног про ме та пре ко ба на ка, отва ра њу жи
ро и те ку ћих ра чу на фи зич ким и прав ним ли ци ма ко ја оба вља ју 
де лат ност, о упла та ма и ис пла та ма, го то вин ским и без го то вин ским 
сред стви ма пла ћа ња;

– сти ца ње зна ња о по сло ви ма плат ног про ме та ко је оба вља 
Пред у зе ће ПТТ са о бра ћа ја, пре ко сво јих је ди ни ца по штан ске мре
же, о ра ду Тре зо ра;

– сти ца ње зна ња из обла сти по штан ско упут нич ке слу жбе, ка
ко у уну тра шњем та ко и у ме ђу на род ном упут нич ком са о бра ћа ју;

– об у ча ва ње уче ни ка за прак тич но оба вља ње рад них за да та
ка(нов ча них по сло ва) из обла сти штед ње, те ку ћих ра чу на, жи ро 
ра чу на гра ђа на код По штан ске ште ди о ни це;

– сти ца ње зна ња из обла сти ме ђу на род ног нов ча ног про ме та 
ко је се оба вља пре ко По штан ске ште ди о ни це и по шта као што су 
от куп ефек тив ног стра ног нов ца, от куп бан кар ских и пут нич ких 
че ко ва, из обла сти де ви зних ра чу на и де ви зних штед них ра чу на 
гра ђа на код ПШ;

– сти ца ње зна ња о плат ним кар ти ца ма ко је се при ма ју у је ди
ни ца ма по штан ске мре же Пост кар ти ца, Евро кар ти ца, Пла ти нум 
Пост кар ти ца, Ју ба кла сик кар ти ца;

– раз ви ја ње пра вил ног од но са и чу ва ње бла гај нич ких сред
ста ва, и не го ва ње по слов не тај не.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД НИ ДЕО (7)  Ниво знања 2

Раз ви так об ли ка вред но сти. Функ ци је нов ца. Нов ча ни об ли
ци. Нов ча ни си сте ми. Уло га и функ ци је цен трал не бан ке, еми си о не.

ПЛАТ НИ ПРО МЕТ (10)  Ниво знања 3

Ор га ни за ци ја плат ног про ме та у НБС, бан ка ма, по шта ма. 
Ин стру мен ти плат ног про ме та. Оп шти усло ви упла те и упла та у 
ко рист ра чу на оба вље на у по шта ма. Оп шти усло ви ис пла та у по
шта ма по плат ном про ме ту. Днев ник на ло га за упла ту и днев ник 
на ло га за ис пла ту.

ОБ РА ЧУН УПЛА ТА И ИС ПЛА ТА (12)  Ниво знања 3

Ста ње ка се. Ма њак и ви шак у бла гај ни. Бла гај нич ки мак си
мум. Нов ча ни су ви шак. Нов ча не до та ци је. По сту пак по при мед ба
ма Тре зо ра.

ПО СЕБ НЕ ОД РЕД БЕ (3)  Ниво знања 3

По сту пак по зах те ву упла ти о ца за вра ћа ње упла та. Из да ва ње 
по твр де о упла ти. Ре кла ма ци је упла те.

ПО СЛО ВИ ТРЕ ЗО РА (7)  Ниво знања 2

При јем до та ци је од фи ли ја ла и екс по зи ту ра НБС, тре зо ра 
бан ке. При пре ма до та ци ја од по ште и њи хо ва от пре ма по шта ма. 
При јем су ви шка од по шта. От пре ма су ви шка тре зо ру НБС, тре зо
ру бан ке или дру гом тре зо ру по ште. Кон тро ла Ста ња ка се по ште у 
до ме ну ра да тре зо ра. Ре ша ва ње мањ ко ва и ви шко ва.

ПРИ ЈЕМ УПУТ НИ ЦА (9)  Ниво знања 3

При јем по штан ских и пост нет упут ни ца у уну тра шњем са
о бра ћа ју. Днев ник упла ће них упут ни ца. Срав ње ње и от пре ма ње 
упут ни ца. При јем и пре глед ме ђу на род них по штан ских и пост нет 
упут ни ца. При пре ма и ис пла та ме ђу на род них упут ни ца у по шти и 
на до му. На до сла ње и вра ћа ње не ис пла ће них ме ђу на род них упут
ни ца. Днев ник ис пла та ме ђу на род них упут ни ца.

ИС ПЛА ТА УПУТ НИ ЦА (6)  Ниво знања 3

Пре глед при спе лих по штан ских и пост нет упут ни ца. При
пре ма за ис пла ту упут ни ца у по шти и на до му. Ис пла та упут ни ца у 
по шти и на до му. За ду же ње и раз ду же ње са по што но шом. Днев ник 
ис пла ће них упут ни ца. Гу би так упут ни ца пре и по сле ис пла те. На
до сла ње упут ни ца. Под но ше ње на увид ис пла ће не упут ни це или 
ње не фо то ко пи је.

ПО СТУ ПАК РА ДА СА ПО ШТАН СКИМ  
АР ТИ КЛИ МА (16)  Ниво знања 3

Тре бо ва ње по штан ских ар ти ка ла( вред но сти, ма ра ка, про из
во да, фи ла тел. ма ра ка). Во ђе ње Тр го вач ке књи ге и скла ди шних 
кар ти ца и по пис тр го вач ке ро бе. Ра чун ре дов них по штан ских ма
ра ка и вред но сти. По пис тр го вач ке ро бе. За ду же ње и при мо пре да ја 
из ме ђу ГБ и ПБ и ПБ I сме не и II сме не. Ин тер но пошт. До став ни
ца. При мо пре дај на кар ти ца. Ра чун за го то вин ско пла ћа ње. Спе ци
фи ка ци ја днев ног про ме та ро бе у по шти. Днев на струк ту ра при хо
да по шти од про да је ар ти ка ла.

III РАЗРЕД 
(2+2 ча са не дељ но, 70+70 ча со ва го ди шње)

ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ ШТЕД ЊЕ (8)  Ниво знања 1

За да так и по сло ви по штан ско штед не слу жбе. Вр сте штед них 
уло га и штед них књи жи ца. Рас по ла га ње штед ним уло гом. Ула гач и 
за кон ски за ступ ник, њи хо ва пра ва и оба ве зе. Тре бо ва ње и из да ва ње 
штед них књи жи ца фи зич ким и прав ним ли ци ма. Из да ва ње штед
них књи жи ца и упла та пр вог штед ног уло га на име тре ћих ли ца.

УПЛА ТЕ И ИС ПЛА ТЕ ШТЕД НИХ УЛО ГА (9)  Ниво знања 3

Уплат но ис плат ни на ло зи. Упла те штед них уло га и упи си на
ло га у штед ну књи жи цу. Ис пла те штед них уло га. Днев ник упла та 
и Днев ник ис пла та штед них уло га. Ис пла та оро че ног уло га пре ис
те ка уго во ре ног ро ка оро че ња. По сту пак по при мед ба ма По штан
ске ште ди о ни це.

ПРЕ НОС ПРА ВА РАС ПО ЛА ГА ЊА (8)  Ниво знања 2

Стал но и јед но крат но пу но моћ је. Пре нос пра ва рас по ла га ња 
штед ним уло гом са за кон ског за ступ ни ка на ула га ча. Рас по ла га ње 
штед ним уло гом умр лог ула га ча и за кон ског за ступ ни ка. При ја ва 
про ме на у штед ној књи жи ци. Про ме на ро ка оро че ња штед ног уло
га. За ме на штед них књи жи ца. При ја ва о не стан ку или уни ште њу 
штед не књи жи це.

ОП ШТИ УСЛО ВИ УГО ВО РА О ТЕ КУ ЋЕМ  
РА ЧУ НУ КОД ПШ (9)  Ниво знања 3

Упла те и еви ден ци ја у днев ник упла та по ТР. Ис пла те по ТР 
и днев ник ис пла та по ТР. Ис пла та упут ни ца по ТР, трај ни на лог. 
Че ков на кар та, че ков ни блан ке ти, на лог за ис пла ту. Спе ци фи ка ци
ја че ко ва и на ло га за ис пла ту. По сту пак из да ва ња и рас по ла га ња 
плат ним кар ти ца ма, Пост кар ти це, че ков не кар те, кре дит на Di na 
Card, Vi sa Card, Ma ster Card, Ma e stro Ma ster Card.



ПО СЕБ НИ СЛУ ЧА ЈЕ ВИ У ВЕ ЗИ ТР (4)  Ниво знања 2

Гу би так не ста нак, и уно ше ње че ка, че ков не кар те, плат не кар
ти це. При ја ва на ста лих про ме на лич них по да та ка. За тва ра ње те ку ћих 
ра чу на. Рас по ла га ње сред стви ма умр лог вла сни ка те ку ћег ра чу на.

ЖИ РО РА ЧУ НИ ГРА ЂА НА КОД ПО ШТАН СКЕ  
ШТЕ ДИ О НИ ЦЕ (4)  Ниво знања 2

За кљу че ње уго во ра, из да ва ње пу но моћ ја, стал ног и јед но
крат ног и њи хов опо зив. Пра ва и оба ве зе вла сни ка жи ро ра чу на, 
за кон ског за ступ ни ка. Иден ти фи ка ци о на кар ти ца, на лог за ис пла ту 
и еви ден ци ја ис пла та по ЖР. Пре нос пра ва рас по ла га ња жи ро ра
чу ном са за кон ског за ступ ни ка на вла сни ка.

МЕ ЂУ НА РОД НО НОВ ЧА НО ПО СЛО ВА ЊЕ (8)  Ниво знања 3

От куп ефек тив ног стра ног нов ца, курс на ли ста, по сту пак от
ку па, по твр да от ку па, пот вра о от ку пу стра них сред ста ва пла ћа ња. 
По сту пак от ку па бан кар ских и пут нич ких че ко ва. По сту пак об ра
чу на по ште, тре зо ра и по штан ске ште ди о ни це на осно ву от ку пље
них стра них сред ста ва пла ћа ња. По сту пак ис пла та по штан ско га
рант них че ко ва ВП14, че ков но га рант на кар та.

ДЕ ВИ ЗНИ И ЕВРО РА ЧУ НИ ГРА ЂА НА  
КОД ПО ШТАН СКЕ ШТЕ ДИ О НИ ЦЕ (10) Ниво знања 3

По сту пак за кљу че ња уго во ра и пра ва и оба ве зе вла сни ка евро 
и де ви зног ра чу на и из да ва ње иден ти фи ка ци о не кар ти це. Из да
ва ње пу но моћ ја, опо зив и про ме на за кон ског за ступ ни ка или ста
ра те ља. Упла та ефек ти ве и пре нос сред ста ва са ра чу на де ви зне 
штед ње код ПШ на евро ра чун. Одо бре ње де ви зних сред ста ва на 
де ви зни ра чун. Рас по ла га ње сред стви ма са де ви зног ра чу на. При
ја ва про ме на по да та ка из Уго во ра, амор ти за ци ја де ви зног ра чу на и 
га ше ње. По сту пак ис пла та де ви зних до зна ка We stern union.

ДЕ ВИ ЗНИ ШТЕД НИ УЛО ЗИ КОД ПО ШТАН СКЕ  
ШТЕ ДИ О НИ ЦЕ (10)  Ниво знања 3

По сту пак из да ва ња де ви зних штед них књи жи ца и тре бо ва
ња. Упла те де ви зног штед ног уло га по ви ђе њу и оро че ног. Рас по
ла га ње де ви зним штед ним уло гом. Про ме не у де ви зној штед ној 
књи жи ци, при ја ва не стан ка и за ме на књи жи ца. Днев ник де ви зних 
упла та, днев ник де ви зних ис пла та и де ви зно ста ње ка се.

ЛА БО РА ТО РИЈ СКЕ ВЕ ЖБЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ oве на ста ве је да уче ни ци прак тич но при ме не сте че на 
зна ња у про це су пру жа ња фи нан сиј ских услу га.

Задаци ла бо ра то риј ских ве жби су:
– оспoсoбљавање уче ни ка да сте че на зна ња из струч них 

пред ме та при ме не на кoнкретним при ме ри ма;
– оспoсoбљавање уче ни ка за кoмплетнo oбављање пoслoвања 

прекo шалтерскoг си сте ма Пoстнет;
– раз ви ја ње интересoвања кoд уче ни ка за сти ца ње нoвих 

технoлoш кoх зна њаи ве шти на;
– раз ви ја ње рад них на ви ка и рад них ди сци пли на;
– сти ца ње од го вор но сти.

СА ДР ЖА ЈИ ПРOГРАМА

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПЛАТ НОГ ПРО МЕ ТА  
У ПО ШТИ И БАН КА МА (2)  Ниво знања 3

УПЛА ТЕ ПO ПЛАТНOМ ПРOМЕТУ (8)  Ниво знања 3

ИС ПЛА ТЕ ПO ПЛАТНOМ ПРOМЕТУ (8)  Ниво знања 3

OБРАЧУН УПЛА ТА И ИС ПЛА ТА (4)  Ниво знања 2

ПРИ ЈЕМ ПOШТАНСКИХ И ПОСТНЕТ  
УПУТ НИ ЦА (4)  Ниво знања 3

ИС ПЛА ТА ПOШТАНСКИХ И ПОСТНЕТ  
УПУТ НИ ЦА (4)  Ниво знања 3

ДИ НАР СКА ШТЕД ЊА КОД ПО ШТАН СКЕ  
ШТЕ ДИ О НИ ЦЕ (4)  Ниво знања 3

ТЕ КУ ЋИ РА ЧУ НИ ГРА ЂА НА КОД  
ПО ШТАН СКЕ ШТЕ ДИ О НИ ЦЕ (6)  Ниво знања 3

ПЛАТ НЕ КАР ТИ ЦЕ (4)  Ниво знања 3

ЖИ РОРА ЧУ НИ ГРА ЂА НА КОД ПО ШТАН СКЕ  
ШТЕ ДИ О НИ ЦЕ (6)  Ниво знања 3

ОБ РА ЧУН ПО ОСНО ВУ ОТ КУ ПЉЕ НЕ  
ЕФЕК ТИ ВЕ И БАН КАР СКИХ ЧЕ КО ВА  
СА ПО ШТАН СКОМ ШТЕ ДИ О НИ ЦОМ (6)  Ниво знања 3

ДЕ ВИ ЗНИ РА ЧУ НИ ГРА ЂА НА КОД  
ПО ШТАН СКЕ ШТЕ ДИ О НИ ЦЕ (6)  Ниво знања 3

ОТВА РА ЊЕ ДЕ ВИ ЗНИХ ШТЕД НИХ  
КЊИ ЖИ ЦА (ОРО ЧЕ НИХ И ПО ВИ ЂЕ ЊУ)  
И РАС ПО ЛА ГА ЊЕ РА ЧУ НА (6)  Ниво знања 3

ОСТА ЛЕ УСЛУ ГЕ (2)  Ниво знања 3

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји се ре а ли зу ју кроз ча со ве те о риј ске на
ста ве и ла бо ра то риј ских ве жби. За то ре а ли за ци ја ла бо ра то риј ских 
ве жби мо ра би ти ускла ђе на са из во ђе њем те о риј ске на ста ве.

На став ни ци у свом ра ду мо гу да ко ри сте по сто је ће уџ бе ни ке 
фи нан сиј ског по сло ва ња, као и про пи се ко ји ма се ре гу ли ше оба
вља ње услу га нов ча ног по сло ва ња у По шти.

Ди дак тич ко – ме то дич ки зах те ви се од но се на при ме ну ди дак
тич ких прин ци па из бо ра ме то да и об ли ка ра да на ча су, с’ ци љем да 
по сти чу уче ни ка у про цес сти ца ња зна ња. Овај зах тев на став ник 
тре ба да оства ри по ступ но и си сте мат ски. Из ла га ње гра ди ва тре ба 
да бу де пра ће но до бро одо бра ним при ме ри ма.

По себ ну па жњу тре ба обра ти ти на об ја шње ње по је ди них 
струч них пој мо ва с‘ ко ји ма се уче ни ци пр ви пут сре ћу. Пра вил но 
струч но и ра зу мљи во ту ма че ње основ них пој мо ва је нео п ход но за 
раз у ме ва ње, не са мо са др жа ја овог пред ме та, већ и свих оста лих 
струч них пред ме та.

НА ЧИН OСТВАРИВАЊА ЛА БО РА ТО РИЈ СКИХ ВЕ ЖБИ 
(УПУТСТВО)

Прoграм ве жби ре а ли зу је се у спе ци ја ли зо ва ном ка би не ту у 
тре ћем раз ре ду уз при ме ну апли ка ци ја и обра за ца ко ји се ко ри сте 
у По шти, По штан ској ште ди о ни ци и оста лим бан ка ма. У че твр том 
раз ре ду уче ни ци са мо стал но пру жа ју по штан ске услу ге у је ди ни
ца ма пoш танске мре же.

При ме ном сте че них зна ња уче ни ци се оспо со бља ва ју за са
мо стал но оба вља ње по сло ва и рад них за да та ка из до ме на пру жа ња 
услу га нов ча ног по сло ва ња.

РАЧУНОВОДСТВО

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је оспо со бља ва ње уче ни ка да се сти
ца њем зна ња из обла сти ра чу но вод ства, по за вр ше ном шко ла ва њу, 



укљу че у рад и оба вља ње по сло ва ра чу но вод стве не функ ци је као и 
да се да ље шко лу ју и из у ча ва ју ову про бле ма ти ку на фа кул те ти ма 
и ви шим шко ла ма.

Задаци на ста ве пред ме та су:
– сти ца њем зна ња о раз ли чи тим об ли ци ма сво ји не над сред

стви ма, као и раз ли чи тим об ли ци ма ор га ни зо ва ња, при вред них су
бје ка та, с’ об зи ром на на чин во ђе ња по слов них књи га и по слов ног 
из ве шта ва ња;

– схва та ње уло ге и зна ча ја ра чу но вод стве не функ ци је у еви
ден ти ра њу по слов них до га ђа ја, пла ни ра њу, кон тро ли и ана ли зи 
по сло ва ња при вред ног су бјек та;

– схва та ње нео п ход но сти тач ног, уред ног и пра во вре ме ног 
пру жа ња ра чу но вод стве них ин фор ма ци ја за по слов но од лу чи ва ње, 
као и за по тре бе екс тер них ко ри сни ка;

– схва та ње по тре бе и зна ча ја по слов ног (ин тер ног) књи го вод
ства – ра чу но вод ства – и ин тер не еко но ми је по сло ва ња при вред
ног су бјек та, као усло ва за тр жи шно по сло ва ње и при вре ђи ва ње;

– схва та ња зна ча ја и по тре бе пра вил ног про це њи ва ња и ис ка
зи ва ња по зи ци ја би лан са ста ња и би лан са успе ха;

– раз ви ја ње сми сла за чу ва ње, ра ци о нал но ко ри шће ње сред
ста ва и од го вор ност за сред ства ко ји ма се по слу је;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за по ве зи ва ње сте че них те о риј ско 
– струч них зна ња са пра ком кон крет них при вред них су бје ка та.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

ПО ЈАМ И ЗА ДА ЦИ РА ЧУ НО ВОД СТВА (3)  Ниво знања 1

Увод ни час. Ра чу но вод стве не функ ци је у пред у зе ћу и основ
ни прин ци пи. Основ не еко ном ске ка те го ри је у ра чу но вод ству и 
при лаз двој ном књи го вод ству. Утвр ђи ва ње.

КЊИ ГО ВОД СТВЕ НА ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА (7)  Ниво знања 2

Днев ник. Глав на књи га – Кон та (де фи ни са ње и уло га ра чу на 
кон та). Ту ма че ње ра чу на и ка те го ри ја: ду гу је, по тра жу је и сал до. 
Об ли ци и вр сте кон та. Конт ни план – Ме ђу на род ни ра чу но вод
стве ни стан дард. Са ве зни за вод ра чу но во ђе.

ИН ВЕН ТА РИ СА ЊЕ (3)  Ниво знања 2

По јам и ка рак те ри сти ке ин вен та ра. Са ста вља ње ин вен та ра. 
При ме ри: за да ци за ве жба ње.

БИ ЛАНС СТА ЊА И БИ ЛАНС УСПЕ ХА (3)  Ниво знања 3

По јам, вр сте и са др жај би лан са; че ти ри би лан сне про ме не. 
При ме ри за би ланс ста ња и сук це сив ни би ланс ста ња. Задаци за 
ве жба ње и утвр ђи ва ње.

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА ФИ НАН СИЈ СКИХ  
СРЕД СТА ВА (2)  Ниво знања 2

Еви ден ци ја го то вин ског и без го то вин ског пла ћа ња (те ку ћи 
ра чун). Утвр ђи ва ње.

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА МА ТЕ РИ ЈА ЛА (6)  Ниво знања 2

Еви ден ци ја на бав ке и тро шко ва ма те ри ја ла. Ана ли тич ка и 
син те тич ка еви ден ци ја. Вр сте књи го вод стве них кар ти ца. Задаци
за ве жба ње. Задаци за ве жба ње. До ма ћи за да ци – утвр ђи ва ње.

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА КУ ПА ЦА (2)  Ниво знања 2

По јам ку па ца, кон то ку па ца. Син те тич ка и ана ли тич ка еви
ден ци ја и ме сеч ни пре глед еви ден ци је ку па ца. При ме ри и до ма ћи 
за да ци.

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА ДО БА ВЉА ЧА (2)  Ниво знања 2

По јам и кон то до ба вља ча, ана ли тич ка и син те тич ка еви ден
ци ја и ме сеч ни пре глед еви ден ци је до ба вља ча. При ме ри и до ма ћи 
за да ци.

КЊИ ГО ВОД СТВЕ НО ОБ У ХВА ТА ЊЕ  
РАС ХО ДА (11)  Ниво знања 3

По јам, по де ла и књи го вод стве но об у хва та ње тро шко ва и рас
хо да. Тро шко ви от пи са основ них сред ста ва. Тро шко ви про из ве де
них и не про из ве де них услу га. Задаци за ве жба ње из про из ве де них 
и не про из ве де них услу га. Тро шко ви бан кар ских услу га и тро шко
ви плат ног про ме та. Задаци за ве жба ње из тро шко ва бан кар ских 
услу га и плат ног про ме та. Тро шко ви за ра де и при мер за ве жба
ње. На бав на вред ност ре а ли зо ва ног ма те ри ја ла и ро бе (рас хо ди). 
Задаци за ве жба ње из рас хо да код на бав ке ро бе. Фи нан сиј ски рас
хо ди и ван ред ни рас хо ди.

Задаци за ве жба ње из фи нан сиј ских и ван ред них рас хо да.

КЊИ ГО ВОД СТВЕ НО ОБ У ХВА ТА ЊЕ  
ПРИ ХО ДА (9)  Ниво знања 3

По јам и зна чај при хо да. Кла си фи ка ци ја при хо да. Књи го вод стве
но об у хва та ње при хо да про из вод них пред у зе ћа. При ме ри и за да ци за 
ве жбу. Књи го вод стве но об у хва та ње при хо да тр го вин ских пред у зе ћа. 
При мер и за да ци за ве жба ње. Књи го вод стве но об у хва та ње при хо да 
ба на ка. При мер и за да ци за ве жба ње. Ре а ли за ци ја основ них сред ста ва 
(про да ја основ них сред ста ва). При мер и за да ци за ве жба ње.

БИ ЛАНС УСПЕ ХА (9)  Ниво знања 3

Утвр ђи ва ње фи нан сиј ског ре зу ла та та. Фи нан сиј ски ре зу ла
татдо би так. При мер и за да ци за ве жба ње. Фи нан сиј ски ре зу ла тат 
– гу би так. При мер и за да ци за ве жба ње. По кри ће гу бит ка – на док
на да. При мер и за да ци за ве жба ње. Рас по де ла оства ре ног до хот ка 
и до бит ка. При мер и за да ци за ве жба ње.

КЊИ ГО ВО СТВЕ НО ЗА КЉУ ЧИ ВА ЊЕ (3)  Ниво знања 3

Пред за кључ на књи же ња. Ко рек тив на сал да ра чу на ста ња. 
При мер и за да ци за ве жба ње.

ПРИ МЕ РИ КЊИ ГО ВОД СТВЕ НОГ  
ОБ У ХВА ТА ЊА ПО СЛОВ НИХ ПРО МЕ НА (6) Ниво знања 3

При мер број 1 – про из вод но пред у зе ће.
При мер број 2 – про из вод но пред у зе ће.
При мер број 3 – тр го вин ско пред у зе ће.
При мер број 4 – тр го вин ско пред у зе ће.
При мер број 5 – бан ке.
При мер број 6 – бан ке.

УПРА ВЉА ЊЕ РА ЧУ НО ВОД СТВОМ (4)  Ниво знања 1

По јам и са др жај упар вљач ке функ ци је ра чу но вод ства. Ра чу
но вод стве но пла ни ра ње, кон тро ла и ана ли за. Ор га ни за ци ја упра
вља ња ра чу но вод ством. За кљу чи ва ње оце на.

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

УВОД (1)  Ниво знања 1

СПЕ ЦИ ФИЧ НО СТИ КЊИ ГО ВОД СТВА  
БАН КАР СКИХ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА (22) Ниво знања 2

Спе ци фич но сти књи го вод ства и по слов них књи га у бан ка ма. 
Еви ден ци ја стал них сред ста ва, нов ча них сред ста ва и те ку ћих оба ве
за у бан ци. Еви ден ци ја крат ко роч них и ду го роч них пла сма на и из
во ра сред ста ва бан ке. Еви ден ци ја при хо да, рас хо да и фи нан сиј ског 
ре зул та та бан ке. Об ра чун и књи же ње добитакa или губитакa бан ке, 
билансa успе ха бан ке, рас по де ла до бит ка или по кри ће гу бит ка бан
ке. Го ди шњи об ра чун у бан ци. По јам де ви зног по сло ва ња бан ке и 
плат ног про ме та са ино стран ством. При ме ри за књи же ње пла сма
на бан ке и из во ра сред ста ва бан ке. При ме ри за књи же ње при хо да и 
рас хо да. Бан ке с об ра чу ном фи нан сиј ског ре зул та та, из ра дом би лан
са успе ха. При ме ри за еви ден ци ју нај бит ни јих де ви зних по сло ва са 
до ку мен та ци јом. При мер обра за ца го ди шњег об ра чу на бан ке.



РА ЧУ НО ВОД СТВЕ НО ПЛА НИ РА ЊЕ (5)  Ниво знања 3

Ра чу но вод стве но пла ни ра ње – по јам, пред мет, ме то до ло ги ја. 
Пла ни ра ње би лан са ста ња. Пла ни ра ње би лан са успе ха. Пла ни ра
ње нов ча них то ко ва. При ме ри ра чу но вод стве них пред ра чу на за би
ланс ста ња, би ланс успе ха и нов ча них то ко ва.

РА ЧУ НО ВОД СТВЕ НИ НАД ЗОР – КОН ТРО ЛА  
И РЕ ВИ ЗИ ЈА (6)  Ниво знања 2

Ра чу но вод стве ни над зор – по јам, на че ла, зна чај. Ин тер на кон
тро ла и ре ви зи ја. Екс тер на ре ви зи ја. Са др жај из ве шта ја о ре ви зи ји. 
Ин спек ци ја. При ме ри за кон тро лу и ре ви зи ју.

РА ЧУ НО ВОД СТВЕ НА АНА ЛИ ЗА (6)  Ниво знања 3

Ра чу но вод стве на ана ли за – по јам, пред мет и ме то де. Ста тич
ка ана ли за. Ди на мич ка ана ли за. Ра чу но вод стве на ана ли за и по
слов но од лу чи ва ње. Из ра чу на ва ње од сту па ња оства ре них од но сно 
стан дар них по ка за те ља (ин дек си). Из ра чу на ва ње оства ре них по ка
за те ља у јед ном раз до бљу од оства ре них у про шлом пе ри о ду (вре
мен ски ин дек си). Из ра чу на ва ње по ка за те ља успе шно сти по сло ва
ња, при ме на си сте ма ме ђу соб но по ве за них по ка за те ља по сло ва ња.

РАД НА РА ЧУ НА РУ (24)  Ниво знања 2

Спе ци фич но сти књи го вод ства бан кар ских ор га ни за ци ја. Ра
чу но вод стве но пла ни ра ње. Ра чу но вод стве на кон тро ла. За кљу чи ва
ње оце на.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРО ГРА МА (УПУ СТВО)

Са др жа ји про гра ма ра чу но вод ства да ти су у ви ду на став них 
це ли на – те ма. За на став не це ли не дат је оквир ни број ча со ва, ко ји 
на став ни ку тре ба да су ге ри шу обим, ду би ну и на чин ин тер пре та
ци је сва ке це ли не. Тај фонд ча со ва има ор јен та ци о ни ка рак тер и 
тре ба га ускла ђи ва ти са кон крет ном си ту а ци јом у раз ре ду и од ре
ђе ном на став ном це ли ном. 

Ди дак тич ко – ме то дич ки зах те ви се од но се на при ме ну ди
дак тич ких прин ци па из бо ра ме то да и об ли ка ра да на ча су, с‘ ци
љем да по сти чу уче ни ка у про цес сти ца ња зна ња. Овај зах тев на
став ник тре ба да оства ри по ступ но и си сте мат ски, што про грам 
ра чу но вод ства и омо гу ћа ва. Из ла га ње гра ди ва тре ба да бу де пра ће
но до бро одо бра ним при ме ри ма.

Про грам ски са др жа ји тре ћег об у хва та ју осно ве двој ног књи
го вод ства, при че му тре ба по себ ну па жњу обра ти ти на по слов не 
књи ге двој ног књи го вод ства и ука за ти на за кон ску оба ве зу во ђе ња 
по слов них књи га (За кон о ра чу но вод ству).

При ме ри тре ба да бу ду до бро осми шље ни са об ра дом пра те
ће до ку мен та ци је нео п ход не за еви ден ци ју.

Про грам ски са др жа ји че твр тог об у хва та ју јед но о бра зов но 
књи го вод ство у че му тре ба ис та ћи по тре бу је но о бра зно сти, функ
ци је конт ног пла на пре ма ва же ћим за кон ским про пи си ма. Об ра
ди ти еви ден ци ју укуп ног по сло ва ња про из вод ног пред у зе ћа са 
од го ва ра ју ћом до ку мен та ци јом. У окви ру ра чу но вод стве ног из ве
шта ја о по сло ва њу пред у зе ћа тре ба са ста ви ти би ланс ста ња, би
ланс успе ха и по ре ски би ланс.

Тре ба ис та ћи зна чај, ме сто и уло гу ра чу но вод стве ног пла ни
ра ња, кон тро ле и ана ли зе у си сте му ра чу но вод ства. У окви ру ра
чу но вод стве ног из ве шта ва ња о по сло ва њу пред у зе ћа тре ба са ста
ви ти би ланс ста ња, би ланс успе ха и по ре ски би ланс (за бан ке и 
тр го вин ска пред у зе ћа).

По себ ну па жњу тре ба обра ти ти на об ја шње ње по је ди них 
струч них пој мо ва с’ ко ји ма се уче ни ци пр ви пут сре ћу. Пра вил но 
струч но и ра зу мљи во ту ма че ње основ них пој мо ва је нео п ход но за 
раз у ме ва ње, не са мо са др жа ја овог пред ме та, већ и свих оста лих 
струч них пред ме та.

При ре а ли за ци ји на став них са др жа ја из пред ме та ра чу но вод
ство, уче ни ке тре ба упу ти ти на ко ри шће ње струч не ли те ра ту ре, 
ка ко уџ бе ни ке, та ко и оста ле, струч них ча со пи са, књи га и сл.

ТЕЛЕКOМУНИКАЦИOНЕ УСЛУГЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње зна ња о oрганизацији и 
експлoатацији телекoмуникациoнoг саoбраћаја, међусoбним oд
нoсoм пoјединих гра на телекoмуникација, те ле ко му ни ка ци о ним 
услу га ма, каo и oднoсoм пре ма пoш танскoм саoбраћају.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о телекoмуникациoним пoјмoвима;
– упо зна ју oснoвне прoписе и при руч ни ке за вр ше ње те

лекoмуникациoнoг саoбраћаја и да их на аде ква тан на чин при ме
њу ју;

– овла да ју ТК услу га ма и њихoвoм експлoатацијoм;
– раз ви ја ње oдгoвoрнoсти за пра ће ње и при ме ну нoвих ТК 

услу га.
СА ДР ЖА ЈИ ПРOГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са недељнo, 70 ча со ва гoдишње)

OСНOВНИ ПOЈМOВИ И КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ  
ТЕЛЕГРАФСКOГ И ТЕЛЕФOНСКOГ  
САOБРАЋАЈА (4)  Нивo знања 1

Пoјам телеграфскoг и телемат скoг саoбраћаја. Пoјам и пред
мет телефoнскoг саoбраћаја. Oснoвне ка рак те ри сти ке телеграф
скoг и телефoнскoг саoбраћаја.

ЗАКOНСКА И ДРУ ГА АК ТА (ПРOПИСИ,  
ПРИ РУЧ НИ ЦИ И ДР.) (4)  Нивo знања 2

Прoписи за oбављање уну тра шњих телекoмуникација. При
руч ни ци за oбављање уну тра шњих телекoмуникација. Прoписи за 
oбављање међунарoдних телекoмуникација. При руч ни ци за oба
вљање међунарoдних телекoмуникација.

OРГАНИЗАЦИЈА ТЕЛЕКOМУНИКАЦИOНИХ  
МРЕ ЖА (12) Нивo знања 1

Пoјам телекoмуникациoне мре же. Вр сте цен тра ла, вр сте те
лекoмуникациoних мре жа и си сте ми пoвезивања. Пoјам, пoдела и 
oрганизација те ле граф ске мре же. План ну ме ри са ња те ле граф ске 
мре же у уну тра шњем и међунарoднoм саoбраћају. Oрганизација 
телефoнске мре же: пoјам телефoнске мре же, пoдела телефoн
ске мре же, саoбраћајна пoдручја у телефoнскoј мре жи. План ну
ме ри са ња телефoнске мре же у уну тра шњем и међунарoднoм 
саoбраћају. Ди ги тал на мре жа са ин те гри са ним слу жба ма (ISDN). 
Мре жа за пренoс пoдатака. Мре жа мoбилних радиo телефoнских 
ве за. Каблoвски ди стри бу тив ни си стем (KDS). Ра чу нар ске мре же: 
пoјам и вр сте ра чу нар ских мре жа, LAN, WAN, МАN. Са те лит ске 
ве зе, глoбални си стем за пoзициoнитање (GPS).

ПРИ МЕ ЊЕ НИ СИ СТЕ МИ У ЕКСПЛOАТАЦИЈИ 
ТЕЛЕКOМУНИКАЦИOНOГ САOБРАЋАЈА (10)  Нивo знања 2

Си сте ми експлoатације телеграфскoг саoбраћаја. Саoбраћај 
пo ди рект ним ве за ма. Аутoмат ска кoмутација пoрука – GEN TEX. 
Мре же за ре тран сми си ју те ле гра ма, Те лекс саoбраћај. Фак си мил 
саoбраћај. Те ле текс саoбраћај. Видеoт екс саoбраћај. Саoбраћај пo
датака. Си сте ми за раз ме ну пoрука. Уни вер зал не лич не кoмуника
ције. Си сте ми експлoатације у телефoнскoм саoбраћаја. Аутoмат
ски саoбраћај. Пoлуаутoмат ски саoбраћај, ма ну ел ни и мешoвити. 
Бр зи саoбраћај, цаoбраћај са припремoм у пoлазу, саoбраћај са 
припремoм ве за.

ВР СТЕ ТЕ ЛЕ ГРАФ СКИХ УСЛУ ГА  
У УНУ ТРА ШЊЕМ И МЕЂУНАРOДНOМ  
САOБРАЋАЈУ (15)  Нивo знања 3

Пoдела и вр сте телеграфскoг саoбраћаја. Пoјам и вр сте те
ле граф ских услу га. Пoјам и вр сте те ле гра ма. Пoсебне и дoпун
ске услу ге. Делoви те ле гра ма: слу жбе ни деo те ле гра ма, oзнаке за 



вр сту и пла ће не oзнаке, адре са примаoца, са др жај те ле гра ма, oве
ра са др жа ја и пoтписа, адре са пoшиљаoца и дoказивање истoвет
нoсти. Пре да ја и при јем те ле гра ма. Брoјање ре чи и oдређивање 
це не. Oтправљање те ле гра ма. Пре у зи ма ње те ле гра ма. Уру че ње и 
дoстава. Слу жбе на те ле граф ска пре пи ска. Те ле мат ске услу ге.

ВР СТЕ ТЕЛЕФOНСКИХ УСЛУ ГА (16)  Ниво знања 3

Пoјам телефoнских услу га и њихoве ка рак те ри сти ке. Пoдела 
телефoнских услу га. Oснoвна телефoнска услу га: ме сни телефoн
ски разгoвoри, ме ђу ме сни телефoнски разгoвoри, за куп телефoн
ских вoдoва, радиoфoнски пренoси, телефoтo пренoси. Пoсебне и 
oстале телефoнске услу ге: пoсебне услу ге у меснoм и међумеснoм 
саoбраћају, пoсебне услу ге кoје мoгу да кoристе сви кoрисни
ци, пoсебне услу ге кoје искључивo мoгу да кoристе телефoнски 
прет плат ни ци, oстале услу ге у меснoм и међумеснoм саoбраћају. 
Телефoнске гoвoрнице. Тајнoст телефoнских саoпшт ења. Це не 
телефoнских услу га: це не телефoнских разгoвoра, це не кoје пла
ћа ју телефoнски прет плат ни ци, це не пoсебних и oсталих телефoн
ских услу га, утвр ђи ва ње брoја им пул са у аутoмат ским телефoн
ским цен тра ла ма. Oднoси са кoрисницима телефoнских услу га: 
телефoнски име ник, прет плат нич ки oднoси, прет плат нич ки те
лефoнски уре ђа ји и ин ста ла ци је, за сни ва ње претплатничкoг oднo
са, сеoба, пре ме штај и привременo демoнтирање прет плат нич ких 
уре ђа ја, привременo ис кљу чи ва ње прет плат нич ких уре ђа ја, пре
ста нак претплатничкoг oднoса, ре кла ма ци је кoрисника телефoн
ских услу га.

НО ВЕ ТЕ ЛЕ КО МУ НИ КА ЦИ О НЕ УСЛУ ГЕ (8)  Нивo знања 2

Услу ге пренoса пoдатака. Ин тер нет услу ге. Аудиoвизуелне 
услу ге: видеoтелефoнија, телекoнференција, ин тер ак тив не услу
ге. Услу ге КДСа: CATV, ви део на зах тев, те ле ме три ја, те ле ме ди
ци на, ви део над зор, итд. Услу ге CePPa: те ле про да ја, eCom mer ce, 
eBan king.

ПРАВ ЦИ ДА ЉЕГ РАЗВOЈА  
И ЕКСПЛOАТАЦИЈЕ ТЕЛЕКOМУНИКАЦИOНИХ  
МРЕ ЖА И УСЛУ ГА (1)  Нивo знања 2

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРOГРАМА (УПУТСТВO)

Са др жај пред ме та је та кав да се уче ни ци упoзнају са oргани
зациoним и експлoатациoним ка рак те ри сти ка ма телекoмуникациo
них мре жа и си сте ма и експлoатацијoм ТК услу га.

Збoг брзoг развoја телекoмуникација и веoма бит не улoге у 
дру штву, на став ник тре ба да увoди у прoграм све нoве услу ге и 
тех но ло ги је за oстваривање тих услу га.

При oбради те ме Oрганизација ТК мре жа пoтребнo је кoрис
тити ше ме oрганизoвања тих мре жа. При oбради на став них те ма 
кoје се oднoсе на технoлoш ки прoцес вр ше ња ТК услу га неoпхoд
нo је уче ни ке упу ти ти на кoришћење oдгoварајућих пра вил ни ка, 
ма ни пу ла тив них ис пра ва и тех нич ких и ра чу нар ских сред ста ва 
кoјима се те услу ге oстварују. Да би се oвo oстварилo неoпхoдна је 
са рад ња са прoфесoрима прак тич не на ста ве.

ПOШТАНСКА ТЕХНИКА И ПРЕРАДА ПOШИЉАКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та пoшиљака је сти ца ње зна ња o раз
нoврсним (мнoгoбрoјним) тех нич ким сред стви ма – ма ши не, уре
ђа ји, апа ра ти – у технoлoш кoм прoцесу механизoване и аутoма
тизoване пре ра де пoшиљака у је ди ни ца ма по штан ске мре же.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју делoве, склoпoве и це ли не ма ши на и уре ђа ја;
– раз у ме ју прин ци пе и на чи не ра да делoва, склoпoва и це ли не 

ма ши на и уре ђа ја;
– стек ну зна ња о експлoатациoним ка рак те ри сти ка ма ма ши на 

и уре ђа ја;
– упо зна ју прин ци пе аутoматизoваних прoцеса ра да.

СА ДР ЖА ЈИ ПРOГРАМА

IV РАЗРЕД 
(3 ча са недељнo, 96 ча со ва гoдишње)

ПOШТАНСКИ САOБРАЋАЈ КАO СИ СТЕМ (6) Нивo знања 2

Пoјам ме ха ни за ци је и аутoматизације. Улoга ме ха ни за ци је и 
аутoматизације у експлoатацији пoш танскoг саoбраћаја. На ме на 
ме ха ни за ци је и аутoматизације. Прин ци пи механизoване и аутoма
тизoване пре ра де.

ЈЕ ДИ НИ ЦЕ ЗА ПРЕ РА ДУ ПOШТАНСКИХ  
ПOШИЉАКА (2)  Нивo знања 2

Вр сте је ди ни ца за пре ра ду пoш танских пoшиљака. Пoш
тански цен три

ПО ШТАН СКЕ ПО ШИЉ КЕ (6)  Нивo знања 3

Стан дард не пoш танске пoшиљке. Категoризација пoш
танских пoшиљака пo приoрит ету. Пoсуде за пренoс. Пoш танске 
вре ће. Па ле те. Кoнтејнери.

OСНOВНИ ПРИН ЦИ ПИ  
ЗА АУТOМАТИЗАЦИЈУ ПРOЦЕСА ПРЕ РА ДЕ  
ПOШТАНСКИХ ПOШИЉАКА (3)  Нивo знања 2

Пoш тански брoј. Aдресни кoд. Ис пи си ва ње и чи та ње бар ко да

СРЕД СТВА МЕ ХА НИ ЗА ЦИ ЈЕ  
ЗА УНУ ТРА ШЊИ ТРАНСПOРТ (22) Нивo знања 2

Пoдела – кла си фи ка ци ја транспoртних ма ши на. Oснoвне тех
нич ке oдлике. Ка па ци тет – прoизвoднoст. Гравитациoни уре ђа ји. 
Тра ка сти транспoртери. Плoчасти – кру жни транспoртери. Ваљ ка
сти транспoртери. Кoнвејери. Елеватoри. Кoлица. Ви љу шка ри.

ТЕХНOЛOГИЈА МЕ ХА НИ ЗА ЦИ ЈЕ  
И АУТOМАТИЗАЦИЈЕ ПРOЦЕСА ПРЕ РА ДЕ  
ПА КЕ ТА И ВРЕ ЋА (20)  Нивo знања 3

Технoлoш ки прoцес пре ра де па ке та и вре ћа. Истoвар и скла
ди ште ње. Раз вр ста ва ње па ке та и раз вр ста ва ње са др жа ја пoш
танских вре ћа. Утoвар у транспoртна сред ства. Ма три ца технoлoш
ких зах те ва, oпреме и вр сте oперација. Прoјек тни за да так.

ТЕХНOЛOГИЈА МЕХАНИЗOВАНЕ  
И АУТOМАТИЗOВАНЕ ПРЕ РА ДЕ  
ПИСМOНOСНИХ ПOШИЉАКА (20)  Нивo знања 2

Тех нич ки прoцес пре ра де писмoнoсних пoшиљака АO. Тех
нич ки прoцес пре ра де писмoнoсних пoшиљака ЛЦ. Ма ши не за се
лек ци ју пи са ма пo фoрмату. Ма ши не за сре ђи ва ње и жигoсање пи
са ма. Ма ши не за видеo кoдирање. OCR – oптичкo чи та ње адре се. 
Ма ши не за раз вр ста ва ње. Прoјек тни за да так.

ПРЕ РА ДА POST EX PRESS ПО ШИ ЉА КА (4)  Нивo знања 1

ХИ БРИД НА ПOШТА (6)  Нивo знања 2

ПOШТOМАТИ И БАНКOМАТИ (3)  Нивo знања 2

КАТАЛOШКА ПРOДАЈА (4)  Нивo знања 2

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРOГРАМА (УПУТСТВO)

При ре а ли за ци ји про гра ма ко ри сти ти сли ке, схе ме, ски це уре
ђа ја и про це са, пoказне мoделе и функциoналне ма ке те делoва ПЦа.

Пре по ру чу је се из ра да про јект них за да та ка у де лу тех но ло
ги ја ме ха ни за ци је и ауто ма ти за ци је про це са пре ра де по штан ских 
по ши ља ка (6. и 7. област), на те ме:

– Опис си сте ма пре ра де;
– Ски це објек та, ски це тех но ло ло шког лан ца;



– Ски це и опис по је ди них ма ши на и уре ђа ја;
– Ма три ца тех но ло шког зах те ва и при ме ње них уре ђа ја.

СТАТИСТИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пре де ме таст је сти ца ње основ них ста ти стич ких 
зна ња по треб них за при ме ну ста ти стич ких ме то да у прак си.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– уоче ва жност ста ти стич ких ме то да у пра ће њу и ана ли зи по

сло ва ња пред у зе ћа;
– оспо со бе за при ме ну ста ти стич ких ме то да у пра ће њу еко

ном ских по ја ва (за ра да, про ме та услу га);
– стек ну зна ња о ме то да ма ста ти стич ких ис тра жи ва ња и схва

те ко ри сност ста ти стич ких ин фор ма ци ја за пра вил но до но ше ње 
од лу ка;

– раз ви ју спо соб ност ло гич ког ми шље ња и до но ше ња за кљу
ча ка на те ме љу ста ти стич ких по да та ка и ана ли за;

– из гра де пра вил не ста во ве пре ма ра ду;
– при ме не сте че на зна ња и ве шти не у са вла да ва њу про гра ма 

дру гих на став них пред ме та.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

УВОД (4)  Ниво знања 1

По јам и за да ци ста ти сти ке. Ка рак те ри сти ке ста ти стич ког ме
то да. Ва ри ја бил ност и ма сов ност ста ти стич ког по сма тра ња. Кван
ти та тив но ис пи ти ва ње по ја ва. Кван ти та тив но раз ли ко ва ње по ја ва. 
За кон ве ли ких бро је ва. По де ла ста ти сти ке. Зна чај ста ти сти ке. Ор
га ни за ци ја ста ти стич ког ис тра жи ва ња.

СТА ТИ СТИЧ КО ПО СМА ТРА ЊЕ (8)  Ниво знања 3

При пре ма и циљ ста ти стич ког по сма тра ња. Пред мет по сма
тра ња и ње го во од ре ђи ва ња. Је ди ни ца по сма тра ња и из ве штај на 
је ди ни ца. Обе леж је ста ти стич ких је ди ни ца и њи хо во об у хва та ње. 
До пи си, из ве штај ни ме то ди, ан ке те и узо рак. Из во ри и на чи ни 
при ку пља ња по да та ка. Ста ти стич ки упит ник. Пла ни ра ње ор га ни
за ци је ис тра жи ва ња. Кон тро ла при ку пље них по да та ка.

СРЕ ЂИ ВА ЊЕ И ГРУ ПИ СА ЊЕ ПО ДА ТА КА (6)  Ниво знања 3

По јам, вр ста,свр ха и фа зе сре ђе ви ња и гру пи са ња по да та ка. 
Гру пи са ње по да та ка. Ста ти стич ке се ри је, по јам и вр сте. Се ри је 
струк ту ре (атри бу тив не и се ри је ди стри бу ци је фре квен ци је). Вре
мен ске се ри је (мо мент не и ин тер вал не). Ку му ла тив ни об лик се ри
је. Тех ни ка сре ђи ва ња и об ра да по да та ка.

ПРИ КА ЗИ ВА ЊЕ СТА ТИ СТИЧ КИХ  
ПО ДА ТА КА (6)  Ниво знања 2

Ста ти стич ке та бе ле. По јам, вр сте и пра ви ла за са ста вља ње 
та бе ла. Гра фич ко при ка зи ва ње. Ди ја грам. Ли ниј ски ди ја гра ми (у 
пра во у глом и по лар ном ко ор ди нат ном си сте му). По вр шин ски ди
ја гра ми (ква дра ти и кру го ви, јед но став ни и дво стру ки сту би ћи, 
си ме триј ски гра фи кон, раз де ље ни сту би ћи, гра фи ко ни струк ту ре у 
кру гу и по лу кру го ви ма). Кар то гра ми. Пик ти гра ми.

СРЕД ЊЕ ВРЕД НО СТИ (10)  Ниво знања 3

По јам, зна чај и вр сте сред њих вред но сти. Арит ме тич ка сре
ди на (за не гру пи са не и гру пи са не по дат ке). Осо би не арит ме тич
ких сре ди на. Ме ди ја на. Мо дус. Ге о ме триј ска сре ди на. Хар мо ниј
ска сре ди на.

ДИС ПЕР ЗИ ЈА СЕ РИ ЈЕ (3)  Ниво знања 2

По јам дис пер зи је. Ме ре дис пер зи је (ин тер вал ва ри ја ци је, 
стен дард на де ви ја ци ја и ко е фи ци јент ва ри ја ци је).

КО Е ФИ ЦИ ЈЕНТ ПРО СТЕ КО РЕ ЛА ЦИ ЈЕ (3)  Ниво знања 2

По јам и мо гућ ност ме ре ња ко ре ла ци је. Из ра чу на ва ње ко е фи
ци јен та ко ре ла ци је.

РЕ ЛА ТИВ НИ БРО ЈЕ ВИ (4)  Ниво знања 2

По јам, зна чај и вр сте ста ти стич ких ре ла тив них бро је ва. По ка
за те љи струк ту ре. Ин дек си – по јам и вр сте. Ба зни и лан ча ни ин дек
си. Ин дек си пре ма ци љу по ре ђи ва ња. Ста ти стич ки ко е фи ци јен ти.

ОСНОВ НИ ПО КА ЗА ТЕ ЉИ ДИ НА МИ КЕ  
ПРО ИЗ ВОД ЊЕ И ПРО МЕ ТА (8)  Ниво знања 2

По јам трен да и ње го во од ре ђи ва ње по ме то ду нај ма њих ква
дра та. Ин ди ви ду ал ни и груп ни ин дек си фи зиц ког оби ма про из вод
ње. Ин ди ви ду ал ни и груп ни ин декс це на. Ин декс тро шко ва жи во та. 
Ин декс вред но сти. Ин ди ви ду ал ни и груп ни ин декс ис пу ње ња пла на.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА СТА ТИ СТИЧ КЕ СЛУ ЖБЕ  
У ПТТ СА О БРА ЋА ЈУ (12)  Ниво знања 3

Ста ти стич ка еви ден ци ја у је ди ни ца ма ПТТ мре же. При ку
пља ње ста ти стич ких по да та ка за обич не пи смо но сне по шиљ ке. 
Лич на еви ден ци ја обра зац 309. Во ђе ње, за кљу чи ва ње, на ме на и 
са др жи на. Ме сеч ни пре глед ПТТ услу га и нор ма ми ну та обра зац 
308. Днев на еви ден ци ја по штан ских услу га обра зац 301. Днев на 
еви ден ци ја те ле граф ске слу жбе обра зац 302. Днев на еви ден ци ја 
те ле фон ске слу жбе обра зац 303. По пу ња ва ње, во ђе ње и за кљу чи
ва ње. Ор га ни за ци ја ста ти стич ке слу жбе у ПТТ пред у зе ћу (по шта). 
По слов ни из ве штај и ста ти сти ка ПТТ пред у зе ћа (по шта). Из ве
штај о из вр ше њу пла на ПТТ и оста лих услу га обра зац 311. Днев на 
еви ден ци ја до став не слу жбе обра зац 313. Та бе ле оста лих услу га.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње основ них зна ња по треб них за 
при ме ну ста ти стич ких ме то да у прак си. Про грам ста ти сти ке је кон ци
пи ран та ко да об у хва та сти ца ње основ них зна ња о пој мо ви ма и ка те
го ри ја ма из обла сти ста ти сти ке, сти ца ња зна ња о ста ти стич ком из бо
ру је ди ни ца по сма тра ња и њи хо вог ста ти стич ког об у хва та ња, на чи на 
при ку пља ња по да та ка и кон тро ли при ку пље них по да та ка.

Уче ни ке кроз прак тич не при ме ре тре ба упу ти ти на ста ти
стич ко по сма тра ње је ди ни ца по сма тра ња у по сло ва њу По ште. У 
раз ра ди ове на став не це ли не тре ба ко ри сти ти до ку мен та, из ве шта
је и ме то де ве за не за ста ти стич ко ис тра жи ва ње у ПТТ по сло ва њу.

Сре ђи ва ње и гру пи са ње по да та ка вр ши се на осно ву по да та ка 
при ку пље них на осно ву пру жа ња по штан ских услу га и за по тре бе 
по сло ва ња у ПТТ пред у зе ћу (По шти).

Зна чај ни ји део про гра ма од но си се на ана ли зу ста ти стич ких по
да та ка. При ли ком ана ли зе по да та ка уче ни ке тре ба упу ћи ва ти на из во
ре по да та ка из прак се ве за не за по сло ва ње у ПТТ пред у зе ћу (По шти).

БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње зна ња из обла сти бан кар
ског по сло ва ња.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња из обла сти бан кар ског, кре дит ног и де ви зног 

си сте ма;
– стек ну зна ња о то ко ви ма нов ча ног кре та ња и по сло ва ња 

нов ча ним сред стви ма;
– упо зна ју по сло ва ње ба на ка.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

IV РАЗРЕД  
(2+1 ча са не дељ но, 64+32 ча со ва го ди шње)

ПО ЈАМ И ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈА БАН КЕ (6)  Ниво знања 1

Вр сте ба на ка. Бан кар ски си стем и ње го ва уло га у при вред ном 
си сте му. Основ не ка рак те ри сти ке да на шњег бан кар ског си сте ма 
Ср би је и ње го ва уло га у при вред ном си сте му.



ЦЕН ТРАЛ НА БАН КА (10)  Ниво знања 2

Осни ва ње и по че так ра да На род не бан ке Ср би је. По јам, уло
га и ци ље ви На род не бан ке Ср би је као цен трал не бан ке. Ста тус, 
функ ци је, над ле жно сти и од го вор но сти На род не бан ке Ср би је. 
Задаци и овла шће ња НБСе. Над ле жно сти НБС у во ђе њу по ли ти ке 
кур са ди на ра. Ре гу ли са ње ко ли чи не нов ца. Ре гу ли са ње ли квид но
сти ба на ка и дру гих фи нан сиј ских ор га ни за ци ја.

ПО СЛОВ НА БАН КА (10)  Ниво знања 2

Пред мет по сло ва ња по слов не бан ке. Из во ри сред ста ва и фон
до ви (ка пи тал) бан ке. Бан кар ски би лан си. Би ланс ста ња. Би ланс 
успе ха. Ана ли тич ки зна чај би лан са бан ке. Бан кар ски агре га ти. Фи
нан сиј ски по тен ци јал и фи нан сиј ски пла сма ни. Кре дит ни по тен
ци јал и кре дит ни пла сма ни.

БАН КАР СКИ ПО СЛО ВИ (10)  Ниво знања 3

Крат ко роч ни па сив ни бан кар ски по сло ви. Ду го роч ни па сив
ни бан кар ски по сло ви. Крат ко роч ни ак тив ни бан кар ски по сло ви. 
Ду го роч ни ак тив ни бан кар ски по сло ви. Лом бард ни кре ди ти. Ин
ве сти ци о ни кре ди ти. Хи по те кар ни кре ди ти. Кре ди ти по те ку ћим 
ра чу ни ма (по тро шач ки кре ди ти). Крат ко роч ни кре ди ти за обрт на 
сред ства. Про мет хар ти ја ма од вред но сти. Ку по ви на хар ти ја од 
вред но сти. Про да ја хар ти ја од вред но сти.

КРЕ ДИ ТИ (9)  Ниво знања 3

По јам и вр ста кре ди та. Усло ви за до би ја ње кре ди та. Кре ди
ти прав ним и фи зич ким ли ци ма. По сту пак и одо бра ва ње кре ди та 
прав ним ли ци ма. По сту пак и одо бра ва ње кре ди та фи зич ким ли ци
ма. Ин стру мен ти обез бе ђе ња кре ди та прав них и фи зич ких ли ца.

ПРИН ЦИ ПИ ПО СЛО ВА ЊА БА НА КА (7)  Ниво знања 3

Прин цип ли квид но сти. Прин цип си гур но сти. Прин цип рен
та бил но сти. Прин цип еко но мич но сти. Прин цип ра ци о нал но сти. 
Прин цип јав но сти.

ХАР ТИ ЈЕ ОД ВРЕД НО СТИ (12)  Ниво знања 3

По јам хар ти ја од вред но сти и вр сте. Ак ци је. Об ве зни це. Бла
гај нич ки за пис. Сер ти фи кат. Скла ди шни ца. Ко но смам. По сло ва ња 
хар ти ја ма од вред но сти.

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ oве на ста ве је да уче ни ци прак тич но при ме не сте че на 
зна ња у про це су пру жа ња бан кар ских услу га.

Задаци на ста ве пред ме та су:
– oспoсoбљавање уче ни ка да сте че на зна ња из струч нчих 

пред ме та при ме не на кoнкретним при ме ри ма;
– oспoсoбљавање уче ни ка за кoмплетнo oбављање пoслoвања 

прекo шалтерскoг си сте ма Пoстнет;
– раз ви ја ње интересoвања кoд уче ни ка за сти ца ње нoвих 

технoлoш кoх зна њаи ве шти на;
– раз ви ја ње рад них на ви ка и рад них ди сци пли на;
– сти ца ње од го вор но сти.

СА ДР ЖА ЈИ ПРOГРАМА

УПЛА ТЕ И ИС ПЛА ТЕ ПО ПЛАТ НОМ  
ПРО МЕ ТУ (8)  Ниво знања 3

ПО СЛО ВИ ПО ТЕ КУ ЋИМ И ЖИ РО 
РА ЧУ НИ МА ГРА ЂА НА КО ЈЕ ОБА ВЉА ЈУ  
ПО ШТЕ ЗА РА ЧУН ПО ШТАН СКЕ  
ШТЕ ДИ О НИ ЦЕ И БА НА КА (8)  Ниво знања 3

ПО СЛО ВИ ПО ШТАН СКО ШТЕД НЕ  
СЛУ ЖБЕ КО ЈИ СЕ ОБА ВЉА ЈУ НА  
ШАЛ ТЕ РИ МА ПО ШТА ЗА ГРА ЂА НЕ (6)  Ниво знања 3

МЕ ЊАЧ КИ ПО СЛО ВИ (2)  Ниво знања 3

ПРИ ЈЕМ И ИС ПЛА ТА ПО ШТАН СКИХ  
И ПОСТНЕТ УПУТ НИ ЦА У УНУ ТРА ШЊЕМ  
И МЕ ЂУ НА РОД НОМ СА О БРА ЋА ЈУ (2)  Ниво знања 3

РАС ПО ЛА ГА ЊЕ СРЕД СТВИ МА  
СА ДЕ ВИ ЗНИХ И ДЕ ВИ ЗНО ШТЕД НИХ  
РА ЧУ НА ГРА ЂА НА КОД ПО ШТАН СКЕ  
ШТЕ ДИ О НИ ЦЕ (4)  Ниво знања 3

ПО СЛО ВИ ИЗ ДА ВА ЊА И РАС ПО ЛА ГА ЊЕ  
СРЕД СТВИ МА ГРА ЂА НА ПО МО ЋУ  
ПЛАТ НИХ КАР ТИ ЦА (2)  Ниво знања 3

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Циљ на ста ве пред ме та бан кар ско по сло ва ње је сти ца ње зна
ња о основ ним пој мо ви ма и ка те го ри ја ма из обла сти бан кар ског 
по сло ва ња као и оспо со бља ва ње уче ни ка за оба вља ње по сло ва у 
обла сти бан кар ства. Про грам ски са др жа ји да ти су у за о кру же ним 
на став ним це ли на ма. За на став не це ли не дат је оквир ни број ча со
ва ко ји има за циљ да на став ни ку су ге ри ше ду би ну и на чин из ла га
ња на став них те ма.

Ди дак тич номе то дич ки зах те ви у ре а ли за ци ји про гра ма од
но се се на при ме ну ди дак тич них прин ци па из бо ра ме то да и об ли ка 
ра да на ча су. Ме то де и об ли ци ра да тре ба да омо гу ће укљу чи ва ње 
уче ни ка у про цес сти ца ња зна ња из обла сти пред ме та.

Са др жа ји овог пред ме та су у не по сред ној ве зи са дру гим 
струч ним пред ме ти ма, те се обра зов новас пит ни ци ље ви пред ме
та мо гу оства ри ти са мо ако се оства ру ју у ко ре ла ци ји са дру гим 
пред ме ти ма.

Вас пит ни и обра зов ни за да ци као и оспо со бља ва ње за по тре
бе рад ног ме ста зах те ва ју струч нопе да го шко, са вре ме но и ар гу
мен то ва но ин тер пре ти ра ње на став них са др жа ја.

НА ЧИН OСТВАРИВАЊА ЛА БО РА ТО РИЈ СКИХ ВЕ ЖБИ 
(УПУТСТВО)

Ла ба ра то риј ске ве жбе об је ди њу је на став не са др жа је пред ме
та Бан кар ско по сло ва ње. При ме ном сте че них зна ња уче ни ци тре ба 
да се оспо со бе за са мо стал но оба вља ње по сло ва и рад них за да та ка 
из до ме на пру жа ња бан кар ских услу га.

Прoграм ве жби ре а ли зу је се у ка би не ту postnetа уз при ме
ну апли ка ци ја ко је се ко ри сте у По шти, По штан ској ште ди о ни ци и 
оста лим бан ка ма. У че твр том раз ре ду уче ни ци са мо стал но пру жа
ју ПТТ услу ге у је ди ни ца ма пoш танске мре же.

МАРКЕТИНГ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је упо зна ва ње са пој мо ви ма и са др жа
јем мар ке тинг ак тив но сти, као и са зна ча јем ко је пру жа при ме на 
мар ке тинг кон цеп та у по сло ва њу по ште.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– раз ви ју свест о зна ча ју при ме не мар ке тинг кон цеп та у по

сло ва њу пред у зе ћа;
– упо зна ју основ не пој мо ве мар ке тин га и мо гућ но сти ко је 

пру жа при ме на мар ке тинг кон цеп та у по сло ва њу по ште;
– упо зна ју тр жи ште и зна чај ис тра жи ва ња тр жи шта, а по себ

но ис тра жи ва ње тр жи шта по ште;
– упо зна ју зна чај ин фор ма ци ја ко је пру жа мар ке тинг ин фор

ма ци о ни си стем, нео п ход них за упра вља ње мар ке тин гом;
– стек ну зна ња из обла сти мар ке тинг мик са;



– раз у ме ју по тре бе по ште да се при ла го ди тр жи шним усло ви
ма при вре ђи ва ња по мо ћу ин стру ме на та мар ке тинг мик са;

– упо зна ју про цес упра вља ња мар ке тинг ак тив но сти ма;
– упо зна ју но ве кон цеп те мар ке тин га;
– при ме не мар ке тинг кон цепт у прак си чи ме се мо же обез

бе ди ти мак си мал но за до во ље ње по тре ба по тро ша ча уз по сти за ње 
ефи ка сно сти по сло ва ња;

– раз ви ју мар ке тин шки на чин раз ми шља ња;
– раз ви ју кре а тив ност, као и ко му ни ка тив ност.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

IV РАЗРЕД 
( 2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње )

УВОД У МАР КЕ ТИНГ (1) Ниво знања 1

ПРИ СТУП ИЗ У ЧА ВА ЊУ МАР КЕ ТИН ГА (4) Ниво знања 2

На ста нак и раз вој кон цеп та мар ке тин га. Де фи ни са ње мар ке
тин га (ци ље ви и за да ци мар ке тин га). Ди на мич ност и ин те грал ност 
мар ке тин га. Ме сто, зна чај и уло га мар ке тин га у по шти.

ТР ЖИ ШТЕ И ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ ТР ЖИ ШТА (10)  Ниво знања 2

По јам, функ ци је и по де ла тр жи шта. Сег мен та ци ја тр жи шта. 
Кон ку рен ци ја на тр жи шту. По јам, свр ха и пред мет ис тра жи ва ња 
тр жи шта. Ме то ди ис тра жи ва ња тр жи шта. Ис тра жи ва ње тр жи шта 
по ште.

МАР КЕ ТИНГ ИН ФОР МА ЦИ О НИ СИ СТЕМ (2)  Ниво знања 1

По јам, вр сте и ква ли тет ин фор ма ци ја. Ор га ни за ци ја мар ке
тинг ин фор ма ци о ног си сте ма.

УВОД У МАР КЕ ТИНГМИКС (1)  Ниво знања 3

По јам и по де ла ин стру ме на та мар ке тин га.

ПРО ИЗ ВОД УСЛУ ГА КАО ИН СТРУ МЕНТ  
МАР КЕ ТИН ГА (9)  Ниво знања 3

По јам и кла си фи ка ци ја про из во да. Жи вот ни ци клус про из
во да. Уса вр ша ва ње по сто је ћих про из во да, лан си ра ње но ви те та и 
ква ли тет про из во да. По јам, зна чај и ди мен зи је асор ти ма на ро ба и 
услу га. По ли ти ка асор ти ма на. Струк ту ра и ква ли тет услу га у по
штан ском са о бра ћа ју.

ЦЕ НА КАО ИН СТРУ МЕНТ МАР КЕ ТИН ГА (6)  Ниво знања 3

Фак то ри по ли ти ке це на. Ме то ди фор ми ра ња це на. Ди фе рен ци
ра ње це на и спе ци фич но сти по ли ти ке це на. Це на услу га у по шти.

ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА КАО ИН СТРУ МЕНТ  
МАР КЕ ТИН ГА (7)  Ниво знања 3

По јам, вр сте и ка рак те ри сти ке ка на ла про да је. Задаци и из бор 
ка на ла про да је. Ло ка ци ја про дај них и скла ди шних обје ка та. Фи
зич ка ди стри бу ци ја у по шти.

КО МУ НИ ЦИ РА ЊЕ КАО ИН СТРУ МЕНТ  
МАР КЕ ТИН ГА (12)  Ниво знања 3

Про цес и ефи ка сност ко му ни ци ра ња. Тр жи шно ко му ни ци ра
ње: лич на про да ја, пу бли ци тет, уна пре ђе ње про да је. Еко ном ска про
па ган да (по на ша ње по тро ша ча, про па ганд на по ру ка, ме ди ји и сред
ства). Од но си с јав но шћу (pu blic re la ti ons). Ди рект ни мар ке тинг

УПРА ВЉА ЊЕ МАР КЕ ТИНГ  
АК ТИВ НО СТИ МА (7)  Ниво знања 2

Пла ни ра ње мар ке тинг ак тив но сти (из ра да пла на и ве за са 
дру гим пла но ви ма у пред у зе ћу). Ор га ни зо ва ње и во ђе ње мар ке
тинг ак тив но сти. Кон тро ла мар ке тинг ак тив но сти.

НО ВИ ИЗА ЗО ВИ МАР КЕ ТИН ГА (5)  Ниво знања 2

Мар ке тинг од но са. Мар ке тинг на ин тер не ту.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји омо гу ћа ва ју сти ца ње основ них ак ту ел
них са зна ња из ове обла сти, са на ме ром да уче ни ке оспо со би за 
прак тич ну при ме ну мар ке тинг ак тив но сти и ко ри шће ње сте че ног 
зна ња при да љем из у ча ва њу ове на уч не обла сти. 

При ли ком оства ри ва ња на став ног про гра ма тре ба по ве зи ва
ти са др жа је мар ке тин га са већ сте че ним зна њи ма из пред ме та по
штан ске услу ге. Уче ни ци тре ба нај пре да се под се те уло ге и ка рак
те ри сти ка по штан ског са о бра ћа ја у дру штву, да љег раз во ја, као и 
оба ве зе да из вр ши пре нос ро бе и са оп ште ња, а за тим да при ка жу 
мо гу ће по тре бе ко ри сни ка, јер су код мар ке тинг кон цеп та по тре бе 
и зах те ви ко ри сни ка у фо ку су зби ва ња и са њи ма по чи њу и за вр
ша ва ју се мар ке тинг ак тив но сти.

Да би се што бо ље раз у ме ли не ки пој мо ви и ка те го ри је, на
став не са др жа је тре ба што ви ше по ве зи ва ти са при ме ри ма ко ји по
сто је у прак си. Пре по ру чу је се ко ри шће ње мо де ла, ше ма, гра фи ко
на, ка та ло га и оста лих тех нич ких мо гућ но сти.

При ре а ли за ци ји про гра ма про фе сор тре ба да на ве де уче ни ке 
и упу ти их да са ми уоча ва ју и ана ли зи ра ју мар ке тин шке ак тив но сти.

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ник схва ти и овла да зна њи ма 
ко ја из у ча ва овај пред мет као и по ве за ност еко но ми ке и ор га ни
за ци је пред у зе ћа са дру гим на уч ним ди сци пли на ма. Оства ри ва
ње овог про гра ма уче ни ци се уво де у под руч је ра да и обра зов ни 
про фил за ко ји су се опре де ли ли, што им омо гу ћа ва раз у ме ва ње 
основ них еко ном ских пој мо ва из по слов не еко но ми је.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– овла да ју пој мо ви ма: пред у зе ће, сред ства, тро шко ви, прин

ци пи, ре зул та ти, ор га ни за ци ја, функ ци ја, пла ни ра ње, кон тро ла, 
упра вља ње;

– схва те од но се по слов не еко но ми је, ор га ни за ци је и дру гих 
на уч них ди сци пли на ко ја се из у ча ва ју у под руч ју еко но ми је и ор
га ни за ци је;

– оспо со бе за из ра ду ела бо ра та, ше ма и гра фи ко на из обла сти 
еко но ми је и ор га ни за ци је;

– стек ну зан ња о еко ном ским пој мо ви ма и њи хо вој ме ђу соб
ној по ве за но сти ра ди оства ре ња што пот пу ни је сли ке о по слов ној 
еко но ми ји и ње ном окру же њу;

– раз ви ју основ на по слов на и пред у зет нич ка зна ња, ве шти не 
и по на ша ња, по кре та ње ини ци ја ти ве, пре у зи ма ње од го вор но сти и 
ри зи ка, упра вља ње про ме на ма, упра вља ње вре ме ном, ли дер ство;

– раз ви ју по слов ни и пред у зет нич ки на чин ми шље ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

УВОД (1)  Ниво знања 1

Основ ни пој мо ви о еко но ми ци и ор га ни за ци ји пред у зе ћа: по
јам, зна чај, ци ље ви и за да ци.

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

По јам и по де ла сред ста ва. По слов на сред ства (основ на и 
обрт на). Обрт на сред ства. Сред ства по себ них на ме на. Из во ри 
сред ста ва. Кон тро ла ко ри шће ња сред ста ва.

OБЛИЦИ УЛА ГА ЊА У ПРЕД У ЗЕ ЋУ (10)  Ниво знања 3

По јам и об ли ци и зна чај утро ша ка. Утро шци еле мен ти ма 
про из вод ње. Утро шци рад не сна ге, сред ста ва за рад и пре дем та 



ра да. По јам и по де ла тро шко ва. Тро шко ви пре ма еле мен ти ма про
из вод ње, ме сту на стан ка и но си о ци ма. Тро шко ви у за ви сно сти од 
оби ма про и вод ње. Кал ку ла ци ја и кон тро ла тро шко ва.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПО СЛО ВА ЊА (3)  Ниво знања 2

По јав ни об ли ци ре зул та та по сло ва ња. Оства ре ни фи зич ки об
лик про из вод ње, при ход, до би так. Пра ће ње и упо ре ђи ва ње ре зул
та та. Рас по де ла ре зул та та.

ЕКО НОМ СКИ ПРИН ЦИ ПИ ПО СЛО ВА ЊА (8)  Ниво знања 3

Про дик тив ност. Еко но мич ност. Рен та бил ност.

ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВО (14)  Ниво знања 3

Ооснов ни пој мо ви, зна чај и раз вој пред у зет ни штва. Про фил 
и ка рак те ри сти ке пред у зет ни ка. Мо ти ви пред у зет ни ка.Ино ва ци је 
и пред у зет ни ци. Раз ли чи ти мо де ли и ме то ди ис тра жи ва ња и ана
ли зе тр жи шта. Основ на са др жи на ,пој мо ви, струк ту ра и еле мен ти 
би знис пла на. Еко но ми ја по сло ва њаструк ту ра тро шко ва. Би ланс 
ста ња и би ланс успе ха. Ток го то ви не и пре лом на тач ка рен та бил
но сти. Фи на на си ра ње соп стве но и кре ди ти.

ПРЕД У ЗЕ ЋЕ (6)  Ниво знања 3

По јам, на ста нак, раз вој и ка рак те ри сти ке пред у зе ћа. Ци ље
ви, за да ци и еле мен ти пред у зе ћа. Вр сте пред у зе ћа. По де ла пре ма 
де лат но сти ма, ве ли чи ни, вла сни штву и оста ле по де ле. Ор га ни за
ци о ни об ли ци пред у зе ћа. Пред у зет ни штво, ор тач ко дру штво. Ко
ман дит но дру штво. Дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу. Ак
ци о нар ско дру штво.

ФУНК ЦИ ЈЕ ПРЕД У ЗЕ ЋА (6)  Ниво знања 1

По јам и зна чај функ ци ја пред у зе ћа. По де ла функ ци ја по вре
ти кал ном кри те и ју му. По де ла функ ци ја пред у зе ћа по хо ри зон тал
ном кри те ри ју му. По јам и зна чај при мар них функ ци ја. По јам и 
зна чај се кун дар них функ ци ја.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ (4)  Ниво знања 1

При пре ма про из вод ње. Ор га ни за ци ја про из вод ње (по де ла ра
да, со ци ја ли за ци ја, ко о пе ра ци ја и стан дар ди за ци ја). Про из вод ња и 
тех но ло шки про цес. Ти по ви про из вод ње (ви до ви, ри там и си сте ми 
про из вод ње). Ор га ни за ци о не јед ни ни це про из вод ње (по го ни, ра
ди о ни це, оде ле ња, рад не је ди ни це). Кон тро ла про из вод ње.

ОСНО ВЕ СИ СТЕ МА КВА ЛИ ТЕ ТА (8)  Ниво знања 2

Ква ли тет по јам и зна чај. По ли ти ка, пла но ви и про гра ми ква
ли те та. Основ ни про це си и зах те ви у си сте му ква ли те та. Си стем 
ква ли те та. Стан дар ди се ри је JUS ISO 9000. TQM – То тал но упра
вља ње ква ли те том.

УПРА ВЉА ЊЕ ПО СЕБ НИМ ПРО ДУЧ ЈА МА  
У ПРЕД У ЗЕ ЋУ (6)  Ниво знања 1

Упра вља ње на бав ком, про да јом, фи нан си ја ма, мар ке тин гом, 
ка до ви ма и оста лим про друч ја ма по сла о ва ња.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ски са др жа ји се оства ру ју у окви ру те о риј ске на ста ве.
На став ни са др жа ји су по ве за ни са са др жа ји ма дру гих пред

ме та па је по треб но по ћи у пре да ва њи ма од по зна тих пој мо ва да 
би се об ја сни ли но ви.

Тре ба на ро чи ту па жњу по све ти ти: тро шко ви ма пред у зе ћа, ре
зул та ти ма по сло ва ња, еко ном ским прин ци пи ма по сло ва ња да би 
уче ни ци пра вил но схва ти ли зна чај упра вља ња пред у зе ћем, ис пи
ти ва ње ква ли те та про из во да и функ ци је пред у зе ћа.

У оства ри ва ње на став них са др жа ја ко ри сте се ше ме, ски це, 
гра фи ко ни и оста ла на став на сред ства.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
(У БЛОКУ)

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ прак тич не на ста ве је упо зна ва ње са ре ал ним рад ним 
окру же њем и при пре ма ње за рад по сле за вр шет ка шко ло ва ња.

Задаци пред ме та на ста ве су да уче ни ци:
– овла да ју ма ни пу ла тив ним рад ња ма у свим фа за ма пре но са 

по штан ских по ши ља ка
– при ме не сте че на зна ња и ве шти не при ре ша ва њу зах те ва 

пoшиљаoца и примаoца у ве зи са распoлагањем пoшиљкoм
– при ме не сте че на зна ња за спро во ђе ње рекламациoнoг по

ступ ка на зах тев пoшиљаoца или примаoца
– при ме не сте че на зна ња за оба вља ње услу га нов ча ног по сло

ва ња
– раз ви ју рад ну ди сци пли ну и услужнoст

II РАЗРЕД 
(60 ча со ва го ди шње)

1. При јем пoш танских пoшиљака
2. Oтпрема пoш танских пoшиљака
3. Рад на при спе ћу пoш танских пoшиљака
4. Дoстава пoш т танских пoшиљака (при пре ма пoшиљака за 

дoставу, за ду же ње пoш тoнoше, oбрачун, oбрачун са пoш тoнoшoм 
пo пoврат ку са дoставе)

5. Испoрука пoшиљака у пoш ти

III РАЗРЕД 
(60 ча со ва го ди шње)

1. Пoш танске услу ге 

При јем пoш танских пoшиљака
Испoрука пoшт. пoшиљака
На кнад ни пoступци у ве зи са при ма њем пoшиљака
Ре кла ма ци је и пoтраживање пoшиљака 

2. Финансијакo пoслoвање у је ди ни ца ма пoшт. мре же

3. Те ле граф ске услу ге

При јем те ле гра ма
Oтпрема те ле гра ма

IV РАЗРЕД 
(60 ча со ва го ди шње)

1. Пoш танске услу ге 

При јем пoшиљака, при јем по ши ња ка по мо ћу шал тер ског си
сте ма

От пре ма пoшиљака у ме ђу на род ном са о бра ћа ју, са чи ња ва ње 
пи смо но сне кар те и спи ска раз ме не, об ра чун тран зит них тро шко ва

2. Финансијакo пoслoвање 

По штан скоштед на слу жба у по шта ма
По сло ви по те ку ћим ра чу ни ма ко је оба вља ју по ште
Све вр сте тран сак ци ја на шал тер ском си сте му

3. Те ле ко му ни ка ци о не услу ге

При јем те ле гра ма у ме ђу на род ном са о бра ћа ју
При ја ва раз го во ра у уну тра шњем са о бра ћа ју
При ја ва раз го во ра у ме ђу на род ном са о бра ћа ју

4. Ра чу но вод ство

Во ђе ње, за кљу чи ва ње ма тич них ра чу на и збир ног ра чу на 
при хо да, рад на по сло ви ма за кљу чи ва ња ма тич них ра чу на и ви ђе
ње еви ден ци је



НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРО ГРА МА (УПУ СТВО)

Прак тич на на ста ва у бло ку оба вља се у је ди ни ца ма по штан
ске мре же.

При ли ком ре а ли за ци је са др жа ја прак тич не на ста ве уче ни ци 
тре ба да се упо зна ју са свим по сло ви ма ко ји се оба вља ју у је ди ни
ца ма по штан ске мре же. Управ ник по ште во ди еви ден ци ју о при
су ству уче ни ка, а чла но ви струч ног ве ћа су у оба ве зи да уче ни ке 
оби ла зе за вре ме ре а ли за ци је прак тич не на ста ве. На кон оба вље ног 
за дат ка уче ни ци во де днев ник сва ког да на ко ји се ове ра ва од стра
не управ ни ка по ште и исти да је ко мен тар о уче ни ко вом ра ду.

МАТУРСКИ ИСПИТ

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

Ма тур ски ис пит се са сто ји из за јед нич ког и по себ ног де ла.
А. За јед нич ки део об у хва та пред мет ко ји је оба ве зан за све 

уче ни ке сред њих струч них шко ла, а пре ма про гра му ко ји су оства
ри ли у то ку че тво ро го ди шњег обра зо ва ња.

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

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

на ста ве и струч них пред ме та, а де фи ни ше се из рад них зах те ва 
ка рак те ри стич них за сва ки обра зов ни про фил у окви ру на ве де них 
про грам ских це ли на.

1. МА ТУР СКИ ПРАК ТИЧ НИ РАД

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

Задаци ма тур ског прак тич ног ра да де фи ни шу се из са др жа ја 
сле де ћих пред ме та:

1. По штан ске услу ге
2. Фи нан сиј ско по сло ва ње

3. Ра чу но вод ство
4. По штан ска тех ни ка и пре ра да по ши ља ка
5. Те ле ко му ни ка ци о не услу ге
6. Мар ке тинг
Ма тур ски за да так увек под ра зу ме ва при ме ну зна ња сте че них 

из свих уже струч них пред ме та на кон крет ном за дат ку.

2. УСМЕ НИ ИС ПИТ ИЗ ИЗ БОР НОГ ПРЕД МЕ ТА

У окви ру из бор ног де ла уче ник по ла же је дан пред мет по соп
стве ном из бо ру из гру пе пред ме та зна чај них за зна ња ко ја ће при
ме њи ва ти у сва ко днев ном из вр ша ва њу кон крет них рад них за да та
ка из под ру чи ја ра да са о бра ћај, а за обра зов ни про фил тех ни чар 
ПТТ са о бра ћа ја.

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

1. По штан ске услу ге
2. Фи нан сиј ско по сло ва ње
3. Ра чу но вод ство
4. Те ле ко му ни ка ци о не услу ге
5. По штан ска тех ни ка и пре ра да по ши ља ка
Из бор ни пред мет се по ла же пре ма про гра ми ма ко је су уче ни

ци оства ри ли у то ку че тво ро го ди шњег обра зо ва ња.

НА СТАВ НИ ПЛА НО ВИ И ПРО ГРА МИ 
ЗА ПОД РУЧ ЈЕ РА ДА СА О БРА ЋАЈ 

ГРУ ПА УНУ ТРА ШЊИ ТРАН СПОРТ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

ЗА ТРО ГО ДИ ШЊЕ ОБРА ЗО ВА ЊЕ

1. Ру ко ва лац сред стви ма уну тра шњег тран спор та (за ни ма ње: 
во зач ви љу шка ра, во зач трак то ра у уну тра шњем са о бра ћа ју, во зач 
елек тро ко ли ца, во зач уто ва ри ва ча, жи ча ра, ру ко ва лац ди за ли ца, 
ру ко ва лац пре то вар ном ме ха ни за ци јом)

ЗА ЧЕ ТВО РО ГО ДИ ШЊЕ ОБРА ЗО ВА ЊЕ

1. Тех ни чар уну тра шњег тран спор та (за ни ма ње: са о бра ћај но
пре то вар ни опе ра тер, опе ра тер пре то вар ног по стро је ња, опе ра тер 
жи ча ра)















ГРУПА УНУТРАШЊИ ТРАНСПОРТ

ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА
ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ У ТРОГОДИШЊЕМ

ОБРАЗОВАЊУ

I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Образовни профил: РУ КО ВА ЛАЦ СРЕД СТВИ МА 
УНУ ТРА ШЊЕГ ТРАН СПОР ТА

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње зна ња из обла сти елек тро
тех ни ке, елек тро ста ти ке и елек тро маг не ти зма и раз ви ја ње спо соб
но сти за при ме ну тих зна ња у дру гим струч ним пред ме ти ма.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– раз ви ја ју функ ци о нал ну пи сме ност (при род нона уч на, ма

те ма тич ка, тех нич ка);
– стек ну и про ши ре зна ња о елек тро тех ни ци, елек тро ста ти ци 

и елек тро маг не ти зму;
– схва те зна чај осно ва елек тро тех ни ке за тех ни ку и при род не 

на у ке;
– раз ви ју спо соб но сти за при ме ну зна ња из осно ва елек тро

тех ни ке;
– по ве зу ју сте че на зна ња и ве шти не са са др жа ји ма срод них 

на став них пред ме та;
– стек ну спо соб ност за уоча ва ње, фор му ли са ње, ана ли зи ра ње 

и ре ша ва ње про бле ма.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД У ЕЛЕК ТРО НИ КУ (2)

СИ СТЕМ МЕР НИХ ЈЕ ДИ НИ ЦА (4)

ЕЛЕК ТРО ТЕХ НИ КА (35)

При ро да елек три ци те та, сло бод ни елек тро ни, елек трич на 
стру ја, ја чи на,смер; смер, ко ли чи на елек три ци те та и ја чи на стру
је, је ди ни це. елек трич но ко ло, еле мен ти ко ла. По јам по тен ци јал не 
раз ли ке елек трич ног на по на, је ди ни це.

Елек трич ни рад и сна га, је ди ни це. Елек трич ни от пор, елек
трич на про вод ност, њи хо во из ра чу на ва ње и је ди ни це. За ви сност 
од тем пе ра ту ре. Омов за кон за део ко ла и це ло ко ло. Де фи ни ци ја 
је ди ни це от пор но сти.

Кир хо фов за кон, пра ви ла, при ме на. Елек трич не си ле у ко лу, 
ди на мич ка рав но те жа елек трич них си ла.

Дру ги Кир хо фов за кон, пра ви ла, при ме на. Основ не од ли ке 
елек трич ног из во ра, мо де ла. Ле клан ше ов еле мент, аку му ла то ри. 
Фо то е лек три ци тет. Фе ро е лек три ци тет. Ге не ра то ри. Ве зи ва ње из
во ра. Основ не од ли ке елек трич них при јем ни ка, по де ла. Ве зи ва ње 
от пор ни ка – рад но, па ра лел но и ме шо ви то.

Џу лов за кон и при ме на. За гре ва ње про вод ни ка, рад на тем пе
ра ту ра. Гу сти на стру је.

ЕЛЕК ТРО СТА ТИ КА (12)

Елек трич но по ље, гра фич ки при каз, си ле у по љу. Ку ло нов 
за кон. Кон ден за тор, по ла ри за ци ја ди е лек три ка. Основ ни за кон не
за тво ре ног елек трич ног ко ла. Ка па ци тет пло ча стог кон ден за то ра. 
Је ди ни ца ка па ци те та. Енер ги ја кон ден за то ра. Ве зи ва ње кон ден за
то ра у гру пе – ред но, па ра лел но и ме шо ви то.

ЕЛЕК ТРО МАГ НЕ ТИ ЗАМ (17)

Маг нет но по ље про из ве де но елек трич ном стру јом. Ја чи на 
по ља, маг нет ни флукс, гу сти на флук са, је ди ни це. Маг нет но по ље. 
Кап–Хоп кин сов за кон. Елек тро маг нет на и елек тро ди на мич ка си
ла. Си ла но ше ња елек трич ног маг не та. Ин ду ко ва на ЕМС у пра вом 
про вод ни ку и на во ју. Лен цов за кон. Са мо ин дук ци ја, ко е фи ци јент, 
је ди ни це. Ме ђу соб на ин дук ци ја, ко е фи ци јент. Маг нет на енер ги ја 
вр тло жне стру је.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ске са др жа је тре ба ор га ни зо ва ти у те мат ске це ли не 
за ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. При из
ра ди опе ра тив них пла но ва на став ник тре ба да де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Уче ни ци ма тре ба ука за ти на ве зу те мат ских це ли на овог 
пред ме та са са др жа ји ма пред ме та: фи зи ка, ма те ма ти ка и мо тор
на во зи ла и по мо гућ но сти са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти 
те мат ске ча со ве. На тај на чин зна ња, ста во ви и ве шти не сте че ни 
у окви ру на ста ве пред ме та осно ви елек тро тех ни ке до би ја ју ши ри 
сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них 
ци ље ва. 

Са др жај про гра ма нео п ход но је ре а ли зо ва ти са вре ме ним на
став ним ме то да ма и сред стви ма. Де мон стри ра ти по је ди не за ко не, 
не ка деј ства елек трич не стру је и на чин ме ре ња по је ди них елек
трич них ве ли чи на. У окви ру сва ке про грам ске це ли не, уче ни ке 
тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, си сте ма ти зо ва
ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (струч на ли
те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но опа жа ње, по
ре ђе ње и ус по ста вља ње ве зе из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја; тим ски 
рад; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и ефи ка сни ју ви зу ел ну, вер бал ну 
и пи са ну ко му ни ка ци ју.

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

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње зна ња о ме та ли ма, ле гу
ра ма, го ри ви ма, ма зи ви ма, гу ма ма и пла стич ним ма са ма, њи хо вој 
при ме ни при из ра ди са о бра ћај них сред ста ва, де ло ва и скло по ва. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну и про ши ре зна ња о ме та ли ма и ле гу ра ма, на чи ну до

би ја ња, свој стви ма и при ме ни,
– раз у ме ју по јам ко ро зи је и за шти ту пред ме та од ко ро зи је,
– стек ну и про ши ре зна ња о го ри ви ма, ма зи ви ма, гу ма ма и 

пла стич ним ма са ма,
– раз ви ју свест о ква ли те ту сте че ног зна ња и ње го вој при ме

ни у прак си,
– раз ви ју спо соб но сти за при ме ну зна ња из тех но ло ги је ма

те ри ја ла.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

I РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 111 ча со ва го ди шње)

УВОД (2)

За да так и по де ла тех но ло ги је. Фи зич ке, ме ха нич ке, тех но ло
шке и хе миј ске осо би не ме та ла и ле гу ра.



МЕ ТА ЛИ И ЛЕ ГУ РЕ (2)

Де фи ни ци ја ме та ла и ле гу ра, зна чај ле ги ра ња, си ро ви не за 
до би ја ње ме та ла и по де ла ме та ла.

ПРО ДУК ТИ МЕ ТА ЛУР ГИ ЈЕ ГВО ЖЂА (20)

Си ро во гво жђе – до би ја ње, свој ства и при ме на. Ли ве но гво жђе 
– до би ја ње и вр сте (си ви лив, мо ду лар ни лив и тем пе ро ва но ли ве но 
гво жђе). Че лик: де фи ни ци ја че ли ка. До би ја ње: Си менс–Мар ти нов 
по сту пак. Спе ци јал ни че ли ци – ра фи но ва ни, че лик као кон струк
тив ни ма те ри јал. Ле ги ра ју ћи еле мен ти и њи хов ути цај на осо би не 
че ли ка. Кла си фи ка ци ја че ли ка – по ЈУСу, по на чи ну до би ја ња, по 
са ста ву и по на ме ни. Алат ни и спе ци јал ни че ли ци.

ЛЕ ГУ РЕ ОБО ЈЕ НИХ МЕ ТА ЛА (12)

Зна чај и оп ште од ли ке обо је них ме та ла. Обо је ни ме та ли као 
кон струк тив ни ма те ри јал и као ле ги ран ти. Ле гу ре: ба кра, цин ка, 
оло ва и ка ла ја. Ле гу ре алу ми ни ју ма и маг не зи ју ма.

ЛЕ ГУ РЕ ЗА ЛЕ ЖИ ШТЕ (2)

Осо би не и за да так ле жи шних ле гу ра, ле гу ра за ОТО и ди зел 
мо то ре.

ТЕР МИЧ КА ОБ РА ДА МА ТЕ РИ ЈА ЛА (20)

Ме та ло гра фи ја: по јам тех нич ких и хе миј ских чи стих ме та ла, 
кри ве за гре ва ња и хла ђе ња, цен три кри ста ли за ци је, кри стал не ре
шет ке. По јам кри вих за гре ва ња и хла ђе ња чи стих ме та ла (при мер 
Fе), кри ве хла ђе ња ле гу ра (so li dus, lik kvi dus CuNi). Ди ја грам ста
ња FеС. Струк ту ре че ли ка при на глом и бр зом хла ђе њу: нор мал не 
и пре хла ђе не. Ка ље ње: хлад но и тер мич ко ка ље ње. Це мен ти ра ње: 
циљ, при пре ма пред ме та и на чин из во ђе ња. Ни три ра ње: циљ, при
пре ма пред ме та, на чин из во ђе ња и пред но сти. Жа ре ње: циљ, тем
пе ра ту ра, на чин хла ђе ња.

КО РО ЗИ ЈА И ЗА ШТИ ТА ОД КО РО ЗИ ЈЕ (3)

Ко ро зи ја: вр сте ко ро зи је, узроч ни ци и по сле ди це. При пре ма 
пред ме та и за шти та пред ме та од ко ро зи је.

ГО РИ ВА (20)

Зна чај го ри ва, вр сте по агре гат ном ста њу, по ре клу и по на ша
њу при за гре ва њу. Чвр ста го ри ва: При род на и ве штач ка. Теч на го
ри ва. При род на: наф та (са став, пре ра да наф те, на ла зи шта и по на
ша ње по је ди них вр ста угљо во до ни ка при са го ре ва њу). Ве штач ка 
го ри ва: до би ја ње, кре ко ва ње, пи ро ли за, хи дри ра ње, по ли кон ден за
ци ја. Ок тан ска вред ност: де фи ни ци ја, ве за из ме ђу ок тан ске вред
но сти и сте пе на са би ја ња, на чин са го ре ва ња: мир но и де то нант но; 
по ве ћа ње ок тан ског бро ја. Це тон ска вред ност ди зел го ри ва, тем пе
ра ту ра са мо па ље ња, на чин са го ре ва ња, по ве ћа ње це тон ске вред но
сти и од ре ђи ва ње рад них ка рак те ри сти ка го ри ва. Фи зич ка и хе миј
ска свој ства го ри ва. Га со ви та го ри ва.

МА ЗИ ВА (20)

За да так ма зи ва, вр сте ма зи ва, ма зи ва у ауто мо би ли зму. Осо
би не уља (ви ско зи тет, тем пе ра ту ра сти шња ва ња, ок си да тив на ста
бил ност, уло га ади ти ва на по бољ ша ње осо би на уља). Мо тор на уља 
– кла си фи ка ци ја пре ма САЕ гра да ци ји, ви ше се зон ска, ин декс ви
ско зи те та и ади ти ви за по ве ћа ње ин дек са ви ско зи те та. До ма ћа и 
дру га уља за под ма зи ва ње бен зин ских мо то ра. Уља за хи дра у лич
не коч ни це. Ма сти: са став, осо би не, уло га ади ти ва. Кон зи стент не 
ма сти у ауто мо би ли зму (Na, K, Al) Ли ти ју мо ва уни вер зал на маст, 
Ba, Zn, гра фи ти ра на, свој ства и при ме на.

ГУ МА (6)

Зна чај гу ме за ауто мо бил ску ин ду стри ју, при род ни и ве штач
ки ка у чук, свој ства и до би ја ње. Вул ка ни за ци ја ка у чу ка, до дат не 
ма те ри је, ак ти ва то ри, омек ши ва чи, пу ни о ци, бо је. Из ра да ауто мо
бил ских гу ма и чу ва ње.

ПЛА СТИЧ НЕ МА СЕ (4)

По ли ме ри за ци о не пла стич не ма се: ви нил хло рид, по ли а кри
ла ти, смо ле. По ли кон ден за ци о не пла стич не ма се, фе но пла сти.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ске са др жа је тре ба ор га ни зо ва ти у те мат ске це ли не 
за ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. При из
ра ди опе ра тив них пла но ва на став ник тре ба да де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Уче ни ци ма тре ба ука за ти на ве зу те мат ских це ли на овог 
пред ме та са са др жа ји ма пред ме та: хе ми ја, фи зи ка и те ре ти у тран
спор ту и по мо гућ но сти са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те
мат ске ча со ве. На тај на чин зна ња, ста во ви и ве шти не сте че ни у 
окви ру на ста ве пред ме та тех но ло ги ја ма те ри ја ла до би ја ју ши ри 
сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них 
ци ље ва.

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

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

ОСНОВИ САОБРАЋАЈА И ТРАНСПОРТА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње основ них зна ња о пој му 
са о бра ћај не де лат но сти, вр ста ма и ви до ви ма са о бра ћа ја и ње ном 
исто риј ском раз во ју, као и раз ви ја ње мо ти ва ци је за уче ње.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју ви до ве са о бра ћа ја и њи хо ве ка рак те ри сти ке,
– раз у ме ју основ не ка рак те ри сти ке тран спорт них сред ста ва,
– усво је основ не пој мо ве из ре гу ли са ња и без бед но сти са о

бра ћа ја,
– упо зна ју основ не еле мен те ор га ни за ци је пре во за,
– упо зна ју основ не еле мен те мо тор них во зи ла,
– раз ви ја ју мо ти ви са ност за уче ње и за ин те ре со ва ност за са

др жа је осно ва са о бра ћа ја и тран спор та.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

I РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 111 ча со ва го ди шње)

УВОД НИ ДЕО (15)

Зна чај са о бра ћај не де лат но сти. Вр сте и ви до ви са о бра ћа
ја: коп не ни, ПТТ, вод ни, ва зду шни, цев ни, же ле знич ки и друм ски. 
Исто риј ски раз вој са о бра ћа ја и ка рак те ри сти ке са о бра ћај них сред
ста ва, вод ни, друм ски, же ле знич ки, ПТТ, ва зду шни, цев ни и жи ча ре.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПРЕ ВО ЗА РО БЕ И ПУТ НИ КА (34)

По де ла са о бра ћа ја и ка рак те ри сти ке. Тех нич коекс пло а та ци
о на свој ства мо тор них во зи ла: основ не ди мен зи је и глав не ка рак
те ри сти ке во зи ла; вуч на спо соб ност и ди на мич ка свој ства во зи ла; 
пре во зна свој ства во зи ла; еко но мич ност по го на и екс пло а та ци ја 
во зи ла; про ход ност во зи ла; окре тљи вост и ма не вар ска моћ во зи ла; 



ста бил ност во зи ла; ла ко ћа упра вља ња во зи лом; ела стич ност и 
удоб ност во зи ла; си гур ност и по у зда ност ра да во зи ла. Во зни парк 
пред у зе ћа. Вре мен ски би ланс во зи ла и из ме ри те љи вре ме на ра да. 
Пре ђе ни пут во зи ла и из ме ри те љи ис ко ри шће ња пре ђе ног пу та. 
Сред ње бр зи не во зи ла: сред ња са о бра ћај на бр зи на; сред ња пре во
зна бр зи на; сред ња екс пло а та ци о на бр зи на. Тран спорт ни рад во
зи ла. Пут нич ки са о бра ћај: глав не ка ра те ри сти ке; сред ња ду жи на 
пу то ва ња пут ни ка; ко е фи ци јент из ме не пут ни ка на ли ни ји; из ме
ри те љи ис ко ри шће ња ка па ци те та во зи ла; ред во жње у ме ђу град
ском са о бра ћа ју. Те рет ни са о бра ћај: сред ња ду жи на пре во же ња 
те ре та; из ме ри те љи ис ко ри шће ња но си во сти во зи ла; на чи ни ор га
ни за ци је пре во же ња те ре та.

МО ТОР НА ВО ЗИ ЛА (35)

По де ле мо то ра. Че тво ро такт ни мо то ри – прин цип ра да. Дво
такт ни мо то ри – прин цип ра да. Ди зел мо то ри – прин цип ра да. 
Основ ни де ло ви и скло по ви мо то ра. Пре нос сна ге мо то ра: тран
сми си ја; спој ни ца; ме њач; кар дан. Пне у ма ти ци: за да так и уло га 
пне у ма ти ка; вр сте пне у ма ти ка; скла ди ште ња и чу ва ње пне у ма ти ка.

РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ БЕЗ БЕД НО СТИ СА О БРА ЋА ЈА (27)

Вр сте про пи са ко ји ре гу ли шу са о бра ћај во зи ла. Пу те ви у 
друм ском са о бра ћа ју: де фи ни ци ја и на ме на пу та; по де ла и ка рак
те ри сти ке; ути цај еле ме на та пу та на без бед ност са о бра ћа ја. Во
зи ло: по де ла и ка рак те ри сти ке; тех нич ка ис прав ност и опре ма во
зи ла. Во зач: усло ви за до би ја ње во зач ке до зво ле; ути цај во за ча на 
без бед ност са о бра ћа ја. Оп ште од ред бе о са о бра ћа ју: пе шач ки са о
бра ћај, са о бра ћај би ци кли ста, са о бра ћај на рас кр сни ци.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ске са др жа је тре ба ор га ни зо ва ти у те мат ске це ли не 
за ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. При из
ра ди опе ра тив них пла но ва на став ник тре ба да де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Из у ча ва њем овог пред ме та код уче ни ка тре ба по бу ди ти ин
те ре со ва ње за са гле да ва ње ком плет не про бле ма ти ке са о бра ћај не 
де лат но сти, уло гу и за дат ке по је ди них гра на са о бра ћа ја за раз вој 
при вре де и дру штва у це ли ни.

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

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

ТЕХНИЧКАМЕХАНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње зна ња о основ ним по ја ва
ма, од но си ма и за ко ни то сти ма у ме ха ни ци, оспо со бља ва ње уче ни
ка за ре ша ва ње јед но став них ме ха нич ких про бле ма и при ме на тих 
зна ња при ре а ли за ци ји са др жа ја дру гих струч них пред ме та, као и 
фор ми ра ње ста во ва и овла да ва ње ве шти на ма.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– про ши ре зна ња о основ ним за ко ни ма ме ха ни ке;
– раз ви ја ју на чин ми шље ња и ра су ђи ва ња у ме ха ни ци;
– раз ви ја ју спо соб ност за при ме ну зна ња из ме ха ни ке;

– раз ви ја ју спо соб ност ло гич ког раз ми шља ња и за кљу чи ва ња 
кроз ре ша ва ње јед но став них ме ха нич ких за да та ка;

– бу ду оспо со бље ни за са мо ста лан рад кроз гра фич ки за да так;
– раз ви ја ју рад не на ви ке, од го вор ност и спо соб ност за при ме

ну сте че них зна ња о за ко ни ма ме ха ни ке у дру гим струч ним пред
ме ти ма.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД (2)

Зна чај, по де ла и при ме на ме ха ни ке у прак си. Основ ни пој мо
ви ме ха ни ке. По јам и по де ла си ла, по јам ре зул тан те си ла, гра фич
ко пред ста вља ње си ла. Ак си о ми ста ти ке, ве зе и ре ак ци је ве за.

СИ СТЕМ СУ ЧЕ ЉЕ НИХ СИ ЛА (6)

Сла га ње си сте ма су че ље них си ла (гра фич ке ме то де). Гра фич
ки усло ви рав но те же три си ле. Раз ла га ње си ла на две ком по нен те. 
Про јек ци ја си ла на ко ор ди нант не осе, пра ви ло про јек ци је. Од ре
ђи ва ње ре зул та та си сте ма слу чај них си ла (ана ли тич ка ме то да). 
Ана ли тич ки усло ви рав но те же си сте ма су че ље них си ла.

СИ СТЕМ ПРО ИЗ ВОЉ НИХ СИ ЛА У РАВ НИ (12)

Ста ти стич ки мо ме нат си ле. Ва ри јо но ва те о ре ма о мо мен ту 
ре зул тан те. Сла га ње две па ра лел не си ле, раз ла га ње си ле на две 
па ра лел не ком по нен те. Спрег и мо мент спре га, усло ви рав но те же 
спре го ва. Сла га ње си ле и спре го ва, ре дук ци ја си ле на да ту тач ку. 
Ре дук ци ја про из вољ ног ра ван ског си сте ма си ла на тач ку, глав ни 
век тор и глав ни мо мент. Од ре ђи ва ње ре зул та та ра ван ског си сте ма 
си ла. Ана ли тич ки усло ви рав но те же про из вод ног ра ван ског си сте
ма си ла. Ве ри жни по ли гон. Од ре ђи ва ње ре зул тан те ра ван ског си
сте ма си ла (гра фич ка ме то да). Гра фич ки усло ви рав но те же ра ван
ског си сте ма си ла. Раз ла га ње си ле на две па ра лел не ком по нен те 
(гра фич ка ме то да).

ТЕ ЖИ ШТЕ (8)

Те жи ште си сте ма па ра лел них си ла, по јам те жи шта те ла. Од
ре ђи ва ње те жи шта хо мо ге ног те ла, хо мо ге не рав не фи гу ре и хо
мо ге не ли ни је. Те жи ште ду жи, лу ка и сло же не ли ни је. Те жи ште 
па ра ле ло гра ма, тро у гла, кру жног исеч ка и сло же не рав не фи гу ре. 
Те жи ште при зме, ваљ ка, пи ра ми де, ку пе, лоп те, по лу лоп те и сло
же них те ла. Па пос–Гул ди о но ве те о ре ме.

РАВ НИ ПУ НИ НО СА ЧИ (10)

Вр сте но са ча, вр сте оп те ре ће ња, ста тич ки од ре ђе ни рав ни 
пу ни но са чи. Од ре ђи ва ње ре ак ци је ве за, гра фич ки и ана ли тич ки, 
код рав них пу них но са ча оп те ре ће них вер ти кал ним, ко сим и екс
цен трич ним кон цен три са ним си ла ма, конти ну ал ним рав но мер ним 
оп те ре ће њем, стру го ви ма и ком би на ци јом ових оп те ре ће ња (илу
стро ва ти ове слу ча је ве на при ме ри ма про сте гре де, гре де са пре пу
сти ма и кон зо ле).

Кон струк ци ја ста тич ких ди ја гра ма гра фич ком и ана ли тич ком 
ме то дом за рав не пу не но са че оп те ре ће ња вер ти кал ним, ко сим и 
екс цен трич ним кон цен трич ним си ла ма, кон ти ну ал ним рав но мер
ним оп те ре ће њем спре го ви ма и ком би на ци јом ових оп те ре ће ња 
(илу стро ва ти ове слу ча је ве на при ме ри ма про сте гре де, гре де са 
пре пу сти ма и кон зо ле).

РАВ НИ РЕ ШЕТ КА СТИ НО СА ЧИ (11)

Од ре ђи ва ње си ла у шта по ви ма ме то дом чво ро ва (Кре мо ним 
план си ла). Од ре ђи ва ње си ла у шта по ви ма ме то дом пре се ка (Ри
те ро ва ме то да).

ТРЕ ЊЕ (4)

По јам и вр ста тре ња. Тре ње кли за ња. Ку ло но ви за ко ни. Тре ње 
на стр мој рав ни, тре ње на коч ни ци са па пу чом. Тре ње ко тр ља ња. У 



то ку школ ске го ди не ура ди ти че ти ри пи сме на за дат ка у тра ја њу од 
по два школ ска ча са.

КИ НЕ МА ТИ КА (10)

Пра во ли ниј ско кре та ње тач ке. Јед но ли ко и јед на ко. Про мен
љи во. Кри во ли ниј ско кре та ње тач ке. Кру жно кре та ње. Нор мал но 
и тан гент но убр за ње. Ре ла тив но – сло же но кре та ње. Обр та ње те ла 
око не по мич не осе. Ди на ми ка. Њут но ви за ко ни. Ки не тич ка енер
ги ја ма те ри јал не тач ке. Рад си ла на пра во ли ниј ској пу та њи. За кон 
очу ва ња ме ха ни

ОТ ПОР НОСТ МА ТЕ РИ ЈА ЛА (11)

Увод. Вр сте на пре за ња и де фор ма ци је. На пон. Вр сте оп те
ре ће ња. Ак си јал но на пре за ње. Гра ни це ела стич но сти и гра ни ца 
про пор ци о нал но сти. Ху ков за кон ис те за ња. Сми ца ње. Са ви ја ње. 
Уви ја ње. Из ви ја ње. У то ку школ ске го ди не ура ди ти два до ма ћа 
гра фич ка ра да на фор ма ту А4.

ПР ВИ ГРА ФИЧ КИ РАД

Те жи ште сло же не хо мо ге не ли ни је и те жи ште сло же не хо мо
ге не фи гу ре.

ДРУ ГИ ГРА ФИЧ КИ РАД

Кон струк ци ја ста тич ких ди ја гра ма код рав них пу них но са ча.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ске са др жа је тре ба ор га ни зо ва ти у те мат ске це ли не 
за ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. При из
ра ди опе ра тив них пла но ва на став ник тре ба да де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Уче ни ци ма тре ба ука за ти на ве зу те мат ских це ли на овог 
пред ме та са са др жа ји ма пред ме та: ма те ма ти ка, фи зи ка, тех нич ко 
цр та ње са ма шин ским еле мен ти ма, мо тор на во зи ла, без бед ност са
о бра ћа ја и те ре ти у тран спор ту и по мо гућ но сти са дру гим на став
ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. На тај на чин зна ња, ста во ви 
и ве шти не сте че ни у окви ру на ста ве пред ме та тех нич ка ме ха ни ка 
до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов
них и вас пит них ци ље ва. 

Са др жај про гра ма нео п ход но је ре а ли зо ва ти са вре ме ним 
на став ним ме то да ма и сред стви ма. Про грам оства ри ва ти на при
ме ри ма кре та ња во зи ла, где по се бан зна чај има ју бр зи не, из ме на 
ре жи ма кре та ња и слич но. У окви ру сва ке про грам ске це ли не, уче
ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, си сте ма
ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (струч
на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но опа жа ње, 
по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве зе из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја; тим
ски рад; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и ефи ка сни ју ви зу ел ну, вер
бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

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

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ САМАШИНСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци раз ви ју спо соб ност пер
цеп ци је про сто ра, овла да ју ве шти на ма за пред ста вља ње ма шин
ских де ло ва и скло по ва у про сто ру и раз ви ју осе ћај за тач ност и 
пре ци зност.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– си сте мат ски сти чу зна ња о пра ви ли ма у тех нич ком цр та њу 

и да бу ду оспо со бље ни да про стор но пред ста ве пред ме те и про јек
ци ју на цр те жу;

– бу ду оспо со бље ни да раз у ме ју и чи та ју тех нич ку до ку мен
та ци ју, ко му ни ци ра ју у про це су про из вод ње;

– упо зна ју осно ве ма шин ских еле ме на та, њи хо ве функ ци је, 
кон струк тив не об ли ке на чи на из ра де и ма те ри јал за из ра ду,

– упо зна ју кла си фи ка ци ју, ки не ма ти ку, упо тре бу и усло ве ра
да ма шин ских еле ме на та;

– бу ду оспо со бље ни да пра вил но ко ри сте та бли це, гра фи ко
не, схе ме, цр те же, сли ке, струч ну ли те ра ту ру ко ја је у ве зи са ма
шин ским еле мен ти ма и кон струк ци ја ма;

– раз ви ју осе ћај за тач ност, пре ци зност, се лек тив ност и есте
ти ку.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

УВОД НИ ДЕО (1)

План оства ри ва ња про гра ма, на чин ра да, оба ве зе и ли те ра ту ра.

ОСНО ВЕ ТЕХ НИЧ КОГ ЦР ТА ЊА (8)

За да так и зна чај тех нич ког цр та ња у ма шин ству. Ма те ри јал и 
при бор за тех нич ко цр та ње, ру ко ва ње и одр жа ва ње. Стан дар ди и 
њи хо ва при ме на у ма шин ству. Вр сте стан дар да. Озна ча ва ње срп
ских стан дар да. Стан дард ни бро је ви, преч ни ци, по лу преч ни ци, 
ко ну си и на ги би. Вр сте тех нич ких цр те жа. Фор ма ти цр те жа. Пре
ви ја ње цр те жа. Ме ри ла. Вр сте ли ни ја, њи хо ве ску пи не и при ме на. 
Тех нич ко пи смо. Опре ма цр те жа. Кри ве ли ни је. Елип са и евол вен
та. Кон струк ци ја и њи хо ва при ме на у ма шин ству.

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ ИЗ НА ЦРТ НЕ  
ГЕ О МЕ ТРИ ЈЕ (12)

Про јек ци о на ра ван и про јек ци о ни зра ци; вр сте про јек ци о них 
рав ни. Ква дран ти и ок тан ти. На чи ни при ка зи ва ња пред ме та. Ор
то го нал на и фрон тал на ко са про јек ци ја. Ор то го нал на про јек ци ја 
тач ке, ду жи и пра ве на јед ну, две и три про јек ци о не рав ни. Ор то
го нал на про јек ци ја ге о ме триј ских сли ка и те ла на јед ну, две и три 
про јек ци о не рав ни.

ПРА ВИ ЛА ТЕХ НИЧ КОГ ЦР ТА ЊА У МА ШИН СТВУ (10)

Пре се ци, пре ки ди и за вр ше ци. Уште де иа про јек ци ја ма и 
упро шће ња. Ко ти ра ње. Оп шта пра ви ла и еле мен ти ко та. Ко ти ра ње 
по лу преч ни ка, преч ни ка, ку гле, ко ну са, су же ње и на ги ба. Ко ти ра ње 
опи сно и бро је ви ма. Озна ча ва ње ква ли те та об ра ђе них по вр ши на.

ТО ЛЕ РАН ЦИ ЈА ДУ ЖИН СКИХ МЕ РА (10) 

Вр сте ду жин ских ме ра. Основ ни пој мо ви то ле ран ци ја. На
зив не ме ре. То ле ран ци ја по ља. Ква ли тет то ле ран ци је. То ле ран ци ја 
уну тра шње ме ре. То ле ран ци ја спо ља шње ме ре. Кон тро ла уну тра
шње и спо ља шње ме ре. Ко ти ра ње то ле ри са них ме ра. На ле га ња. 
За зо ри и пре кло пи.

МА ШИН СКИ ЕЛЕ МЕН ТИ (1)

По јам ма шин ског де ла, скло па, под скло па и еле мен та. По де
ла ма шин ских еле ме на та. Ма шин ски еле мен ти за спа ја ње.

ЗА КО ВА НИ СПО ЈЕ ВИ (2)

По јам за ко ва ног спо ја и ње го ва функ ци ја, за ко ви це, за да так и 
вр сте. Ма те ри јал за ко ви це. Вр сте за ко ва них спо је ва. Цр та ње и ко
ти ра ње за ко ва ног спо ја.

ЗА ВА РЕ НИ СПО ЈЕ ВИ (2)

По јам за ва ре ног спо ја. Вр сте за ва ре них спо је ва и њи хо ве ка
рак те ри сти ке. При пре ма ли мо ва за за ва ри ва ње. При ка зи ва ње за ва
ре них спо је ва на цр те жу.



КЛИ НО ВИ (3)

Спо је ви кли но ви ма, функ ци ја и при ме на. Вр сте кли но ва. Из
бор и озна ча ва ње. Ма те ри јал за кли но ве. Жлеб ни спо је ви вра ти ла 
и еле ме на та. Функ ци је, вр сте, ка рак те ри сти ке и њи хо ва при ме на. 
Озна ча ва ње.

НА ВОЈ НИ СПО ЈЕ ВИ (4)

Основ ни пој мо ви. За вој ни ца и на вој и њи хо ве ве ли чи не. Вр
сте на во ја и озна ча ва ње. Кон струк тив ни об ли ци ваљ ка и на врт ки и 
њи хо ва упо тре ба. Озна ча ва ње ва ља ка и на врт ки. Ма те ри јал ва ља
ка, на врт ки и њи хо ва озна ка. Оси гу ра ње ви јач них спо је ва про тив 
од вр та ња. При те за ње ви јач них сло је ва. Под ло жне пло чи це, функ
ци ја и об ли ци. Кљу че ви и од ви ја чи.

ОПРУ ГЕ (3)

За да так. Ма те ри јал опру га. Основ на обе леж ја опру га. Вр сте 
опру га. Увој не опру ге. Гиб ње ви. Та њи ра сте и спе ци јал не опру ге. 
При ка зи ва ње опру га.

МА ШИН СКИ ЕЛЕ МЕН ТИ КРУ ЖНОГ КРЕ ТА ЊА (20)

Осо ви не и вра ти ла. За да так, по де ла и кон струк тив ни об ли ци 
осо ви на. За да так, по де ла и кон струк тив ни об ли ци вра ти ла. Де ло ви 
осо ви не и вра ти ла; ру кав ци и под глав ци. За да так и кон струк тив ни 
об ли ци. Ма те ри јал за осо ви не и вра ти ла. Ра ди о нич ки цр теж осо ви
не и вра ти ла. Ле жи шта и ле жа ји Задаци и по де ла ле жи шта. Опис, 
упо тре ба и кон струк тив ни об ли ци. Тре ње код ле жи шта. Вр сте ма
зи ва. Под ма зи ва ње. Ма те ри јал за ле жи шта. Ле жа ји: опис, вр сте 
и ка рак те ри сти ке. Озна ча ва ње ле жа ја и при ка зи ва ње на цр те жу. 
Тре ње код ле жа ја. Под ма зи ва ње. Зап ти ва ње. Ма те ри јал за из ра ду. 
Учвр шћи ва ње ле жа ја на ру кав цу и ослон цу. Спој ни це. За да так и 
по де ла. Кру те спој ни це: спој ни ца са обо ди ма. Зглоб не спој ни це: 
не е ла стич не – зуп ча ста и кар дан ска, ела стич не са гу ме ним пр сте
но ви ма и гу ме ним вен цем. Раз двој не спој ни це: зуп ча сте и фрик ци
о не. Јед но смер не и си гур но сне спој ни це. Кон струк ци ја, прин цип 
пре но са и ка рак те ри сти ке.

МА ШИН СКИ ЕЛЕ МЕН ТИ ЗА ПРЕ НОС СНА ГЕ (15)

Пре но сни ци сна ге. Основ ни пој мо ви и по де ла. Пре нос сна ге 
зуп ча ни ци ма. Прин цип ра да, основ ни пој мо ви и по де ла. Ци лин
дрич ни зуп ча сти па ро ви. Вр сте. Основ не ге о ме триј ске и ки не мат
ске ве ли чи не. При ка зи ва ње на цр те жу. Ко нич ни зуп ча сти па ро ви. 
Вр сте. Основ не ге о ме триј ске и ки не мат ске ве ли чи не. При ка зи ва
ње на цр те жу. Пу жни зуп ча сти па ро ви: вр сте, основ не ге о ме триј
ске и ки не мат ске ве ли чи не и при ка зи ва ње на цр те жу. Ма те ри јал за 
зуп ча ни ке. Пре нос сна ге ре ме ном. Прин цип ра да и по де ла. По ја
ва кли за ња и пре но сни од нос. Пре нос сна ге пљо сна тим ре ме ном. 
Пре нос сна ге кли на стим ре ме ном. Озна ча ва ње ре ме на. Ма те ри јал 
за ре ме ња. Кон струк тив ни об ли ци ре ме ни ца. При ка зи ва ње ре ме
ни ца на цр те жу. Пре нос сна ге лан ци ма. Прин цип ра да. Ка рак те ри
сти ке и при ме на. Вр сте ла на ца и кон струк тив ни об ли ци лан ча ни
ка. Озна ча ва ње ла на ца.

МА ШИН СКИ ЕЛЕ МЕН ТИ ЗА СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ФЛУ И ДА (2)

Су до ви за флу и де. Функ ци ја, вр сте, об ли ци и при ме на. Цев
ни во до ви. Функ ци ја и при ме на. Це ви и цев ни еле мен ти и њи хо
во спа ја ње. Цев ни за тва ра чи. Функ ци ја, вр сте, об ли ци и при ме на. 
Зап ти ва чи не по крет них и по крет них де ло ва.

СНИ МА ЊЕ МО ДЕ ЛА И ЕЛЕ МЕ НА ТА (6)

По сту пак из ра де ски ца и ра ди о нич ких цр те жа. Из ра да цр те
жа скло па и раз ра да де та ља. Чи та ње цр те жа.

ГРА ФИЧ КИ РА ДО ВИ (6)

Ура ди ти три гра фич ка за дат ка у тра ја њу по два ча са, и то је
дан нз на црт не ге о ме три је, а два из цр та ња ма шин ских зле ме на та.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ске са др жа је тре ба ор га ни зо ва ти у те мат ске це ли не 
за ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. При из
ра ди опе ра тив них пла но ва на став ник тре ба да де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Уче ни ци ма тре ба ука за ти на ве зу те мат ских це ли на овог 
пред ме та са са др жа јем пред ме та тех нич ка ме ха ни ка. На тај на чин 
зна ња, ста во ви и ве шти не сте че ни у окви ру на ста ве пред ме та тех
нич ко цр та ње са ма шин ским еле мен ти ма до би ја ју ши ри сми сао и 
до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва.

При оства ри ва њу про гра ма тре ба има ти у ви ду да уче ни ци 
тре ба да овла да ју тех нич ком до ку мен та ци јом и да бу ду оспо со
бље ни да је чи та ју.

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

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

ТЕРЕТИ У ТРАНСПОРТУ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње зна ња о вр ста ма и ка рак те
ри сти ка ма те ре та ко ји се ја вља ју у тран спор ту, оспо со бља ва ње за 
при ме ну тих зна ња при тран спор ту и ма ни пу ла ци ји те ре том, фор
ми ра ње ста во ва и овла да ва ње ве шти на ма. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– си сте мат ски сти чу зна ња о вр ста ма и ка рак те ри сти ка ма те

ре та;
– стек ну зна ња о стан дар ди за ци ји и па ко ва њу ро бе;
– при ме не сте че на зна ња из обла сти тран спор та и ма ни пу ли

са ња те ре та;
– уви де зна чај са вре ме ног па ко ва ња као са став ног де ла ин те

грал ног тран спор та;
– раз ви ја ју свест о зна ча ју без бед но сти на ра ду при тран спор

ту и ма ни пу ли са њу опа сним ма те ри ја ма;
– стек ну спо соб ност за ана ли зи ра ње и ре ша ва ње про бле ма;
– раз ви ја ју спо соб но сти за при ме ну сте че них зна ња и прак тич

них ве шти на при фор ми ра њу то вар но ма ни пу ла тив них је ди ни ца.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

ТЕ РЕТ И ЈЕ ДИ НИ ЦЕ ТЕ РЕ ТА (14)

По јам те ре та. Оп ште ка рак те ри сти ке ро бе – те ре та. По јам и 
по де ла опа сних ма те ри ја.

Је ди ни це те ре та. Фор мал не је ди ни це те ре та.

АМ БА ЛА ЖА И ПА КЕ ТИ ЗА ЦИ ЈА (37)

Раз ли ка и пој мо ви ам ба ла же и па ке ти за ци је. Раз ли ка из ме ђу 
па ке ти за ци је и ин те грал них си сте ма тран спор та. Об у хват ност про
из во да па ке ти за ци је. Си стем стан дар ди за ци је ам ба ла же и па ке та. 
Су шти на ми кро мо ду ла у па ке ти за ци ји и ин те грал ним си сте ми ма 
тран спор та. Обла сти стан дар ди за ци је. Сред ства па ко ва ња и фор
ми ра ње те ре та. Обе ле жа ва ње те рет них па ке та.



ТРАН СПОРТ И СКЛА ДИ ШТЕ ЊЕ (41)

На чин сла га ња, при чвр шћи ва ња ро бе у тран спорт ном про це
су. Уто вар и при чвр шћи ва ње те ре та у тран спорт ним сред стви ма 
и ве ће је ди ни це итд. Обез бе ђе ње те ре та у ра зним ка ри ка ма тран
спорт ног лан ца (уто вар, ис то вар, тран спорт на сред ства). Си ле ко је 
деј ству ју уну тар па ке та и из ме ђу па ке та у тран спорт ном про це су. 
Тран спорт и скла ди ште ње опа сних ма те ри ја. Тр пе љи вост ро ба у 
тран спор ту и скла ди шту. Ца рин ски, ве те ри нар ски, фи то и дру ги 
зах те ви ма ни пу ли са ња тран спор та и скла ди ште ња ро бе. Зах те ви 
тем пе ра ту ре и вен ти ла ци је у тран спор ту. Тех но ло шки зах тев ро бе 
за по је ди ним пре во зним сред стви ма.

ТЕХ НО ЛО ШКИ ЗАХ ТЕВ РО БЕ ЗА ПО ЈЕ ДИ НИМ ПРЕ ВО ЗНИМ 
СРЕД СТВИ МА (7)

Уни вер зал на пре во зна сред ства. Спе ци јал на пре во зна сред
ства. Отво ре на пре во зна сред ства. За тво ре на пре во зна сред ства.

ТЕХ НО ЛО ШКОМА НИ ПУ ЛА ТИВ НИ ЗАХ ТЕ ВИ  
ЗА ПРЕ ТО ВАР НИМ СРЕД СТВИ МА (6)

Ме ђу на род ни и на ци о нал ни про пи си ко ји пре ци зи ра ју пре воз 
опа сних ма те ри ја.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ске са др жа је тре ба ор га ни зо ва ти у те мат ске це ли не 
за ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. При из
ра ди опе ра тив них пла но ва на став ник тре ба да де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Уче ни ци ма тре ба ука за ти на ве зу те мат ских це ли на овог 
пред ме та са са др жа ји ма пред ме та: осно ви са о бра ћа ја и тран спор
та, уну тра шњи тран спорт, ме ха ни за ци ја пре то ва ра, сред ства уну
тра шњег тран спор та, ин те грал ни тран спорт и прак тич на на ста ва 
и по мо гућ но сти са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске 
ча со ве. На тај на чин зна ња, ста во ви и ве шти не сте че ни у окви ру 
на ста ве пред ме та те ре ти у тран спор ту до би ја ју ши ри сми сао и до
при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва. 

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

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

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци стек ну функ ци о нал на 
зна ња о без бед но сти са о бра ћа ја, раз ви ју свест о ва жно сти до след
не при ме не ме ра без бед но сти и ста во ве ко ри сне у сва ко днев ном 
жи во ту.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– си сте мат ски сти чу зна ња о без бед но сти са о бра ћа ја као на

уч не ди сци пли не и основ ним фак то ри ма без бед но сти друм ског са
о бра ћа ја;

– упо зна ју по јам са о бра ћај не не зго де и схва те зна чај уви ђа ја 
са о бра ћај не не зго де;

– раз ви ја ју свест о ва жно сти при ме не ме ра без бе до сти;

– раз ви ја ју од го вор ност у при ме ни сте че них зна ња;
– раз у ме ју функ ци о ни са ње уну тра шње кон тро ле без бед но сти 

са о бра ћа ја.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД (6)

Без бед ност са о бра ћа ја као на уч на ди сци пли на. Ме ре ње сте
пе на без бед но сти са о бра ћа ја. Фак то ри ко ји ути чу на сте пен без
бед но сти са о бра ћа ја. При каз ста ња без бед но сти у све ту и код нас. 
Фак то ри ко ји ма се из ра жа ва сте пен без бед но сти са о бра ћа ја.

ЧО ВЕК КАО УЧЕ СНИК У СА О БРА ЋА ЈУ (7)

Оп ште пси хо фи зич ке ка рак те ри сти ке љу ди зна чај не за без
бед ност са о бра ћа ја. Спо соб ност људ ског ор га ни зма за под но ше ње 
убр за ња и успо ре ња. Ка те го ри за ци ја уче сни ка у са о бра ћа ју пре ма 
на чи ну уче ство ва ња у са о бра ћа ју.

ВО ЗИ ЛО (6)

Са вре ме ни кон цепт у кон струк ци ји во зи ла и њи хов од раз на 
без бед ност са о бра ћа ја. Ак тив на и па сив на без бед ност во зи ла. Ути
цај во зних ка рак те ри сти ка на по на ша ње во зи ла и на без бед ност са
о бра ћа ја. Људ ски фак тор у кон струк ци ји во зи ла.

ПУТ (6)

Ути цај еле ме на та пу та на без бед ност са о бра ћа ја. Опре ма пу
та као фак тор без бед но сти са о бра ћа ја.

СА О БРА ЋАЈ НЕ НЕ ЗГО ДЕ (8)

По јам са о бра ћај не не зго де. Ди на ми ка и струк ту ра са о бра
ћај них не зго да. Основ ни узро ци са о бра ћај них не зго да. По сле ди це 
са о бра ћај них не зго да: со ци јал не по сле ди це са о бра ћај них не зго да, 
ма те ри јал не по сле ди це са о бра ћај них не зго да. Це на (вред но ва ња) 
са о бра ћај не не зго де. Вр сте са о бра ћај них не зго да. Про стор не ка
рак те ри сти ке (рас по ред) са о бра ћај них не зго да. Се зон ске и вре мен
ске ка рак те ри сти ке (рас по ред) са о бра ћај них не зго да.

СТЕ ПЕН УГРО ЖЕ НО СТИ У ДРУМ СКОМ СА О БРА ЋА ЈУ (4)

По јам угро же но сти у друм ском са о бра ћа ју. По ступ ци за утвр
ђи ва ње сте пе на угро же но сти у са о бра ћа ју: утвр ђи ва ње угро же но
сти ана ли зом са о бра ћај них не зго да, дру ги по ступ ци за утвр ђи ва ње 
угро же но сти у са о бра ћа ју, же сти на (те жи на) са о бра ћај не не зго де.

ВР СТЕ ГРЕ ША КА УЧЕ СНИ КА У СА О БРА ЋА ЈУ (2)

Не про пи сна бр зи на кре та ња. Не про пи сно пре ти ца ње. Не у
сту па ње пр вен ства про ла за. Нео др жа ва ње до вољ ног ра сто ја ња.

ПРИ РОД НИ ФАК ТО РИ (4)

Ути цај кли мат ских усло ва. Ве за (од нос) из ме ђу кли мат ских 
усло ва и бро ја са о бра ћај них не зго да. Ути цај кли мат ских усло ва 
на спољ не усло ве у ко ји ма се оба вља са о бра ћај. Ути цај кли мат
ских усло ва на здра вље во за ча: ути цај тем пе ра ту ре ва зду ха, ути цај 
стру ја ња ва зду ха, ути цај ва зду шног при сти ска и вла жно сти ва зду
ха. Ути цај сма ње не ви дљи во сти. Ме ре за сма ње ње. не по вољ ног 
ути ца ја сло же них кли мат ских усло ва. Ми кро кли ма у во зи лу и њен 
ути цај на во за ча.

УВИ ЂАЈ И ВЕ ШТА ЧЕ ЊЕ СА О БРА ЋАЈ НИХ НЕ ЗГО ДА (16)

Са став и опре ма еки пе за уви ђај. Рад еки пе у то ку уви ђа ја. 
Уло га и рад са о бра ћај них тех нич ких ве шта ка у то ку уви ђа ја и у 
то ку во ђе ња по ступ ка. Че о ни су дар оба во зи ла. Су дар че ла во зи ла 
у зад њи крај дру гог во зи ла Про ра чун бр зи не во зи ла пре мо мен та 
на стан ка не зго де и у мо мен ту су да ра на осно ву тра га ко че ња; на 



осно ву од ба ча ја пе ша ка; на осно ву да љи не од ба ча ја би ци кла и би
ци кли сте; очи та ва ње вред но сти на та хо гра фу; од ре ђи ва ње ду жи не 
за у став ног пу та; про ра чун ду жи не пу та и вре ме на пре ти ца ња; про
ра чун ду жи не пу та и вре ме на оби ла же ња.

КОН ТРО ЛА БЕЗ БЕД НО СТИ СА О БРА ЋА ЈА (6)

Кон тро ла бр зи не и во зи ла на пу ту по мо ћу уре ђа ја. Задаци 
уну тра шње кон тро ле без бед но сти са о бра ћа ја: сред ства уну тра шње 
кон тро ле, кон тро ла тех нич ке ис прав но сти во зи ла, кон тро ла при
мо пре да је и оп те ре ће ња во зи ла, кон тро ла здрав стве ног и пси хо
фи зич ког ста ња во за ча, про фе си о нал но уса вр ша ва ње, по бољ ша ње 
усло ва ра да и рад них спо соб но сти во за ча.

КОН ТРО ЛА И РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ СА О БРА ЋА ЈА (5)

Ак тив но сти и ме ре ко је се спро во де не по сред но кроз кон
тро лу. Ак тив но сти и ме ре ко је се спро во де у са рад њи с дру гим. 
За ви сност ефек та дру гих ме ра од кон тро ле са о бра ћа ја. Ме то до ло
ги ја оба вља ња кон тро ле. Пре вен тив ни ефек ти кон тро ле са о бра ћа
ја. Пру жа ње по мо ћи и усме ра ва ње ак тив но сти дру гих су бје ка та 
са мо за шти те. Ути цај кон тро ле на фор ми ра ње уче сни ка у са о бра
ћа ју. Ути цај дру гих ме ра и усло ва на сма ње ње ефе ка та кон тро ле 
са о бра ћа ја. Ре гу ли са ње са о бра ћа ја. Од нос са о бра ћај не ми ли ци је и 
јав но сти.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ске са др жа је тре ба ор га ни зо ва ти у те мат ске це ли не 
за ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. При из
ра ди опе ра тив них пла но ва на став ник тре ба да де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Уче ни ци ма тре ба ука за ти на ве зу те мат ских це ли на овог 
пред ме та са са др жа јем пред ме та пре воз ро бе и по мо гућ но сти са 
дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. На тај на чин 
зна ња, ста во ви и ве шти не сте че ни у окви ру на ста ве пред ме та без
бед ност са о бра ћа ја до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва
њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва. 

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

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

ПРЕВОЗ РОБЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је оспо со бља ва ње уче ни ка за до но
ше ње ва ља них од лу ка ве за них за из бор тран спорт ног сред ства и 
овла да ва ње ве шти на ма ор га ни за ци је и ре а ли за ци је тран спорт ног 
про це са у ци љу ми ни ми за ци је тран спорт них тро шко ва.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– си сте мат ски сти чу зна ња о тех нич коекс пло а та ци о ним ка

рак те ри сти ка ма во зи ла и при ме не та зна ња при ли ком из бо ра тран
спорт них сред ста ва;

– упо зна ју из ме ри те ље ра да во зног пар ка;
– раз у ме ју зна чај из ме ри те ља ра да во зног пар ка у ор га ни за

ци ји тран спорт ног про це са;

– схва те тран спорт не тро шко ве и њи хо вог зна чај у тр жи шном 
по сло ва њу тран спорт них пред у зе ћа;

– по ве жу сте че на зна ња и ве шти не са са др жа ји ма срод них на
став них пред ме та;

– раз ви ју рад не на ви ке и спо соб ност за при ме ну сте че них 
зна ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ О СА О БРА ЋА ЈУ И ПУ ТЕ ВИ МА (8)

По де ла са о бра ћа ја пре ма вр сти упо тре бље ног пу та: су во зем
ни, во де ни, ва зду шни, цев ни. Зна чај и уло га са о бра ћа ја у при вред
ном раз во ју зе мље. Зна чај пу те ва и њи хов ути цај на раз вој са о
бра ћа ја. По де ла пу те ва пре ма вр сти са о бра ћа ја и зна ча ју. Основ ни 
пој мо ви о пре во зу ро бе и зна чај ор га ни за ци је пре во за. Пре во зна 
сред ства. По де ла мо тор них во зи ла пре ма на ме ни на: пут нич ка, те
рет на и спе ци јал на.

ЕКС ПЛО А ТА ЦИ О НОТЕХ НИЧ КА СВОЈ СТВА МО ТОР НИХ 
ВО ЗИ ЛА (24)

Основ не ди мен зи је и ка рак те ри сти ке во зи ла, вуч не спо соб
но сти и ди на мич ка свој ства мо тор них во зи ла, пре во зна свој ства 
мо тор них во зи ла, еко но мич ност по го на и екс пло а та ци ја мо тор них 
во зи ла, си гур ност и по у зда ност ра да мо тор них во зи ла, ста бил
ност мо тор них во зи ла, про ход ност мо тор них во зи ла, окре тљи
вост (ма не вар ска спо соб ност) мо тор них во зи ла, ла ко ћа упра вља
ња мо тор ним во зи ли ма, ела стич ност и удоб ност мо тор них во зи ла. 
Тран спорт ни рад во зног пар ка. Во зни парк и по де ла: спо соб ност 
во зи ла (на ра ду и у га ра жи), не спо соб на во зи ла. Тран спорт ни про
цес: про ста во жња, сло же на во жња, обрт во зи ла. Из ме ри те љи ра да 
во зног пар ка. Из ме ри те љи вре ме на ра да во зног пар ка. Вре мен ски 
би ланс во зног пар ка из ра жен у ауто да ни ма, ко е фи ци јент тех нич ке 
ис прав но сти во зног пар ка, ко е фи ци јент ис ко ри шће ња ис прав ног 
во зног пар ка, вре мен ски би ланс из ра жен у ча со ви ма, ко е фи ци јент 
ис ко ри шће ња вре ме на у то ку 24 ча са, ко е фи ци јент ис ко ри шће ња 
рад ног вре ме на. Из ра чу на ва ње вре мен ских из ме ри те ља из ра дом 
за да та ка. Из ме ри те љи пре ђе ног пу та. Пре ђе ни пут во зи ла, ко е фи
ци јент ис ко ри шће ња пре ђе ног пу та, ко еф ци јент нул тог пре ђе ног 
пу та, сред ња ду жи на јед не во жње са те ре том, сред ње ра сто ја ње 
пре во же ња јед не то не те ре та, сред ња днев на ки ло ме тра жа је ди ни
це во зног пар ка. Из ра чу на ва ње из ме ри те ља пре ђе ног пу та (из ра
дом за дат ка). Из ме ри те љи бр зи не. Сред ња са о бра ћај на и тех нич
ка бр зи на, сред ња екс пло а та ци о на (ко мер ци јал на) бр зи на, сред ња 
пре во зна бр зи на. Из ра чу на ва ње бр зи не (из ра дом за дат ка). Из ме ри
те љи ис ко ри шће ња ко ри сне но си во сти во зи ла. Ко е фи ци јент ста
тич ког ис ко ри шће ња но си во сти во зи ла, ко е фи ци јент ди на мич ког 
ис ко ри шће ња но си во сти во зи ла. Из ра чу на ва ње ко е фи ци јен та ис
ко ри шће ња но си во сти во зи ла (из ра дом за дат ка).

ИЗ РА ЧУ НА ВА ЊЕ ИЗ МЕ РИ ТЕ ЉА РА ДА ВО ЗНОГ ПАР КА (16)

Из ра чу на ва ње ко ли чи не пре во зне ро бе и бро ја во зи ла по треб
них за из вр ше ње тран спорт ног за дат ка. Из ра чу на ва ње оства ре ног 
тран спорт ног ра да. Про из вод ност во зног пар ка. Пу на про из вод
ност во зног пар ка. Тран спорт ни рад, ко ли чи на пре ве зе не ро бе и 
про из вод ност во зног пар ка. Рад на уто ва ру и ис то ва ру ро бе уто
вар ноис то вар не ста ни це. Про ра чун про пу сне мо ћи уто вар ноис
то вар не ста ни це, бро ја ме ста за уто варис то вар, ин тер ва ла во зи ла 
и рит ма ра да. Опе ра тив на до ку мен та: до ку мен та за во зи ло, до ку
мен та за во за ча, до ку мен та за те рет.

ТРО ШКО ВИ И ЦЕ НА ТРАН СПОРТ НИХ УСЛУ ГА (10)

Тро шко ви пре во за – по де ла тро шко ва. Про из вод на це на је ди
ни це пре во зне услу ге. Из ра чу на ва ње тро шко ва по гон ског ма те ри
ја ла, амор ти за ци је, оси гу ра ња и ре ги стра ци је, одр жа ва ња и оправ
ки. Из ра да за дат ка из тро шко ва.



УПО ТРЕ БА КИ ПЕ РА И ТЕ ГЉА ЧА (2)

Ки пе ри и те гља чи.

СПЕ ЦИ ЈАЛ НИ ПО СЛО ВИ ТРАН СПОР ТА (4)

Кон тро ла ква ли те та и кван ти те та ро бе. Узи ма ње узо ра ка, пра
ће ње тран спор та и из да ва ње тран спорт них пи са ма. Над зор над ро
бом и пре во зним сред стви ма. По сту пак во зи ла под ре жи мом ТИР. 
Вр сте и на чи ни ца рин ских по сту па ка.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ске са др жа је тре ба ор га ни зо ва ти у те мат ске це ли не 
за ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. При из
ра ди опе ра тив них пла но ва на став ник тре ба да де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Уче ни ци ма тре ба ука за ти на ве зу те мат ских це ли на овог 
пред ме та са са др жа ји ма пред ме та: еко но ми ка са о бра ћа ја, без бед
ност са о бра ћа ја и ин те грал ни тран спорт и по мо гућ но сти са дру
гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. На тај на чин 
зна ња, ста во ви и ве шти не сте че ни у окви ру на ста ве пред ме та пре
воз ро бе до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих 
обра зов них и вас пит них ци ље ва. 

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

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

ЕКОНОМИКА САОБРАЋАЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње функ ци о нал них зна ња о 
пој му и вр ста ма пред у зе ћа, на чи ну њи хо вог функ ци о ни са ња, тро
шко ви ма, усло ви ма ра да, за шти ти жи вот не сре ди не, фор ми ра ње 
ста во ва и овла да ва ње ве шти на ма.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну основ на зна ња о пој му и вр ста ма пред у зе ћа, 
– раз у ме ју на чин функ ци о ни са ња пред у зе ћа и тро шко ве,
– раз ви ја ју свест о пра вил ним усло ви ма ра да и за шти ти жи

вот не сре ди не,
– бу ду оспо со бље ни за при ме ну сте че них зна ња и прак тич

них ве шти на,
по ве зу ју сте че на зна ња и ве шти на са са др жа ји ма срод них на

став них пред ме та,
– раз ви ја ју рад не на ви ке, од го вор ност и спо соб ност за при ме

ну сте че них зна ња. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

УВОД (2)

Пред мет и за да ци еко но ми ке и ор га ни за ци је. Ме ђу за ви сност 
еко но ми ке и ор га ни за ци је.

ПРЕД У ЗЕ ЋА КАО НО СИ ЛАЦ ПРИ ВРЕ ЂИ ВА ЊА (5)

По јам пред у зе ћа. Вр сте дру штве них пред у зе ћа (за јед нич ка, 
јав на, здру же на, сло же на). Ме шо ви та пред у зе ћа (де о ни чар ска дру
штва) и при ват на пред у зе ћа. Са мо у пра вља ње у дру штве ном пред
у зе ћу.

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРИ ВРЕД НЕ РЕ ФОР МЕ (4)

СРЕД СТВА И ИЗ ВО РИ СРЕД СТВА (8)

По слав на сред ства пред у зе ћа (основ на и обрт на). Фи нан сиј
ска сред ства. Соп стве ни из во ри сред ста ва. Оста ли из во ри сред ста
ва. Кон тро ла ко ри шће ња сред ста ва. Амор ти за ци ја.

ТРО ШКО ВИ (6)

По јам и вр сте утро ска. Кон тро ла утро шка. По јам и вр сте тро
шко ва. Кал ку ла ци ја.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПО СЛО ВА ЊА У ПРЕД У ЗЕ ЋИ МА (8)

По јав ни об ли ци ре зул та та (укуп ни при хо ди, до хо дак, до бит). 
Еко но мич ност. Про дук тив ност. Рен та бил ност. По јам са о бра ћај ног 
тр жи шта и мар ке тин га.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПРО ИЗ ВОД ЊЕ СА О БРА ЋАЈ НИХ  
УСЛУ ГА (13)

По сло ви при пре ме про из вод ње. По ка за те љи из ра де пла на 
пре во за. При пре ма ка па ци те та. При пре ма про це са ра да. Про це на 
по сло ва. Опе ра тив но пла ни ра ње. По сло ви из вр ше ња про из вод ње. 
По сло ви кон тро ле у са о бра ћај ним пред у зе ћи ма.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ТЕХ НИЧ КОГ ОСТВА РИ ВА ЊА  
ПРО ИЗ ВОД ЊЕ (8)

По је ди нач на про из вод ња, се риј ска, ма сов на. Ор га ни за ци о не 
је ди ни це (по гон, ра ди о ни це, оде ље ња, рад не је ди ни це, рад но ме
сто). Ред во жње. На чин кре та ња про из вод ње.

АНА ЛИ ЗА УСЛО ВА РА ДА И ЖИ ВО ТА (5)

Ана ли за ми кро кли мат ских усло ва и чи ни ла ца рад не и жи вот
не сре ди не (ва зду ха, во де, тем пе ра ту ре, вла жно сти, стру ја ња, осве
тље ња, бу ке, ви бра ци је, зра че ња, итд.).

ЗА ШТИ ТА РА ДА И УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊЕ ЧО ВЕ КО ВЕ  
РАД НЕ И ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ (5)

За шти та чо ве ка и имо ви не; очу ва ње рад не и жи вот не сре ди не 
од за га ђе ња. По вре де на ра ду и про фе си о нал на обо ље ња.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ске са др жа је тре ба ор га ни зо ва ти у те мат ске це ли не 
за ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. При из
ра ди опе ра тив них пла но ва на став ник тре ба да де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Уче ни ци ма тре ба ука за ти на ве зу те мат ских це ли на овог 
пред ме та са са др жа ји ма пред ме та: пре воз ро бе и сред ства уну тра
шњег тран спор та и по мо гућ но сти са дру гим на став ни ци ма ор га
ни зо ва ти те мат ске ча со ве. На тај на чин зна ња, ста во ви и ве шти не 
сте че ни у окви ру на ста ве пред ме та еко но ми ка са о бра ћа ја до би ја ју 
ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас
пит них ци ље ва. 

Са др жај про гра ма нео п ход но је ре а ли зо ва ти са вре ме ним на
став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел
но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве зе из ме ђу раз ли чи тих 



са др жа ја; тим ски рад; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и ефи ка сни ју 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју. Са др жа је до пу ни ти 
про ра чу ни ма и за да ци ма.

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

МОТОРНА ВОЗИЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње зна ња из обла сти по го на 
тран спорт них сред ста ва, њи хо вих де ло ва, скло по ва и агре га та, 
сти ца ње функ ци о нал них зна ња о ка рак те ри сти ка ма мо тор них во
зи ла и по ве зи ва ње тих зна ња са дру гим струч ним пред ме ти ма.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну и про ши ре зна ња о еле ме на ти ма кон струк ци је мо

тор них во зи ла, њи хо вим де ло ви ма и агре га ти ма;
– раз у ме ју уло гу и функ ци ју по је ди них де ло ва, скло по ва и 

агре га та, њи хо ву ме ђу соб ну по ве за ност и на чин ра да;
– раз у ме ју зна чај пра вил ног одр жа ва ња мо тор них во зи ла;
– стек ну зна ња о по је ди ним уре ђа ји ма на во зи лу ко ји су зна

чај ни за без бед ност са о бра ћа ја;
– бу ду оспо со бље ни за при ме ну сте че них зна ња и прак тич

них ве шти на у сва ко днев ном жи во ту;
– раз ви ја ју свест о ква ли те ту сте че ног зна ња и по тре би стал

ног уса вр ша ва ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД (3)

Исто риј ски раз вој мо то ра и мо тор них во зи ла. По де ла мо тор
них во зи ла. Оп шти са став мо тор них во зи ла и кон цеп ци ја град ње.

МО ТО РИ СУС (11)

Основ ни де ло ви мо то ра СУС. Не по крет ни, по крет ни. Прин
цип ра да мо то ра СУС. Прин цип ра да че тво ро такт ног ОТО мо то
ра. Прин цип ра да дво такт ног ОТО мо то ра. Прин цип ра да че тво
ро такт ног ди зел мо то ра. Прин цип ра да дво такт ног ди зел мо то ра

РАЗ ВОД НИ МЕ ХА НИ ЗАМ: ЗА ДА ТАК, ВР СТЕ (4)

Раз вод на ку ти ја. Бре га сто вра ти ло. Вен тил ски склоп.

СИ СТЕМ ЗА НА ПА ЈА ЊЕ МО ТО РА ГО РИ ВОМ (8)

На па ја ње ОТО мо то ра: ре зер во ар, пум па за го ри во, кар бу ра
тор, уси сни ко лек тор. На па ја ње ди зел мо то ра го ри вом: пум па ни
ског при ти ска, пум па ви со ког при ти ска, бри згаљ ка, пре чи стач го
ри ва, пре чи стач ва зду ха, вр сте ко мо ра за са го ре ва ње.

СИ СТЕМ ЗА ПА ЉЕ ЊЕ РАД НЕ СМЕ ШЕ КОД ОТО МО ТО РА (5)

Ба те риј ско па ље ње. Маг нет ско па ље ње. Тран зи стор ско и ти
ри стор ско па ље ње.

СИ СТЕМ ПОД МА ЗИ ВА ЊА МО ТО РА (3)

Вр сте си сте ма. Де ло ви си сте ма.

СИ СТЕМ ЗА ХЛА ЂЕ ЊА МО ТО РА (3)

Вр сте си сте ма. Хла ђе ње ва зду хом. Хла ђе ње теч но шћу.

ЕЛЕК ТРИЧ НИ УРЕ ЂА ЈИ НА МО ТО РИ МА (5)

Уре ђа ји за про из вод њу елек трич не енер ги је (ди на мо, ал тер
на тор). Уре ђа ји за стар то ва ње (елек тро по кре та чи). Оста ли елек
трич ни уре ђа ји.

ПРЕ НО СНИ МЕ ХА НИ ЗАМ (ТРАН СМИ СИ ЈА) 
МО ТОР НИХ ВО ЗИ ЛА (12)

Спој ни це: фрак ци о не, хи дра у лич не. Ме њач ки пре но сни ци: 
кла сич ни, син хро ни зо ва ни, хи дра у лич ни, пла не тар ни. Зглоб ни 
пре но сни ци. По гон ски мост: глав ни пре но сник, ди фе рен ци јал, по
лу вра ти ла. Точ ко ви и пне у ма ти ци.

УПРА ВЉАЧ КИ МЕ ХА НИ ЗАМ: ЗА ДА ЦИ, ВР СТЕ, СА СТАВ, 
СЕР ВО У РЕ ЂА ЈИ (4)

МЕ ХА НИ ЗАМ ЗА КО ЧЕ ЊЕ: ВР СТЕ, ПРИ МЕ НА (5)

Тран сми си ја коч ног ме ха ни зма. Ме ха ни зам коч ни ца. Сер во 
уре ђа ји.

СИ СТЕМ ОСЛА ЊА ЊА ВО ЗИ ЛА (3)

Опру ге (гиб ње ви). Амор ти зе ри. Ста би ли за то ри.

РАМ И КА РО СЕ РИ ЈА ВО ЗИ ЛА (1)

ЕЛЕК ТРИЧ НИ УРЕ ЂА ЈИ НА МО ТОР НИМ ВО ЗИ ЛИ МА: 
СВЕТЈ1А И СИГ НА ЛИ (2)

КОН ТРОЛ НОМЕР НИ УРЕ ЂА ЈИ (1)

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ске са др жа је тре ба ор га ни зо ва ти у те мат ске це ли не 
за ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. При из
ра ди опе ра тив них пла но ва на став ник тре ба да де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Уче ни ци ма тре ба ука за ти на ве зу те мат ских це ли на овог 
пред ме та са са др жа ји ма пред ме та: тех нич ка ме ха ни ка, ме ха ни за
ци ја пре то ва ра и сред ства уну тра шњег тран спор та и по мо гућ но
сти са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. На тај 
на чин зна ња, ста во ви и ве шти не сте че ни у окви ру на ста ве мо тор
на во зи ла до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих 
обра зов них и вас пит них ци ље ва. 

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

Про грам тре ба оства ри ва ти уз што ве ћу упо тре бу очи глед них 
сред ста ва по мо гућ но сти у опре мље ним ка би не ти ма. Очи глед на 
сред ства мо гу би ти ше ме по је ди них де ло ва скло по ва и агре га та, 
пре се ци, мо де ли, ди ја фил мо ви итд.

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

СРЕДСТВА УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње зна ња о сред стви ма уну тра
шњег тран спор та, о ме сти ма пре то вар них опе ра ци ја и кла си фи ка ци ји 



ма ши на и по стро је ња тран спорт нома ни пу ла тив них сред ста ва и раз
вој све сти о ва жно сти при ме не ме ра без бед но сти на ра ду.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– раз у ме ју функ ци о ни са ње уну тра шњег тран спор та,
– стек ну зна ња о про стим и сло же ним пре то вар ним сред стви ма,
– схва те зна чај упо тре бе кон теј не ра у пре то вар нотран спорт

ној де лат но сти,
– бу ду оспо со бље ни за из бор пре то вар них сред ста ва у кон

крет ним си ту а ци ја ма,
– раз ви ја ју свест о ва жно сти при ме не ме ра без бед но сти на 

ра ду,
– по ве зу ју сте че на зна ња и ве шти не са са др жа ји ма срод них 

на став них пред ме та,
– раз ви ја ју свест о ква ли те ту сте че ног зна ња и по тре би стал

ног уса вр ша ва ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

II РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

УВОД У ОСНОВ НЕ ПРЕ ТО ВАР НОТРАН СПОРТ НЕ  
МА НИ ПУ ЛА ЦИ ЈЕ (6)

ЗНА ЧАЈ ТРАН СПОР ТА РО БЕ У ПРИ ВРЕ ДИ (10)

Ор га ни за ци ја ра да у тран спор ту. По јам уну тра шњег тран
спор та. Прин ци пи ор га ни за ци је тран спор та. Ор га ни за ци ја тран
спорт не слу жбе у уну тра шњем тран спор ту. Прин ци пи ор га ни за
ци је уну тра шњег тран спор та. Кла си фи ка ци ја ро бе, те ре та. Ме ста 
пре то вар них ма ни пу ла ци ја и на чин пре то ва ра. Кла си фи ка ци ја ма
ши на и по стро је ња за пре то вар.

СРЕД СТВА ЗА ПРИ ХВА ТА ЊЕ И ПРЕ НО ШЕ ЊЕ ТЕ РЕ ТА (10)

Сред ства и при бор за ко мад не те ре те: ужад, лан ци, узен ги је, 
на пра ве за хва та ње, ку ке, елек тро маг не ти. Сред ства и при бор за 
рас тре си те те ре те, ко фе, гра би ли це. Па ле те, вр сте, мо дул си стем.

КОН ТЕЈ НЕ РИ (10)

Зна чај и уло га кон теј не ра у пре то вар но тран спорт ној де лат
но сти. Кла си фи ка ци ја кон теј не ра. Сред ства за тран спорт кон теј не
ра. Про ста сред ства за тран спорт и пре но ше ње ро бе, про ста руч на 
ору ђа за по ди за ње и пре ме шта ње: ко ли ца за ко мад ну ро бу, ко ли ца 
за рас тре си ти те рет.

ГРА ВИ ТА ЦИ О НИ УРЕ ЂА ЈИ (10)

Гра ви та ци о ни уре ђа ји за ко со и вер ти кал но пре ме шта ње те
ре та: кли зни ка на ли, гра ви та ци о не це ви, спи рал не кли зни це, ваљ
ка сте кли зни це.

ПРО СТЕ РУЧ НЕ НА ПРА ВЕ ЗА ВЕР ТИ КАЛ НО ДИ ЗА ЊЕ  
И СПУ ШТА ЊЕ ТЕ РЕ ТА (8)

Ко ту ра че, че кр ци, ди за ли це на руч ни по гон.

ДИ ЗА ЛИ ЦЕ (12)

Кон зол не ди за ли це, не по крет не обрт не ди за ли це, зид но обрт
не ди за ли це са стре лом, мо сне, пре то вар ни мо сто ви, по крет не ди за
ли це. По го ни уре ђа ја ди за ли це, вр сте по го на, елек трич не ма ши не и 
елек тро мо то ри, елек тро ге не ра то ри (опис, на ме на и прин цип ра да).

МЕ РЕ ПРО ТИВ ПО ЖАР НЕ ЗА ШТИ ТЕ (8)

Раз ло зи на ста ја ња по жа ра. Пра ви ла за ко ри шће ње ин стру ме
на та и ала та за ис кљу чи ва ње елек трич не мре же, апа рат и сред ства 
за га ше ње по жа ра.

ТРАН СПОРТ НО МА НИ ПУ ЛА ТИВ НА ВО ЗИ ЛА (9)

Обич на те рет на во зи ла, ка ми о ни, ва го ни, шле пе ри. При кључ
на те рет на во зи ла, вуч на ко ла те гља чи, трак то ри, елек тро ко ли ца, 
елек тро ка ре те, мо то ка ре те.

СЛУ ЖБА ЗА ШТИ ТЕ НА РА ДУ (10)

Раз ви ја ње оп ште тех нич ке кул ту ре рад ни ка. Ме ре за шти те на 
ра ду. Рад на ме ста са по себ ним усло ви ма ра да.

ТРАН СПОР ТЕ РИ (12)

Тра ка сти тран спор те ри, пло ча сти, за вој ни, са став ни де ло ви, 
на чин ра да.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ске са др жа је тре ба ор га ни зо ва ти у те мат ске це ли не 
за ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. При из
ра ди опе ра тив них пла но ва на став ник тре ба да де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Уче ни ци ма тре ба ука за ти на ве зу те мат ских це ли на овог пред
ме та са са др жа ји ма пред ме та: те ре ти у тран спор ту, ме ха ни за ци ја 
пре то ва ра и одр жа ва ње сред ства уну тра шњег тран спор та и по мо
гућ но сти са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. 
На тај на чин зна ња, ста во ви и ве шти не сте че ни у окви ру на ста ве 
пред ме та сред ства уну тра шњег тран спор та до би ја ју ши ри сми сао 
и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва. 

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

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

МЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је раз ви ја ње ком пе тен ци ја за да
љи про фе си о нал ни раз вој кроз сти ца ње функ ци о нал них зна ња о 
основ ним ка рак те ри сти ка ма ме ха ни зо ва них пре то вар них сред ста
ва, њи хо вој при ме ни и из бо ру, као и на чи ну оба вља ња пре то вар
них опе ра ци ја.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну и про ши ре зна ња о ме ха ни за ци ји пре то ва ра и ње ном 

зна ча ју,
– упо зна ју вр сте пре то вар них сред ста ва и раз у ме ју њи хо ве 

тех нич коекс пло а та ци о не ка рак те ри сти ке,
– си сте мат ски сти чу зна ња о сред стви ма за за хва та ње и по

ди за ње те ре та и раз у ме ју њи хов из бор у за ви сно сти од ка рак те ри
сти ка ро бе,

– по ве зу ју сте че на зна ња са са др жа ји ма срод них на став них 
пред ме та,

– бу ду оспо со бље ни за при ме ну сте че них зна ња и прак тич
них ве шти на,

– раз ви ја ју свест о ква ли те ту сте че ног зна ња и по тре би стал
ног уса вр ша ва ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

ЗНА ЧАЈ МЕ ХА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ПРЕ ТО ВА РА (8)

Ор га ни за ци ја ме ха ни зо ва ног ра да, учи нак ме ха ни зо ва ног ра
да. Пла ни ра ње рад не сна ге у руч ном пре то ва ру.



КУ КА (6)

Као за хват ни еле мент, ве зи ва ње ку ке за уже или ла нац.

УРЕ ЂА ЈИ ЗА ПРЕ МЕ ШТА ЊЕ РАС ТРЕ СИ ТОГ ТЕ РЕ ТА (5)

Гра би ли це са два уже та – фа зе ра да. Спе ци јал ни уре ђа ји за 
за хва та ње те ре та – елек тро маг не ти.

УЖАД (7)

По де ла ужа ди на ку дељ ну и че лич ну. Вр сте на пре за ња код 
ужа ди.

ЛАН ЦИ (6)

По де ла ла на ца на зглоб не и за ва ре не лан це. На пре за ње ла на
ца. Лан ча ни ци за за ва ре не и зглоб не лан це.

КО ТУ РО ВИ (4)

Из ра чу на ва ње осо ви ни це ко ту ра.

ДО БО ШИ (3)

На пре за ње до бо ша на са ви ја ње и при ти сак.

КОЧ НИ ЦЕ (9)

По де ла коч ни ца на коч ни це са па пу чом и коч ни це са тра ком.

ПРО СТА ПРЕ ТО ВАР НА ОРУ ЂА И НА ПРА ВЕ (6)

По лу ге, двоп дел на ко ли ца за сит ни ји и круп ни ји те рет, ко ли
ца са пок тер ном плат фор мом.

ГРА ВИ ТА ЦИ О НИ УРЕ ЂА ЈИ ЗА КО СО И ВЕР ТИ КАЛ НО  
СПУ ШТА ЊЕ ТЕ РЕ ТА (7)

Кли зни ка на ли гра ви та ци о не це ви, спи рал не и вањ ка сте кли
зни це.

КО ТУ РА ЧЕ (8)

По крет не и не по крет не, про сте, сло же не.

ДИ ЗА ЛИ ЦЕ (10)

По де ла и ка рак те ри сти ке, окрет не ди за ли це, окрет но по крет
не мо стов ске, рав не, пре то вар ни мо сто ви, ка блов ске итд.

СРЕД СТВА НЕ ПРЕ КИД НОГ ТРАН СПОР ТА (12)

Тран спор те ри: тра ка сти, пу жни, инер ци о ни; опис, на ме на и 
ка рак те ри сти ке. Из ра чу на ва ње ши ри не тра ке код тра ка стих тран
спор те ра.

ГРА ЂЕ ВИН СКЕ МА ШИ НЕ (5)

Ба ге ри, до зе ри, греј де ри; опис, на ме на ка рак те ри сти ке, ка па
ци тет итд.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ске са др жа је тре ба ор га ни зо ва ти у те мат ске це ли не 
за ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. При из
ра ди опе ра тив них пла но ва на став ник тре ба да де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Уче ни ци ма тре ба ука за ти на ве зу те мат ских це ли на овог 
пред ме та са са др жа ји ма пред ме та: те ре ти у тран спор ту, сред ства 
уну тра шњег тран спор та и по мо гућ но сти са дру гим на став ни ци ма 
ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. На тај на чин зна ња, ста во ви и ве
шти не сте че ни у окви ру на ста ве пред ме та ме ха ни за ци ја пре то ва ра 
до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов
них и вас пит них ци ље ва. 

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

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

ОДРЖАВАЊЕ СРЕДСТАВА УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње функ ци о нал них зна ња о на
чи ну и еко но мич но сти одр жа ва ња сред ста ва уну тра шњег тран спор
та и схва те зна чај њи хо вог одр жа ва ња у ци љу без бед но сти на ра ду.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– раз у ме ју зна чај одр жа ва ња у ве зи са екс пло а та ци о нотех

нич ким свој стви ма сред ста ва ме ха ни за ци је и њи хо ве рад не спо
соб но сти;

– си сте мат ски сти чу зна ња о основ ним узро ци ма про ме на 
тех нич ког са ста ва де ло ва еле ме на та и скло по ва сред ста ва ме ха ни
за ци је, као и фак то ри ма про ме не тех нич ког ста ња;

– стек ну зна ња о тех но ло ги ји одр жа ва ња сред ста ва ме ха ни
за ци је тех нич ког одр жа ва ња и оправ ка ма сред ста ва ме ха ни за ци је;

– упо зна ју по сту пак кон тро ле и оправ ке;
– стек ну зна ња о ди јаг но сти фи ко ва њу и ис пи ти ва њу ре мон

то ва них агре га та;
– по ве зу ју сте че на зна ња са са др жа ји ма срод них на став них 

пред ме та;
– раз ви ја ју свест и од го вар ност за при ме ну сте че них зна ња у 

сва ко днев ном жи во ту.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

ЗНА ЧАЈ ТЕХ НИЧ КОГ ОДР ЖА ВА ЊА (16)

Рад на спо соб ност тех нич ких сред ста ва и зна чај одр жа ва ња. 
Кри ве ха ба ња и раз ра ђи ва ња, раз ра ђи ва ње скло по ва и сред ста ва 
уну тра шњег тран спор та. Екс пло а та ци о нотех нич ка свој ства сред
ста ва ме ха ни за ци је. Узро ци про ме не тех нич ког ста ња. Фак то ри ко
ји ути чу на про ме ну тех нич ког ста ња. Вр сте тре ња. Осно ви те о ри је 
под ма зи ва ња. Тро ше ње (ха ба ње) као и по сле ди ца тре ња. Ло мо ви, 
узро ци и по сле ди це. Узро ци про ме не тех нич ког ста ња елек трич
них уре ђа ја и ин ста ла ци ја. Ко ро зи ја. Узро ци и вр сте, ме ре за шти те 
од ко ро зи је. Тех но ло ги ја одр жа ва ња сред ста ва уну тра шњег тран
спор та. Вр сте и ви до ви тех нич ког одр жа ва ња. Нор ма ти ви тех нич
ког одр жа ва ња, тех нич ки и кон трол ни пре гле ди. Тех нич ка до ку
мен та ци ја. Оба ве зни ро ко ви пре гле да и одр жа ва ња.

КОН ТРО ЛА, ПО ДЕ ША ВА ЊЕ И РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ (18)

По де ша ва ње и кон тро ла мо то ра, спој ни це, зглоб них пре но
сни ка, ме ња ча, по гон ског мо ста, ре дук то ра по гон ских тро шко ва, 
упра вљач ког ме ха ни зма, коч ни ца, си сте ма за осла ња ње и ве ша ње, 
хи дра у лич ног си сте ма за по ди за ње те ре та. Кон тро ла и одр жа ва ње 
ел. уре ђа ја (ге не ра то ра, си сте ма за хла ђе ње мо то ра, ел. по кре та ча, 
уре ђа ја за осве тља ва ње и сиг на ли за ци ју).

ОСНОВ НИ ТЕХ НО ЛО ШКИ ПО СТУ ПАК РЕ МОН ТА 
И ГЕ НЕ РАЛ НИ РЕ МОНТ (30)

Ме то де за утвр ђи ва ње не ис прав но сти де ло ва и скло по ва. Де
фек то ско пи ја, кон тро ла де ло ва, кон трол ни и мер ни уре ђај, вр сте 



ре мон та. Оправ ка мо то ра, мо тор ских агре га та и си сте ма. Оправ ка 
пре но сни ка сна ге и уре ђа ја за при хва та ње, но ше ње и пре но ше ње 
те ре та (ме ха ни зма спој ни це, ме ња ча, зглоб них пре но сни ка ре дук
то ра и раз вод ни ка по го на и др. хи дра у лич них уре ђа ја). Оправ ка 
си сте ма за но ше ње и пре но ше ње те ре та. Оправ ка си сте ма за осла
ња ње и ве ша ње. Ис пи ти ва ње ре мон то ва них агре га та, уре ђа ја и 
сред ста ва уну тра шњег тран спор та. Проб ни сто ло ви и ме то до ло ги
ја ис пи ти ва ња. Проб ни сто ло ви за ис пи ти ва ње по гон ских мо то ра. 
Ис пи ти ва ње по гон ских агре га та, уре ђа ја за упра вља ње и ко че ње. 
Ис пи ти ва ње уре ђа ја за но ше ње, по ди за ње и при хва та ње те ре та.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ске са др жа је тре ба ор га ни зо ва ти у те мат ске це ли не 
за ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. При из
ра ди опе ра тив них пла но ва на став ник тре ба да де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Уче ни ци ма тре ба ука за ти на ве зу те мат ских це ли на овог 
пред ме та са са др жа ји ма пред ме та: ме ха ни за ци ја пре то ва ра, сред
ства уну тра шњег, и по мо гућ но сти са дру гим на став ни ци ма ор га
ни зо ва ти те мат ске ча со ве. На тај на чин зна ња, ста во ви и ве шти не 
сте че ни у окви ру на ста ве пред ме та одр жа ва ње сред ста ва уну тра
шњег тран спор та до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу 
оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва. 

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

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

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је раз ви ја ње спо соб но сти, ве шти на и 
ста во ва о ин те грал ном тран спор ту кроз сти ца ње функ ци о нал них 
зна ња о тех но ло ги ја ма ин те грал ног тран спор та, са вре ме ном ком би
но ва ном тран спор ту, при ме ни то вар нома ни пу ла тив них је ди ни ца.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– раз у ме ју функ ци о ни са ње са вре ме ног ком би но ва ног тран

спор та;
– про ши ре зна ња о то вар но ма ни пу ла тив ним је ди ни ца ма;
– схва те зна чај при ме не то вар но ма ни пу ла тив них је ди ни ца;
– схва те зна чај та ри фа и при ме не ин фор ма ти ке у ин те грал

ном тран спор ту;
– стек ну зна ња о ко о пе ра ци ји у ин те грал ном тран спор ту;
– раз у ме ју функ ци о ни са ње са вре ме них тех но ло ги ја ин те

грал ног тран спор та;
– по ве зу ју сте че на зна ња са са др жа ји ма срод них на став них 

пред ме та;
– раз ви ја ју свест о ква ли те ту сте че ног зна ња и по тре би стал

ног уса вр ша ва ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

УВОД (6)

Основ ни пој мо ви и ка рак те ри сти ке по је ди них вр ста у ин те
грал ном тран спор ту. Су шти на про це са тран спор та и про бле ми ра
ци о на ли за ци је тран спор та у на шој зе мљи.

СА ВРЕ МЕ НИ КОМ БИ НО ВА НИ ТРАН СПОРТ РО БЕ (17)

Са вре ме ни ком би но ва ни тран спорт, по јам и раз вој. Са рад ња 
уче ни ка у тран спор ту упо тре бом сред ста ва ком би но ва ног са о бра ћа ја.

СИ СТЕМ УКРУП ЊА ВА ЊА (12)

Фор ми ра ње је ди ни це ру ко во ђе ња, је ди ни це те ре та и је ди ни це 
опре ме.

СУ ШТИ НА ПА КЕ ТИ ЗА ЦИ ЈЕ (20)

Основ не тех но ло шке ка рак те ри сти ке па ке та и па ке ти за ци је. 
Тех но ло шка ба за па ке ти за ци је и тех нич коеко ном ске пред но сти 
па ке ти за ци је.

РАЗ ВОЈ НЕ ФА ЗЕ КОН ТЕЈ НЕ РИ ЗА ЦИ ЈЕ (16)

По јам и зна чај кон теј не ри за ци је, ти по ви кон теј не ра, сред ства 
за пре то вар и пре воз кон теј не ра.

КОН ТЕЈ НЕР СКЕ СТА НИ ЦЕ – ТЕР МИ НА ЛИ (25)

Кон теј не ри за ци ја тран спор та као сло жен тех но ло шки си стем. 
Тех нич коеко ном ске ка рак те ри сти ке сред ста ва уну тра шњег тран
спор та. Роб ни тран спорт ни си сте ми: Лаш, Фи дер, РОРО си сте ми, 
коп не ни мо сто ви, та ри фе и ин фор ма ти ка у ин те грал ном тран спор
ту. При ме на ки бер не ти ке у тран спорт ном лан цу. Ко о пе ра ци ја у 
тран спорт ном лан цу.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ске са др жа је тре ба ор га ни зо ва ти у те мат ске це ли не 
за ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. При из
ра ди опе ра тив них пла но ва на став ник тре ба да де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Уче ни ци ма тре ба ука за ти на ве зу те мат ских це ли на овог 
пред ме та са са др жа ји ма пред ме та: те ре ти у тран спор ту, сред ства 
уну тра шњег тран спор та и ме ха ни за ци ја пре то ва ра и по мо гућ но
сти са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. На тај 
на чин зна ња, ста во ви и ве шти не сте че ни у окви ру на ста ве ин те
грал ног тран спор та до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва
њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва. 

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

При оства ри ва њу про гра ма ко ри сти ти сли ке, ше ме и но ва са
зна ња из ове обла сти као и оби ћи пред у зе ћа где је овај вид тран
спор та за сту пљен.

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

СКЛАДИШТА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је раз ви ја ње спо соб но сти, ве шти на и 
ста во ва кроз сти ца ње функ ци о нал них зна ња о вр ста ма скла ди шта, 
њи хо вој опре ми, про це су ускла ди ште ња и ис кла ди ште ња ро бе.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– си сте мат ски сти чу зна ња о пој му и вр ста ма скла ди шта;



– бу ду оспо со бље ни за из бор скла ди шта у за ви сно сти од вр
сте и ка рак те ри сти ка ро бе;

– стек ну зна ња о при бо ру и уре ђа ји ма за скла ди ште ње и чу
ва ње ро бе;

– раз у ме ју зна чај из бо ра ло ка ци је скла ди шта;
– по ве зу ју сте че на зна ња са са др жа ји ма срод них на став них 

пред ме та;
– раз ви ја ју спо соб но сти за при ме ну зна ња из скла ди шта.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

УВОД НИ ДЕО (11)

Де фи ни ци ја скла ди ште ња и за да ци скла ди шта. Прин ци пи 
кла си фи ка ци је скла ди шта. По де ла скла ди шта пре ма тех нич ко
екс пло а та ци о ним ка рак те ри сти ка ма. Ка рак те ри сти ке скла ди шта у 
окви ру скла ди шне мре же – оп шта или јав на скла ди шта, же ле знич
колуч на при ста ни шта и дру га скла ди шта.

СИ ЛО СИ (7)

Си ло си са ок ни ма или ће ли ја ма, си ло си с џе по ви ма, си ло си 
с пре гра да ма.

ОСНОВ НЕ РАЗ МЕ НЕ И ПА РА МЕ ТРИ СКЛА ДИ ШТА (7)

ПРИ МЕ НА РЕ ГА ЛА У СКЛА ДИ ШТИ МА (9)

Вр сте ре га ла пре ма кон струк ци ји, вр сте ре га ла пре ма функ
ци о нал но сти, про точ ни, ауто ма ти зо ва ни и спе ци јал ни ре га ли.

ОПРЕ МА СКЛА ДИ ШТА (11)

Уре ђа ји за ме ре ње и ва га ње и ала ти за ам ба ла жи ра ње.

ТРАН СПОРТ НА СРЕД СТВА У СКЛА ДИ ШТУ (7)

Сред ства са утвр ђе ном ли ни јом тран спор та, сред ства са де
ли мич но огра ни че ном ли ни јом тран спор та, сред ства ко ја се мо гу 
кре та ти у свим прав ци ма.

ОП ТИ МИ ЗА ЦИ ЈА ЗА ЛИ ХА (5)

Вр сте за ли ха, од ре ђи ва ње ста ња за ли ха.

ПРИ БОР И УРЕ ЂА ЈИ ЗА СКЛА ДИ ШТЕ ЊЕ И ЧУ ВА ЊЕ  
КО МАД НЕ РО БЕ (9)

При бор и уре ђа ји за скла ди ште ње и чу ва ње сит но зр на сте и 
пра ши на сте ро бе. При бор и уре ђа ји за скла ди ште ње наф те и наф
ти них де ри ва та.

АР ХИ ТЕК ТОН СКО– КОН СТРУК ТИВ НЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ 
СКЛА ДИ ШТА ЛА КО КВАР ЉИ ВЕ РО БЕ (9)

ТЕ НО ЛО ГИ ЈА СКЛА ДИ ШТЕ ЊА (5)

ХЛАД ЊА ЧЕ (10)

Вр сте ко мо ра у хлад ња ча ма. Ве ли чи на ко мо ре. Спрат ност 
хлад ња че. Кри те ри ју ми за утвр ђи ва ње оп ти мал ног ти па.

УСЛО ВИ ЧУ ВА ЊА РО БЕ У СКЛА ДИ ШТИ МА (6)

За шти та од бу ке. За шти та рад не ат мос фе ре.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ске са др жа је тре ба ор га ни зо ва ти у те мат ске це ли не 
за ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. При из
ра ди опе ра тив них пла но ва на став ник тре ба да де фи ни ше сте пен 

про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Уче ни ци ма тре ба ука за ти на ве зу те мат ских це ли на овог 
пред ме та са са др жа ји ма пред ме та: те ре ти у тран спор ту, ме ха ни за
ци ја пре то ва ра, ине грал ни тран спорт, сред ства уну тра шњег тран
спорт, и по мо гућ но сти са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти 
те мат ске ча со ве. На тај на чин зна ња, ста во ви и ве шти не сте че ни 
у окви ру на ста ве скла ди шта до би ја ју ши ри сми сао и до при но се 
оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва. 

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

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

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је раз ви ја ње спо соб но сти и ве шти на 
за по ве зи ва ње сте че них те о рет ских зна ња, при ме не у прак си и раз
ви ју ком пе тен ци је зна чај не за бу ду ћи жи вот и да љи про фе си о нал
ни раз вој. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– раз ви ја ју рад не на ви ке, по у зда ност, тач ност, пре ци зност и 

од го вор ност у ра ду;
– сти чу ве шти не у ра ду,
– раз ви ја ју на ви ке за ра ци о нал но и еко но мич но ко ри шће ње 

сред ста ва за рад;
– бу ду оспо со бље ни за по ве зи ва ње те о риј ских зна ња и ве

шти на и њи хо ву при ме ну у прак си;
– уна пре ђу ју ве шти не нео п ход не за ин ди ви ду ал ни и тим ски 

рад;
– раз ви ја ју свест о ква ли те ту сте че ног зна ња и по тре би стал

ног уса вр ша ва ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД (4)

Упо зна ва ње обла сти ра да, ду жно сти, пра ва и оба ве за. Упо
зна ва ње школ ских ра ди о ни ца. Упо зна ва ње основ нох ме ра за шти те 
на ра ду. Упо зна ва ње рад ног ме ста и ор га ни за ци је ра да. Ма те ри јал
но за ду же ње, ко ри шће ње сред ста ва за рад и њи хо во одр жа ва ње. 
Ме тал ни про фи ли, озна ке и ве ли чи не.

АЛАТ, ОПРЕ МА И ПРИ БОР (19)

Па ра лел на сте га, основ не ве ли чи не, при ме на, не га и одр жа
ва ње. Алат и при бор за обе ле жа ва ње ме та ла. Те сте ра за се че ње ме
та ла, при ме на. Тур пи је, вр сте, основ не ве ли чи не и при ме на. Ре зни 
алат и при бор за ре за ње на во ја, при ме на. Раз вр та чи (по де си ви и 
не по де си ви), ве ли чи не и при ме на. Ма ка зе за лим, основ не ве ли чи
не и при ме на. Аутоме ха ни чар ски и ауто мо бил ски алат и при бор, 
на зив, ве ли чи не, озна ке, из бор ала та и при ме на. Мо мент кључ, 
при ме на. Из вла кач и при ме на.



МЕР НИ И КОН ТРОЛ НИ АЛАТ (5)

Че лич ни ме тар, ле њир, по мич на ме ри ла, ми кро ме тар и њи хо
ва при ме на. Кон трол ни ала ти, ли сна то ме ри ло, ка ли бри, ша бло ни, 
ком па ра те ри.

ЛЕ МЉЕ ЊЕ (2)

По сту пак ле мље ња, ле ми ли це, лем, сред ство за од ма шћи ва
ње, по сту пак ле мље ња.

ГА СНО И ЕЛЕК ТРО ЛУЧ НО ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (2)

Га сно за ва ри ва ње. Елек тро луч но за ва ри ва ње.

МО ТОР НО ВО ЗИ ЛО (14)

Основ ни скло по ви ауто мо би ла. Агре га ти и уре ђа ји ауто мо би
ла. Рас кла па ње и скла па ње ауто мо бил ских скло по ва.

ИЗ РА ДА УЧИ ЛА (28)

Из ра да учи ла по мо ћу ала та, при бо ра и уре ђа ја.

II РАЗРЕД 
(5 ча са не дељ но ве жби, 175 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва на ста ве  

у бло ку)

ОТО МО ТО РИ И АГРЕ ГА ТИ (28)

Упо зна ва ње скло по ва и агре га та као тех но ло шког по ступ ка 
мон та же и де мон та же и ме ре за шти те на ра ду. Ци лин дар ска гла ва. 
Блок мо тор. Клип ни ме ха ни зам (клип са пр сте но ви ма и осо ви ни
цом, клип ња ча, ко ле на сто вра ти ло са за мај цем). Раз вод ни ме ха ни
зам (раз вод на ку ти ја, бре га сто вра ти ло, по ди за чи вен ти ла, шип ке 
по ди за ча, клац ка ли це, вен ти ли с опру га ма).

МО ТОР СКИ АГРЕ ГЕ ТИ (40)

Уре ђа ји за до вод и на па ја ње мо то ра го ри вом (ре зер во ар, 
спро вод не це ви, пре чи ста чи го ри ва, пум па, кар бу ра тор, пре чи ста
чи ва зду ха, уси сна и из дув на цев). Уре ђа ји за под ма зи ва ње мо то ра 
(мо тор ска ку ћи ца, зуп ча ста пум па, ре гу ла тор при ти ска, пре чи стач 
уља, ма но ме тар за уље, хлад њак за уље, цир ку ла ци о ни пут под
ма зи ва ња). Уре ђа ји за хла ђе ње мо то ра: хла ђе ње теч но шћу (хлад
њак, спро вод не це ви, цен три фу гал на пум па, тер мо стат, тер мо ме
тар, вен ти ла тор, цир ку ла ци о ни круг хла ђе ња, за тво ре ни си стем 
хла ђе ња). Хла ђе ње мо то ра ва зду хом (тур би на, оклоп. тер мо стат, 
тер мо ме тар, ре гу ли са ње про то ка ва зду ха). Пум па за убри зга ва ње 
код ОТОмо то ра. Про гра ми ра ње и ра чу нар у си сте му на па ја ња го
ри вом код ОТОмо то ра.

ДИ ЗЕЛ МО ТО РИ И АГРЕ ГА ТИ (28)

Спе ци фич но сти ди зелмо то ра у од но су на ОТОмо то ре. Уре
ђа ји за до вод го ри ва и на па ја ње ди зелмо то ра (гру би пре чи стач го
ри ва, клип на пум па за до вод го ри ва, фи ни пре чи стач, клип на пум
па ви со ког при ти ска, це ви ви со ког при ти ска, бри згаљ ке, пре лив не 
це ви). Ди стри бу тер – ро та ци о на пум па.

ЕЛЕК ТРО У РЕ ЂА ЈИ МО ТО РА (45)

Упо зна ва ње уре ђа ја, ис пи ти ва ње уре ђа ја и от кла ња ње не ис
прав но сти. Олов на и че лич на ба те ри ја. Ге не ра то ри јед но смер не 
стру је. Ге не ра то ри на из ме нич не стру јеал тер на то ри. Ре гле ри (ре
леј и ре гу ла тор на по на), ис пра вљач. Елек трич на пум па за до вод го
ри ва. Елек тро по кре та чи (Бен дикс, Дел ко, Ре ми, Бош). Ба те риј ско 
па ље ње с уре ђа ји ма. Маг нет но и тран зи стор ско па ље ње. Ра чу на ри 
и про гра ми ра ње у си сте му па ље ња.

МЕР НИ И КОН ТРОЛ НИ ИН СТРУ МЕН ТИ И УРЕ ЂА ЈИ  
ЗА ПРА ЋЕ ЊЕ РА ДА МО ТО РА (34)

Ин ди ка то ра при ти ска уси сне гра не, ин ди ка тор тем пе ра ту
ре мо то ра, ин ди ка тор – ме рач бро ја обр та ја, сиг нал ни уре ђа ји 

тем пе ра ту ре и при ти ска хла ђе ња, за пр ља ност пре чи ста ча; во до ви 
и при кључ ци за ди јаг но сти ку ра да мо то ра. Ди јаг но стич ки цен три 
за пра ће ње ра да мо то ра, агре га та и уре ђа ја. Елек тро мо то ри (ред ни 
мо то ри и њи хо ве основ не ка рак те ри сти ке, склоп елек тро мо то ра, 
па ра лел ни елек тро мо то ри). Уре ђа ји и опре ма за ста вља ње елек тро
мо то ра у рад, ко ман до ва ње и пра ће ње ра да.

НА СТА ВА У БЛО КУ (60 ча со ва)

ПО ЗНА ВА ЊЕ СА О БРА ЋАЈ НИХ ПРА ВИ ЛА И ПРО ПИ СА (20)

Оп шта пи та ња. Са о бра ћај ни зна ко ви и зна ци ко је да ју овла
шће на ли ца. Пра ви ла са о бра ћа ја. По себ на пра ви ла са о бра ћа ја. Опа
сно сти ко је на ста ју због не про пи сног пред у зи ма ња рад њи у са о бра
ћа ју. Без бед но по на ша ње уче сни ка у са о бра ћа ју. Ду жност у слу ча ју 
са о бра ћај не не зго де. Ак ту ел ни про бле ми без бед но сти са о бра ћа ја у 
ло кал ном под руч ју са осно ва ма по зна ва ња мо тор них во зи ла.

ПР ВА ПО МОЋ (10)

Ре а ли зо ва ти са др жа је пр ве по мо ћи про пи са не За ко ном о без
бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма.

КОН ТРО ЛА И ПО ПРАВ КА МЕР НИХ И КОН ТРОЛ НИХ  
УРЕ ЂА ЈА И ИН СТРУ МЕ НА ТА (8)

УПО ЗНА ВА ЊЕ РАД НЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ (22)

Упо зна ва ње тех но ло шког по ступ ка не ге, одр жа ва ње и оправ
ке во зи ла. Пра ће ње тех но ло шког по ступ ка, не ге, одр жа ва ње и 
оправ ке мо то ра, мо тор ских агре га та и уре ђа ја.

III РАЗРЕД 
(6 ча со ва не дељ но ве жби, 192 ча са го ди шње + 70 ча со ва на ста ве  

у бло ку)

СКЛА ДИ ШТЕ (16)

При пре ма скла ди шта за по је ди не вр сте ро бе. Ру ко ва ње ро бом 
у уну тра шњем тран спор ту.

ЗАХ ТЕ ВИ СКЛА ДИ ШТЕ ЊА ЗА ПО ЈЕ ДИ НЕ ВР СТЕ РО БЕ (18)

ОБ РА ДА ЗАХ ТЕ ВА, РУ КО ВА ЊЕ РАЗ ЛИ ЧИ ТИМ ВР СТА МА  
ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОПРЕ ХРАМ БЕ НА,  
МЕ ТА ЛО ПРЕ РА ЂИ ВАЧ КА, ЕЛЕК ТРО ТЕХ НИЧ КА,  
ХЕ МИЈ СКО– ТЕХ НО ЛО ШКА, ТЕК СТИЛ НА,  
ГРА ЂЕ ВИН СКА (20)

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА РА ДА И ПРИ МЕ НА СРЕД СТА ВА У УНУ ТРА
ШЊЕМ ТРАН СПОР ТУ (16)

ИЗ БОР И КО РИ ШЋЕ ЊЕ АМ БА ЛА ЖЕ И ПА КО ВА ЊЕ  
РО БЕ У УНУ ТРА ШЊЕМ ТРАН СПОР ТУ ПРЕ МА ВР СТИ  
АМ БА ЛА ЖЕ (14)

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА РА ДА У МЕ СНОМ ТРАН СПОР ТУ (16)

ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА РУ КО ВА ЊА АЛА ТИ МА, ПРИ БО РОМ  
И УРЕ ЂА ЈИ МА У УНУ ТРА ШЊЕМ ТРАН СПОР ТУ (16)

ИЗ РА ЧУ НА ВА ЊЕ СТРУК ТУ РЕ ТРО ШКО ВА, УСЛУ ГЕ  
СРЕД СТВОМ УНУ ТРА ШЊЕГ ТРАН СПОР ТА (14)

МА НИ ПУ ЛИ СА ЊЕ ТЕ РЕ ТОМ: ПРИ ХВА ТА ЊЕ, ПРЕ НО ШЕ ЊЕ, 
СЛА ГА ЊЕ СВИХ ВР СТА ТЕ РЕ ТА (16)

ПРИ ПРЕ МА ТЕ РЕ ТА ЗА ТРАН СПОРТ, ПРЕ МА ВР СТИ  
АМ БА ЛА ЖЕ (12)



РАД С ПА ЛЕ ТА МА – ИЗ БОР ПА ЛЕ ТА, ПРЕ ГЛЕД  
И ПРИ ПРЕ МА ПА ЛЕ ТА ЗА ТРАН СПОРТ НЕ  
МА НИ ПУ ЛА ЦИ ЈЕ (18)

ПРО ЈЕКТ НИ ЗА ДА ТАК ИЗ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ПРЕ ВО ЗА  
РО БЕ И СКЛА ДИ ШТА (16)

НА СТА ВА У БЛО КУ (70 ча со ва)

ПО ЗНА ВА ЊЕ СА О БРА ЋАЈ НИХ ПРА ВИ ЛА И ПРО ПИ СА (30)

Без бед ност са о бра ћа ја. Во зач. Пут. Во зи ло. Пра ви ла са о бра
ћа ја. Оста ли уче сни ци у са о бра ћа ју. Са о бра ћај на сиг на ли за ци ја. 
Пре воз те ре та и ли ца во зи ли ма. Во зач ке до зво ле. Ду жно сти уче
сни ка у са о бра ћа ју у слу ча ју са о бра ћај не не зго де. По себ не ме ре 
без бед но сти. Рад ње са во зи лом у са о бра ћа ју на пу ту. По сле ди це 
не по што ва ња про пи са из обла сти без бед но сти са о бра ћа ја.

ОБУ КА ВО ЖЊЕ НА МО ТОР НОМ ВО ЗИ ЛУ Б КА ТЕ ГО РИ ЈЕ (40)

По ли гон ске рад ње. Укљу чи ва ње у са о бра ћај. Од сто ја ње из
ме ђу во зи ла. Скре та ње во зи ла. Пр вен ство про ла за. Ми мо и ла же ње. 
По лу кру жно окре та ње. Оби ла же ње и пре ти ца ње. Во жња у на се љу. 
Во жња ван на се ља. Во жња но ћу и у усло ви ма сма ње не ви дљи во
сти. Рад ње чи је не пра вил но и не про пи сно из во ђе ње до во ди до са
о бра ћај них не зго да.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ске са др жа је тре ба ор га ни зо ва ти у те мат ске це ли не 
за ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. При из
ра ди опе ра тив них пла но ва на став ник тре ба да де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Уче ни ци ма тре ба ука за ти на ве зу те мат ских це ли на овог 
пред ме та са са др жа ји ма свих струч них пред ме та. На тај на чин зна
ња, ста во ви и ве шти не сте че ни у окви ру прак тич не на ста ве до би
ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и 
вас пит них ци ље ва.

Про грам тре ба оства ри ва ти у ка би не ти ма и рад ним ор га ни за
ци ја ма. Са др жа је тре ба ода бра ти пре ма рад ним за да ци ма обра зов
ног про фи ла.

Блок на ста ву, у III раз ре ду, по зна ва ње са о бра ћај них пра ви ла 
и про пи са ре а ли зо ва ти на по чет ку школ ске го ди не, а по ре а ли зо ва
ној на ста ви ор га ни зо ва ти ин ди ви ду ал ну обу ку во жње на мо тор ном 
во зи лу Б ка те го ри је. На кон оба вље не обу ке во жње уче ни ци мо гу 
по ла га ти во зач ки ис пит.

У окви ру сва ке про грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со
бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри
шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту ра, 
ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и 
ус по ста вља ње ве зе из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја; тим ски рад; пре
зен та ци ју сво јих ра до ва, ефи ка сни ју ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну 
ко му ни ка ци ју и раз ви ја ње ве шти на и ком пе тен ци ја за при ме ну те
о рет ских зна ња у прак си.

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

ЗАВРШНИ ИСПИТ

За вр шни ис пит у сред њим струч ним шко ла ма уче ни ци по ла жу 
у скла ду са Пра вил ни ком о пла ну и про гра му обра зо ва ња и вас пи та
ња за за јед нич ке пред ме те у струч ним и умет нич ким шко ла ма – Са
др жај и на чин по ла га ња за вр шног ис пи та („Слу жбе ни гла сник СРС 

– Про свет ни гла сник”, број 6/90 и „Про свет ни гла сник”, бр. 4/91, 
7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 
3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10 и 8/10).

На за вр шном ис пи ту уче ни ци по ла жу:
Ис пит за про ве ру про фе си о нал но оспо со бље но сти за рад ко

ји је оба ве зан за све уче ни ке. Са др жа ји овог ис пи та су утвр ђе ни 
про гра мом обра зов ног про фи ла: ру ко ва лац сред стви ма уну тра
шњег тран спор та.

Овим ис пи том про ве ра ва се оспо со бље ност кан ди да та за по
чет но укљу чи ва ње у рад и оба вља ње про фе си о нал них за да та ка. 
Ис пит се са сто ји из:

прак тич ног ра да, усме не про ве ре зна ња.

ПРАКТИЧАН РАД

На за вр шном ис пи ту про ве ра ва се оспо со бље ност кан ди да та 
за прак тич но из во ђе ње по сло ва за ни ма ња об у хва ће них обра зов
ним про фи лом: ру ко ва лац сред стви ма уну тра шњег тран спор та.

СА ДР ЖА ЈИ ПРАК ТИЧ НОГ РА ДА

Са др жа ји прак тич ног ра да од ре ђу ју се из сле де ћих обла сти:
1. Сред ства уну тра шњег тран спор та
2. Ин те грал ни тран спорт
3. Скла ди шта
4. Те ре ти у тран спор ту
5. Прак тич на на ста ва

УСМЕ НА ПРО ВЕ РА ЗНА ЊА

На за вр шном ис пи ту про ве ра ва се ни во сте че них зна ња и 
спо соб но сти кан ди да та да та зна ња при ме њу ју у сва ко днев ном из
вр ша ва њу кон крет них рад них за да та ка.

Ис пит на пи та ња за усме ну про ве ру зна ња кон сти ту и шу се из 
сле де ћих обла сти:

1. Без бед ност са о бра ћа ја
2. Ме ха ни за ци ја пре то ва ра
3. Одр жа ва ње сред ста ва уну тра шњег тран спор та
4. Мо тор на во зи ла
5. Пре воз ро бе

ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА
ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ

ОБРАЗОВАЊУ

I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Образовни профил: ТЕХ НИ ЧАР УНУ ТРА ШЊЕГ ТРАН СПОР ТА

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

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

При ме њу је се про грам за дру ги раз ред обра зов ног про фи ла 
ру ко ва лац сред стви ма уну тра шњег тран спор та.

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње зна ња о ме та ли ма, ле гу
ра ма, го ри ви ма, ма зи ви ма, гу ма ма и пла стич ним ма са ма, њи хо вој 
при ме ни при из ра ди са о бра ћај них сред ста ва, де ло ва и скло по ва.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну и про ши ре зна ња о ме та ли ма и ле гу ра ма, на чи ну до

би ја ња, свој стви ма и при ме ни,
– раз у ме ју по јам ко ро зи је и за шти ту пред ме та од ко ро зи је,
– стек ну и про ши ре зна ња о го ри ви ма, ма зи ви ма, гу ма ма и 

пла стич ним ма са ма,



– раз ви ју свест о ква ли те ту сте че ног зна ња и ње го вој при ме
ни у прак си,

– раз ви ју спо соб но сти за при ме ну зна ња из тех но ло ги је ма
те ри ја ла.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД (2)

За да так и по де ла тех но ло ги је. Фи зич ке, ме ха нич ке, тех но ло
шке и хе миј ске осо би не ме та ла и ле гу ра.

МЕ ТА ЛИ И ЛЕ ГУ РЕ (1)

Де фи ни ци ја ме та ла и ле гу ра, зна чај ле ги ра ња, си ро ви не за 
до би ја ње ме та ла и по де ла ме та ла.

ПРО ДУК ТИ МЕ ТА ЛУР ГИ ЈЕ ГВО ЖЂА (12)

Си ро во гво жђе – до би ја ње, свој ства и при ме на. Ли ве но гво
жђе – до би ја ње и вр сте (си ви лив, мо ду лар ни лив и тем пе ро ва но 
ли ве но гво жђе). Че лик: де фи ни ци ја че ли ка. До би ја ње: Си менс–
Мар ти нов по сту пак. Спе ци јал ни че ли ци – ра фи но ва ни, че лик као 
кон струк тив ни ма те ри јал. Ле ги ра ју ћи еле мен ти и њи хов ути цај на 
осо би не че ли ка. Кла си фи ка ци ја че ли ка – по ЈУСу, по на чи ну до
би ја ња, по са ста ву и по на ме ни. Алат ни и спе ци јал ни че ли ци.

ЛЕ ГУ РЕ ОБО ЈЕ НИХ МЕ ТА ЛА (5)

Зна чај и оп ште од ли ке обо је них ме та ла. Обо је ни ме та ли као 
кон струк тив ни ма те ри јал и као ле ги ран ти. Ле гу ре: ба кра, цин ка, 
оло ва и ка ла ја. Ле гу ре алу ми ни ју ма и маг не зи ју ма.

ЛЕ ГУ РЕ ЗА ЛЕЖIШТЕ (2)

Осо би не и за да так ле жи шних ле гу ра, ле гу ра за ОТО и ди зел 
мо то ре.

ТЕР МИЧ КА ОБ РА ДА МА ТЕ РИ ЈА ЛА (12)

Ме та ло гра фи ја: по јам тех нич ких и хе миј ских чи стих ме та ла, 
кри ве за гре ва ња и хла ђе ња, цен три кри ста ли за ци је, кри стал не ре
шет ке. По јам кри вих за гре ва ња и хла ђе ња чи стих ме та ла (при мер 
Fе), кри ве хла ђе ња ле гу ра (so li dus, lik kvi dus CuNi). Ди ја грам ста
ња FеС. Струк ту ре че ли ка при на глом и бр зом хла ђе њу: нор мал не 
и пре хла ђе не. Ка ље ње: хлад но и тер мич ко ка ље ње. Це мен ти ра ње: 
циљ, при пре ма пред ме та и на чин из во ђе ња. Ни три ра ње: циљ, при
пре ма пред ме та, на чин из во ђе ња и пред но сти. Жа ре ње: циљ, тем
пе ра ту ра, на чин хла ђе ња.

КО РО ЗИ ЈА И ЗА ШТИ ТА ОД КО РО ЗИ ЈЕ (3)

Ко ро зи ја: вр сте ко ро зи је, узроч ни ци и по сле ди це. При пре ма 
пред ме та и за шти та пред ме та од ко ро зи је.

ГО РИ ВА (13)

Зна чај го ри ва, вр сте по агре гат ном ста њу, по ре клу и по на ша
њу при за гре ва њу. Чвр ста го ри ва: при род на и ве штач ка.

Теч на го ри ва. При род на: наф та (са став, пре ра да наф те, на ла
зи шта и по на ша ње по је ди них вр ста угљо во до ни ка при са го ре ва њу).

Ве штач ка го ри ва: до би ја ње, кре ко ва ње, пи ро ли за, хи дри ра
ње, по ли кон ден за ци ја.

Ок тан ска вред ност: де фи ни ци ја, ве за из ме ђу ок тан ске вред
но сти и сте пе на са би ја ња, на чин са го ре ва ња: мир но и де то нант но; 
по ве ћа ње ок тан ског бро ја.

Це тон ска вред ност ди зел го ри ва, тем пе ра ту ра са мо па ље ња, 
на чин са го ре ва ња, по ве ћа ње це тон ске вред но сти и од ре ђи ва ње 
рад них ка рак те ри сти ка го ри ва.

Фи зич ка и хе миј ска свој ства го ри ва.
Га со ви та го ри ва.

МА ЗИ ВА (12)

За да так ма зи ва, вр сте ма зи ва, ма зи ва у ауто мо би ли зму. Осо
би не уља (ви ско зи тет, тем пе ра ту ра сти шња ва ња, ок си да тив на ста
бил ност, уло га ади ти ва на по бољ ша ње осо би на уља). Мо тор на уља 
– кла си фи ка ци ја пре ма САЕ гра да ци ји, ви ше се зон ска, ин декс ви
ско зи те та и ади ти ви за по ве ћа ње ин дек са ви ско зи те та. До ма ћа и 
дру га уља за под ма зи ва ње бен зин ских мо то ра. Уља за хи дра у лич
не коч ни це. Ма сти: са став, осо би не, уло га ади ти ва. Кон зи стент не 
ма сти у ауто мо би ли зму (Na, K, Al). Ли ти ју мо ва уни вер зал на маст, 
Ba, Zn, гра фи ти ра на, свој ства и при ме на.

ГУ МА (5)

Зна чај гу ме за ауто мо бил ску ин ду стри ју, при род ни и ве штач
ки ка у чук, свој ства и до би ја ње. Вул ка ни за ци ја ка у чу ка, до дат не 
ма те ри је, ак ти ва то ри, омек ши ва чи, пу ни о ци, бо је. Из ра да ауто мо
бил ских гу ма и чу ва ње.

ПЛА СТИЧ НЕ МА СЕ (3)

По ли ме ри за ци о не пла стич не ма се: ви нил хло рид, по ли а кри
ла ти, смо ле. По ли кон ден за ци о не пла стич не ма се, фе но пла сти.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ске са др жа је тре ба ор га ни зо ва ти у те мат ске це ли не 
за ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. При из
ра ди опе ра тив них пла но ва на став ник тре ба да де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Уче ни ци ма тре ба ука за ти на ве зу те мат ских це ли на овог 
пред ме та са са др жа ји ма пред ме та: хе ми ја, фи зи ка и те ре ти у тран
спор ту и по мо гућ но сти са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те
мат ске ча со ве. На тај на чин зна ња, ста во ви и ве шти не сте че ни у 
окви ру на ста ве пред ме та тех но ло ги ја ма те ри ја ла до би ја ју ши ри 
сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них 
ци ље ва.

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

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

ОСНОВИ САОБРАЋАЈА И ТРАНСПОРТА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње основ них зна ња о пој му 
са о бра ћај не де лат но сти, вр ста ма и ви до ви ма са о бра ћа ја и ње ном 
исто риј ском раз во ју, као и раз ви ја ње мо ти ва ци је за уче ње .

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју ви до ве са о бра ћа ја и њи хо ве ка рак те ри сти ке,
– раз у ме ју основ не ка рак те ри сти ке тран спорт них сред ста ва,
– усво је основ не пој мо ве из ре гу ли са ња и без бед но сти са о

бра ћа ја,
– упо зна ју основ не еле мен те ор га ни за ци је пре во за,
– упо зна ју основ не еле мен те мо тор них во зи ла,
– раз ви ја ју мо ти ви са ност за уче ње и за ин те ре со ва ност за са

др жа је осно ва са о бра ћа ја и тран спор та.



САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД НИ ДЕО (15)

Зна чај са о бра ћај не де лат но сти. Вр сте и ви до ви са о бра ћа
ја: коп не ни, ПТТ, вод ни, ва зду шни, цев ни, же ле знич ки и друм
ски. Исто риј ски раз вој са о бра ћа ја и ка рак те ри сти ке са о бра ћај них 
сред ста ва, вод ни, друм ски, же ле знич ки, ПТТ, ва зду шни, цев ни и 
жи ча ре.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПРЕ ВО ЗА РО БЕ И ПУТ НИ КА (24)

По де ла са о бра ћа ја и ка рак те ри сти ке. Тех нич коекс пло а та ци
о на свој ства мо тор них во зи ла: основ не ди мен зи је и глав не ка рак
те ри сти ке во зи ла; вуч на спо соб ност и ди на мич ка свој ства во зи ла; 
пре во зна свој ства во зи ла; еко но мич ност по го на и екс пло а та ци ја 
во зи ла; про ход ност во зи ла; окре тљи вост и ма не вар ска моћ во зи
ла; ста бил ност во зи ла; ла ко ћа упра вља ња во зи лом; ела стич ност и 
удоб ност во зи ла; си гур ност и по у зда ност ра да во зи ла. Во зни парк 
пред у зе ћа. Вре мен ски би ланс во зи ла и из ме ри те љи вре ме на ра да. 
Пре ђе ни пут во зи ла и из ме ри те љи ис ко ри шће ња пре ђе ног пу та. 
Сред ње бр зи не во зи ла: сред ња са о бра ћај на бр зи на; сред ња пре во
зна бр зи на; сред ња екс пло а та ци о на бр зи на. Тран спорт ни рад во
зи ла. Пут нич ки са о бра ћај: глав не ка ра те ри сти ке; сред ња ду жи на 
пу то ва ња пут ни ка; ко е фи ци јент из ме не пут ни ка на ли ни ји; из ме
ри те љи ис ко ри шће ња ка па ци те та во зи ла; ред во жње у ме ђу град
ском са о бра ћа ју. Те рет ни са о бра ћај: сред ња ду жи на пре во же ња 
те ре та; из ме ри те љи ис ко ри шће ња но си во сти во зи ла; на чи ни ор га
ни за ци је пре во же ња те ре та.

МО ТОР НА ВО ЗИ ЛА (23)

По де ле мо то ра. Че тво ро такт ни мо то ри – прин цип ра да. Дво
такт ни мо то ри – прин цип ра да. Ди зел мо то ри – прин цип ра да. 
Основ ни де ло ви и скло по ви мо то ра. Пре нос сна ге мо то ра: тран
сми си ја; спој ни ца; ме њач; кар дан. Пне у ма ти ци: за да так и уло га 
пне у ма ти ка; вр сте пне у ма ти ка; скла ди ште ња и чу ва ње пне у ма ти ка.

РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ БЕЗ БЕД НО СТИ СА О БРА ЋА ЈА (12)

Вр сте про пи са ко ји ре гу ли шу са о бра ћај во зи ла. Пу те ви у 
друм ском са о бра ћа ју: де фи ни ци ја и на ме на пу та; по де ла и ка рак
те ри сти ке; ути цај еле ме на та пу та на без бед ност са о бра ћа ја. Во
зи ло: по де ла и ка рак те ри сти ке; тех нич ка ис прав ност и опре ма во
зи ла. Во зач: усло ви за до би ја ње во зач ке до зво ле; ути цај во за ча на 
без бед ност са о бра ћа ја. Оп ште од ред бе о са о бра ћа ју: пе шач ки са о
бра ћај ,са о бра ћај би ци кли ста, са о бра ћај на рас кр сни ци.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ске са др жа је тре ба ор га ни зо ва ти у те мат ске це ли не 
за ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. При из
ра ди опе ра тив них пла но ва на став ник тре ба да де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Из у ча ва њем овог пред ме та код уче ни ка тре ба по бу ди ти ин
те ре со ва ње за са гле да ва ње ком плет не про бле ма ти ке са о бра ћај не 
де лат но сти, уло гу и за дат ке по је ди них гра на са о бра ћа ја за раз вој 
при вре де и дру штва у це ли ни.

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

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

МЕХАНИКА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сте оспо со бља ва ње уче ни ка за ре
ша ва ње про бле ма из обла сти ста ти ке, ки не ма ти ке, ди на ми ке и от
пор но сти ма те ри ја ла и при ме ну тих зна ња при ре а ли за ци ји са др
жа ја дру гих струч них пред ме та.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња из обла сти ста ти ке, ки не ма ти ке, ди на ми ке и 

от пор но сти ма те ри ја ла;
– упо зна ју ме то де и по ступ ке за ре ша ва ње про бле ма у тех

ни ци;
– раз ви ја ју ло гич ко ми шље ње и ра су ђи ва ње;
– раз ви ја ју спо соб ност за си сте ма тич ност и по ступ ност у ре

ша ва њу про бле ма у тех нич кој прак си;
– стек ну зна ња нео п ход на за успе шно усва ја ње зна ња из 

оста лих струч них пред ме та ко ји се за сни ва ју на ме ха ни ци као 
основ ном пред ме ту;

– раз ви ја ју рад не на ви ке и осе ћај за тач ност и пре ци зност у 
ра ду;

– раз ви ја ју спо соб ност за са мо стал ност при ли ком ре ша ва ња 
тех нич ких про бле ма.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

СТА ТИ КА

УВОД (1)

За да так, зна чај, по де ла и при ме на ме ха ни ке у прак си.

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ И АК СИ О МИ СТА ТИ КЕ (2)

По јам и по де ла си ла, гра фич ко пред ста вља ње си ле.Ак си о ми 
ста ти ке. Ве зе. Ре ак ци је ве за и ак си ом о ве за ма.

СИ СТЕ МИ СУ ЧЕ ЉЕ НИХ СИ ЛА У РАВ НИ (2)

Гра фич ке ме то де сла га ња си ла, гра фич ки усло ви рав но те же, 
си стем су че ље них си ла.

Усло ви рав но те же три си ле. Гра фич ке ме то де раз ла га ња си ле 
на две ком по нен те. Про јек ци је си ле на ко ор ди нат не осе, пра ви ло 
про јек ци је.

Ана ли тич ки на чин пред ста вља ња и сла га ња си ла. Ана ли тич
ки усло ви рав но те же си сте ма су че ље них си ла. Ва ри њо но ва те о ре
ма о мо мен ту ре зул тан те.

СИ СТЕ МИ ПРО ИЗ ВОЉ НИХ СИ ЛА У РАВ НИ (12)

Сла га ње две па ра лел не си ле, раз ла га ње си ле на две па ра лел
не ком по нен те. Спрег и мо мент спре га, усло ви рав но те же спре го
ва. Сла га ње си ле и спре га, ре дук ци ја си ле на да ту тач ку. Ре дук
ци ја про из вољ ног ра ван ског си сте ма си ла на тач ку. Од ре ђи ва ње 
ре зул тан те ра ван ског си сте ма си ла. Ана ли тич ки усло ви рав но те же 
про из вољ но ра ван ског си сте ма си ла. Ва ре жни по ли гон. Гра фич ко 
од ре ђи ва ње ре зул тан те си сте ма ра ван ских си ла. Гра фич ки усло ви 
рав но те же си сте ма ра ван ских си ла. Раз ла га ње си ле у две па ра лел
не ком по нен те (гра фич ка ме то да).



ТЕ ЖИ ШТЕ (6)

Сре ди ште си сте ма па ра лел них си ла, по јам те жи шта те ла. Хо
мо ге не ра ван ске фи гу ре и хо мо ге не ли ни је. Те жи шта ду жи, лу ка и 
сло же не ли ни је. Те жи ште па ра ле ло гра ма, тро у гла, кру жног исеч ка 
и сло же не рав не фи гу ре. Те жи ште при зме, ваљ ка, пи ра ми де, ку пе, 
лоп те, по лу лоп те и сло же них те ла. Па пос–Гул ди но ве те о ре ме.

РА ВАН СКИ НО СА ЧИ (10)

Вр сте но са ча, вр сте оп те ре ће ња, ста тич ки од ре ђе ни рав ни пу
ни но са чи. Од ре ђи ва ње ре ак ци је ве за гра фич ки и ана ли тич ки код 
пу них ра ван ских но са ча оп те ре ће них вер ти кал ним и ко сим си ла
ма, кон ту ну ал ним рав но мер ни ом оп те ре ће њем и ком би на ци јом 
ових оп те ре ће ња (илу стро ва ти ове слу ча је ве на при ме ри ма про сте 
гре де, гре де са пре пу сти ма и кон зо ле). Основ не ста тич ке ве ли чи
не у по преч ним пре се ци ма пу них ра ван ских но са ча. Кон струк ци
ја ста тич ких ди ја гра ма гра фич ком и ана ли тич ком ме то дом за пу не 
ра ван ске но са че оп те ре ће ња вер ти кал ним и ко сим си ла ма, кон ти
ну ал ним рав но мер ним оп те ре ће њем и ком би на ци јом ових оп те ре
ће ња. Илу стро ва ти ове слу ча је ве на при ме ри ма про сте гре де, гре
де са пре пу сти ма и кон зо ле.

ТРЕ ЊЕ (4)

По јам и вр сте тре ња. Тре ње кли за ња. Ку ло но ви за ко ни. Тре ње 
на стр мој рав ни, тре ње на коч ни ци са па пу чом. Тре ње ко тр ља ња.

ОТ ПОР НОСТ МА ТЕ РИ ЈА ЛА

УВОД (2)

За да так от пор но сти ма те ри ја ла. Спо ља шње и уну тра шње си
ле. На пон и де фор ма ци ја. Основ ни пој мо ви о за те за њу, при ти ску, 
сми ца њу, уви ја њу, из ви ја њу и сло же на на пон ска ста ња. Основ не 
хи по те зе и прет по став ке от пор но сти ма те ри ја ла.

ЗА ТЕ ЗА ЊЕ И ПРИ ТИ САК (4)

На пон и де фор ма ци ја. Ху ков за кон и мо дул еле стич но сти. Ка
рак те ри сти ке ела стич но сти ма те ри ја ла. Ди ја грам на понди ла та ци ја. 
До зво ље ни на пон. Сте пен си гур но сти. Про ра чун ак си јал нона прег
ну тих но са ча и усло ви за ди мен зи о ни са ње. По вр шин ски при ти сак.

СМИ ЦА ЊЕ (5)

На пон и де фор ма ци ја. Ху ков за кон при сми ца њу. Мо дул кли
за ња. Про ра чун еле ме на та из ло же них сми цањ ња и усло ва за ди
мен зи о ни са ње.

ГЕ О МЕ ТРИЈ СКЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ РАВ НИХ ПО ПРЕЧ НИХ 
ПРЕ СЕ КА (7)

Ста тич ки мо мент по вр ши не. По лар ни и ак си јал ни мо мент 
инер ци је по вр ши не и про из вод инер ци је. Хај генс–Штај не ро ва те о ре
ма. Мо мент инер ци је основ них ра ван ских ге о ме триј ских фи гу ра. От
пор ни мо мент по вр ши не. По лу по преч ник инер ци је и ели са инер ци је.

УВИ ЈА ЊЕ (6)

На пон и де фор ма ци ја. Уви ја ње вра ти ла кру жног по преч ног 
пре3се ка. Про ра чун вра ти ла и усло ви за ди мен зи о ни са ње.

СА ВИ ЈА ЊЕ (8)

Чи сто са ви ја ње. По лу преч ник кри ви не ела стич не ли ни је. 
Рас по ред нор мал ног на по на. Нор ма лан на пон при чи стом са ви ја
њу. Нор ма лан на пон при са ви ја њу си ла ма. Про ра чун но са ча из ло
же них са ви ја њу и усло ви за ди мен зи о ни са ње.

ИЗ ВИ ЈА ЊЕ (5)

Из ви јањ ље и кр ти тич на си ла. Че ти ри основ на слу ча ја из ви ја
ња. Ој ле ров обра зац. Кри тич ни на пон и гра нич на вред ност. Оме га 
по сту пак.

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

КИ НЕ МА ТИ КА

УВОД (1)

Основ ни ојо мо ви и пред мет ки не ма ти ке. Си сте ми ре фе рен
ци ја и од ре ђи ва ње по ло жа ја тач ке и рав ни у про сто ру.

КИ НЕ МА ТИ КА ТАЧ КЕ (9)

По јам кру тог те ла и ма те ри јал не тач ке. Ко нач не јед на чи не 
кре та ња тач ке. Пу та ња, ли ни ја пу та ње, за кон пу та, вр сте кре та ња 
тач ке. Јед но ли ко и јед но ли ко про мен љи во пра во ли ниј ско кре та ње 
тач ке. Кру жно кре та ње тач ке.

КИ НЕ МА ТИ КА КРУ ТОГ ТЕ ЛА (13)

Од ре ђи ва ње по ло жа ја кру тог те ла у про сто ру. Тран сла тор
но кре та ње кру тог те ла. Обр та ње кру тог те ла око не по крет не осе. 
Јед но ли ко и јрд но ли ко про мен љи во обр та ње кру жног те ла око не
по крет не осе. Обр та ње око не по крет них оса си сте ма кру тих те ла 
чи ја су обр та ња у уза јам ној ве зи. Пре но сни од нос.

РА ВАН СКО КРЕ ТА ЊЕ КРУ ТОГ ТЕ ЛА (9)

Од ре ђи ва ње бр зи не тач ке кру тог те ла при ра ван ском кре та њу. 
Ки на ма ти ка клип ног ме ха ни зма.

КИ НЕ МА ТИ КА РЕ ЛА ТИВ НОГ КРЕ ТА ЊА ТАЧ КЕ (3)

Ап со лут но, ре ла тив но и пре но сно кре та ње тач ке. Од ре ђи ва
ње бр зи не тач ке при ре ла тив ном кре та њу.

ДИ НА МИ КА

УВОД (2)

Основ ни пој мо ви и пред мет ди на ми ке. Њут но ви за ко ни.

ДИ НА МИ КА МА ТЕ РИ ЈАЛ НЕ ТАЧ КЕ (13)

Основ на јед на чи на ди на ми ке пра во ли ниј ског кре та ња ма те
ри јал не тач ке. Кри во ли ниј ско кре та ње ма те ри јал не тач ке. Хи тац 
(оп шти слу чај). За кон ко ли чи не кре та ња и за кон одр жа ва ња ко ли
чи не кре та ња ма те ри јал не тач ке. За кон мо мен та ко ли чи не кре та
ња и за кон о одр жа ва њу мо мен та ко ли чи не кре та ња ма те ри јал не 
тач ке. Рад. Сна га. За кон о про ме ни ки не тич ке енер ги је и за кон о 
одр жа ва њу ме ха нич ке енер ги је.

ВЕ ЗА НА ТАЧ КА (3)

Ве зе. Кре та ње те шке тач ке по глат кој и хра па вој стр мој рав ни.

ДИ НА МИ КА РЕ ЛА ТИВ НОГ КРЕ ТА ЊА МА ТЕ РИ ЈАЛ НЕ  
ТАЧ КЕ (2)

Инер ци о ни и не и нер ци о ни си сте ми ре фе рен ци је. Инер ци о не 
си ле.

ДИ НА МИ КА КРУ ТОГ ТЕ ЛА (10)

Јед на чи на ди на ми ке кру тог те ла. Обр та ње кру тог те ла око 
не по крет не осе. Ра ван ско кре та ње кру тог те ла. Ди на ми ка клип ног 
ме ха ни зма.

УДАР – СУ ДАР (5)

Удар на си ла. Тре нут ни им пулс. Удар ма те ри јал не тач ке о не
по крет ну по врш. Цен трал ни су дар два те ла.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ске са др жа је тре ба ор га ни зо ва ти у те мат ске це ли
не за ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. При 



из ра ди опе ра тив них пла но ва на став ник тре ба да де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Са др жај ме ха ни ке има при род ну ве зу са са др жа ји ма дру гих 
пред ме та као што су фи зи ка, ма те ма ти ка, на црт на ге о ме три ја и 
тех нич ко цр та ње.

При ли ком оства ри ва ња са др жа ја про гра ма тре ба по ве зи ва
ти са др жа је ме ха ни ке са прет ход но по ме ну тим пред ме ти ма и на 
то ука зи ва ти уче ни ци ма, и по мо гућ но сти са дру гим на став ни ци ма 
ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. Осим то га, уче ни ци ма тре ба ука зи
ва ти и на ве зу са пред ме ти ма мо тор на во зи ла, без бед ност са о бра
ћа ја и те ре ти у тран спор ту. На тај на чин зна ња, ста во ви и ве шти не 
сте че ни у окви ру на ста ве ме ха ни ке до би ја ју ши ри сми сао и до при
но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва.

Про грам оства ри ва ти на при ме ри ма кре та ња во зи ла при че му 
тре ба по себ ну па жњу обра ти ти на бр зи ну, из ме ну ре жи ма кре та ња 
и слич но.

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

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

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ САМАШИНСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци раз ви ју спо соб ност пер
цеп ци је про сто ра, овла да ју ве шти на ма за пред ста вља ње ма шин
ских де ло ва и скло по ва у про сто ру и раз ви ју осе ћај за тач ност и 
пре ци зност.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– си сте мат ски сти чу зна ња о пра ви ли ма у тех нич ком цр та њу 

и да бу ду оспо со бље ни да про стор но пред ста ве пред ме те и про јек
ци ју на цр те жу;

– бу ду оспо со бље ни да раз у ме ју и чи та ју тех нич ку до ку мен
та ци ју, ко му ни ци ра ју у про це су про из вод ње;

– упо зна ју осно ве ма шин ских еле ме на та, њи хо ве функ ци је, 
кон струк тив не об ли ке на чи на из ра де и ма те ри јал за из ра ду,

– упо зна ју кла си фи ка ци ју, ки не ма ти ку, упо тре бу и усло ве ра
да ма шин ских еле ме на та;

– бу ду оспо со бље ни да пра вил но ко ри сте та бли це, гра фи ко
не, схе ме, цр те же, сли ке, струч ну ли те ра ту ру ко ја је у ве зи са ма
шин ским еле мен ти ма и кон струк ци ја ма;

– раз ви ју осе ћај за тач ност, пре ци зност, се лек тив ност и есте
ти ку.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

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

УВОД НИ ДЕО (1)

План оства ри ва ња про гра ма, на чин ра да, оба ве зе и ли те ра ту ра.

ОСНО ВЕ ТЕХ НИЧ КОГ ЦР ТА ЊА (7)

За да так и зна чај тех нич ког цр та ња у ма шин ству. Ма те ри јал 
и при бор за тех нич ко цр та ње, ру ко ва ње и одр жа ва ње. Стан дар
ди и њи хо ва при ме на у ма шин ству. Вр сте стан дар да. Озна ча ва ње 

срп ских стан дар да. Стан дард ни бро је ви, преч ни ци, по лу преч ни ци, 
ко ну си и на ги би. Вр сте тех нич ких цр те жа. Фор ма ти цр те жа. Пре
ви ја ње цр те жа. Ме ри ла. Вр сте ли ни ја, њи хо ве ску пи не и при ме на. 
Тех нич ко пи смо. Опре ма цр те жа. Кри ве ли ни је. Елип са и евол вен
та. Кон струк ци ја и њи хо ва при ме на у ма шин ству.

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ ИЗ НА ЦРТ НЕ ГЕ О МЕ ТРИ ЈЕ (9)

Про јек ци о на ра ван и про јек ци о ни зра ци; вр сте про јек ци о них 
рав ни. Ква дран ти и ок тан ти. На чи ни при ка зи ва ња пред ме та. Ор
то го нал на и фрон тал на ко са про јек ци ја. Ор то го нал на про јек ци ја 
тач ке, ду жи и пра ве на јед ну, две и три про јек ци о не рав ни. Ор то
го нал на про јек ци ја ге о ме триј ских сли ка и те ла на јед ну, две и три 
про јек ци о не рав ни.

ПРА ВИ ЛА ТЕХ НИЧ КОГ ЦР ТА ЊА У МА ШИН СТВУ (7)

Пре се ци, пре ки ди и за вр ше ци. Уште де иа про јек ци ја ма и 
упро шће ња. Ко ти ра ње. Оп шта пра ви ла и еле мен ти ко та. Ко ти ра ње 
по лу преч ни ка, преч ни ка, ку гле, ко ну са, су же ње и на ги ба. Ко ти ра ње 
опи сно и бро је ви ма. Озна ча ва ње ква ли те та об ра ђе них по вр ши на.

ТО ЛЕ РАН ЦИ ЈА ДУ ЖИН СКИХ МЕ РА (7)

Вр сте ду жин ских ме ра. Основ ни пој мо ви то ле ран ци ја. На
зив не ме ре. То ле ран ци ја по ља. Ква ли тет то ле ран ци је. То ле ран ци ја 
уну тра шње ме ре. То ле ран ци ја спо ља шње ме ре. Кон тро ла уну тра
шње и спо ља шње ме ре. Ко ти ра ње то ле ри са них ме ра. На ле га ња. 
За зо ри и пре кло пи.

МА ШИН СКИ ЕЛЕ МЕН ТИ (1)

По јам ма шин ског де ла, скло па, под скло па и еле мен та. По де
ла ма шин ских еле ме на та. Ма шин ски еле мен ти за спа ја ње.

ЗА КО ВА НИ СПО ЈЕ ВИ (1)

По јам за ко ва ног спо ја и ње го ва функ ци ја, за ко ви це, за да так и 
вр сте. Ма те ри јал за ко ви це. Вр сте за ко ва них спо је ва. Цр та ње и ко
ти ра ње за ко ва ног спо ја.

ЗА ВА РЕ НИ СПО ЈЕ ВИ (1)

По јам за ва ре ног спо ја. Вр сте за ва ре них спо је ва и њи хо ве ка
рак те ри сти ке. При пре ма ли мо ва за за ва ри ва ње. При ка зи ва ње за ва
ре них спо је ва на цр те жу.

КЛИ НО ВИ (2)

Спо је ви кли но ви ма, функ ци ја и при ме на. Вр сте кли но ва. Из
бор и озна ча ва ње. Ма те ри јал за кли но ве. Жлеб ни спо је ви вра ти ла 
и еле ме на та. Функ ци је, вр сте, ка рак те ри сти ке и њи хо ва при ме на. 
Озна ча ва ње.

НА ВОЈ НИ СПО ЈЕ ВИ (3)

Основ ни пој мо ви. За вој ни ца и на вој и њи хо ве ве ли чи не. Вр
сте на во ја и озна ча ва ње. Кон струк тив ни об ли ци ваљ ка и на врт ки и 
њи хо ва упо тре ба. Озна ча ва ње ва ља ка и на врт ки. Ма те ри јал ва ља
ка, на врт ки и њи хо ва озна ка. Оси гу ра ње ви јач них спо је ва про тив 
од вр та ња. При те за ње ви јач них сло је ва. Под ло жне пло чи це, функ
ци ја и об ли ци. Кљу че ви и од ви ја чи.

ОПРУ ГЕ (2)

За да так. Ма те ри јал опру га. Основ на обе леж ја опру га. Вр сте 
опру га. Увој не опру ге. Гиб ње ви. Та њи ра сте и спе ци јал не опру ге. 
При ка зи ва ње опру га.

МА ШИН СКИ ЕЛЕ МЕН ТИ КРУ ЖНОГ КРЕ ТА ЊА (14)

Осо ви не и вра ти ла

За да так, по де ла и кон струк тив ни об ли ци осо ви на.
За да так, по де ла и кон струк тив ни об ли ци вра ти ла.



Де ло ви осо ви не и вра ти ла; ру кав ци и под глав ци.
За да так и кон струк тив ни об ли ци. Ма те ри јал за осо ви не и вра

ти ла. Ра ди о нич ки цр теж осо ви не и вра ти ла.

Ле жи шта и ле жа ји

Задаци и по де ла ле жи шта. Опис, упо тре ба и кон струк тив ни 
об ли ци. Тре ње код ле жи шта. Вр сте ма зи ва. Под ма зи ва ње. Ма те ри
јал за ле жи шта.

Ле жа ји: опис, вр сте и ка рак те ри сти ке. Озна ча ва ње ле жа ја и 
при ка зи ва ње на цр те жу. Тре ње код ле жа ја. Под ма зи ва ње. Зап ти ва ње.

Ма те ри јал за из ра ду. Учвр шћи ва ње ле жа ја на ру кав цу и 
ослон цу.

Спој ни це

За да так и по де ла. Кру те спој ни це: спој ни ца са обо ди ма.
Зглоб не спој ни це: не е ла стич не – зуп ча ста и кар дан ска, ела

стич не са гу ме ним пр сте но ви ма и гу ме ним вен цем. Раз двој не спој
ни це: зуп ча сте и фрик ци о не. Јед но смер не и си гур но сне спој ни це. 
Кон струк ци ја, прин цип пре но са и ка рак те ри сти ке.

МА ШИН СКИ ЕЛЕ МЕН ТИ ЗА ПРЕ НОС СНА ГЕ (7)

Пре но сни ци сна ге. Основ ни пој мо ви и по де ла.

Пре нос сна ге зуп ча ни ци ма

Прин цип ра да, основ ни пој мо ви и по де ла.
Ци лин дрич ни зуп ча сти па ро ви. Вр сте. Основ не ге о ме триј ске 

и ки не мат ске ве ли чи не. При ка зи ва ње на цр те жу.
Ко нич ни зуп ча сти па ро ви. Вр сте. Основ не ге о ме триј ске и ки

не мат ске ве ли чи не. При ка зи ва ње на цр те жу.
Пу жни зуп ча сти па ро ви: вр сте, основ не ге о ме триј ске и ки не

мат ске ве ли чи не и при ка зи ва ње на цр те жу.
Ма те ри јал за зуп ча ни ке.

Пре нос сна ге ре ме ном

Прин цип ра да и по де ла. По ја ва кли за ња и пре но сни од нос. 
Пре нос сна ге пљо сна тим ре ме ном. Пре нос сна ге кли на стим ре ме
ном. Озна ча ва ње ре ме на. Ма те ри јал за ре ме ња. Кон струк тив ни об
ли ци ре ме ни ца. При ка зи ва ње ре ме ни ца на цр те жу.

Пре нос сна ге лан ци ма

Прин цип ра да. Ка рак те ри сти ке и при ме на.
Вр сте ла на ца и кон струк тив ни об ли ци лан ча ни ка
Озна ча ва ње ла на ца.

МА ШИН СКИ ЕЛЕ МЕН ТИ ЗА СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ФЛУ И ДА (2)

Су до ви за флу и де. Функ ци ја, вр сте, об ли ци и при ме на. Цев
ни во до ви. Функ ци ја и при ме на. Це ви и цев ни еле мен ти и њи хо
во спа ја ње. Цев ни за тва ра чи. Функ ци ја, вр сте, об ли ци и при ме на. 
Зап ти ва чи не по крет них и по крет них де ло ва.

СНИ МА ЊЕ МО ДЕ ЛА И ЕЛЕ МЕ НА ТА (4)

По сту пак из ра де ски ца и ра ди о нич ких цр те жа. Из ра да цр те
жа скло па и раз ра да де та ља. Чи та ње цр те жа.

ГРА ФИЧ КИ РА ДО ВИ (6)

Ура ди ти три гра фич ка за дат ка у тра ја њу по два ча са, и то је
дан нз на црт не ге о ме три је, а два из цр та ња ма шин ских зле ме на та.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ске са др жа је тре ба ор га ни зо ва ти у те мат ске це ли не 
за ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. При из
ра ди опе ра тив них пла но ва на став ник тре ба да де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Уче ни ци ма тре ба ука за ти на ве зу те мат ских це ли на овог 
пред ме та са са др жа јем пред ме та тех нич ка ме ха ни ка. На тај на чин 
зна ња, ста во ви и ве шти не сте че ни у окви ру на ста ве пред ме та тех
нич ко цр та ње са ма шин ским еле мен ти ма до би ја ју ши ри сми сао и 
до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва.

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

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

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

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

При ме њу је се про грам за дру ги раз ред обра зов ног про фи ла 
ру ко ва лац сред стви ма уну тра шњег тран спор та.

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА РОБЕ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве овог пред ме та је сти ца ње функ ци о нал них зна
ња из обла сти ор га ни за ци је и тех но ло ги је друм ског тран спор та ро
бе, као и оспо со бља ва ње уче ни ка за ре ша ва ње кон крет них про бле
ма ор га ни за ци је тран спорт ног про це са.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју тех нич коекс пло а та ци о не ка рак те ри сти ке во зи ла и 

при ме не та зна ња при из бо ру тран спорт ног сред ства;
– упо зна ју из ме ри те ље ра да во зног пар ка;
– раз у ме ју зна чај из ме ри те ља ра да во зног пар ка у ор га ни за

ци ји тран спорт ног про це са;
– бу ду оспо со бље ни за по пу ња ва ње тран спорт не до ку мен та

ци је;
– раз ви ја ју спо соб но сти за из ра чу на ва ње тран спорт них тро

шко ва;
– раз ви ја ју од го вор ност, си сте ма тич ност и пре ци зност у при

ме ни сте че них зна ња;
– по ве зу ју сте че на зна ња и ве шти не са срод ним на став ним 

пред ме ти ма.

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ О СА О БРА ЋА ЈУ И ПУ ТЕ ВИ МА (6)

По де ла са о бра ћа ја, основ не ка рак те ри сти ке по је ди них ви до ва 
са о бра ћа ја, зна чај са о бра ћа ја у дру штве ном и еко ном ском раз во ју 
зе мље, зна чај пу те ва за раз вој са о бра ћа ја.

ТЕХ НИЧ КОЕКС ПЛО А ТА ЦИ О НА СВОЈ СТВА МО ТОР НИХ 
ВО ЗИ ЛА (10)

Из бор во зи ла за од ре ђе ну вр сту пре во за. Тран спорт ни рад во
зног пар ка. Во зни парк, тран спорт ни про цес, про ста и сло же на во
жња, обрт во зи ла, пре во зни пут.

ИЗ МЕ РИ ТЕ ЉИ РА ДА ВО ЗНОГ ПАР КА (11)

Из ме ри те љи вре ме на ра да во зи ла – упо зна ва ње, из ра чу на ва
ње. Из ме ри те љи бр зи не – упо зна ва ње и из ра чу на ва ње. Из ме ри
те љи пре ђе ног пу та, из ра чу на вља ње. Из ме ри те љи ис ко ри шће ња 



но си во сти во зи ла, из ра чу на ва ње. Из ра чу на ва ње ко ли чи не пре ве зе
не ро бе и тран спорт ног ра да кроз за дат ке.

ТРАН СПОРТ НИ РАД ВО ЗНОГ ПАР КА У ФУНК ЦИ ЈИ  
ИЗ МЕ РИ ТЕ ЉА РА ДА (10)

Про из вод ност ра да во зног пар ка у функ ци ји из ме ри те ља ра
да. Из ра чу на ва ње про и у вод но сти ра да кроз за дат ке. Из ра чу на ва ње 
из ме ри те ља ра да, ко ли чи не пре ве зе не ро бе, тран спорт ног ра да и 
про из вод но сти ра да.

ДРУМ СКИ ТЕ РЕТ НИ ПРЕ ВОЗ (2)

По де ла друм ских те рет них пре во за пре ма те ри то ри ји на ко
јој се оба вља пре воз пре ма ка рак те ру и пре ма на чи ну оба вље ног 
пре во за.

ОПЕ РА ТИВ НА ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА (5)

Уго вор о пре во зу, пут ни на лог, то вар ни лист, кон трол ни лист. 
Об ра да пут ног на ло га. До ку мен та за во зи ло и во за ча. До ку мен та у 
ме ђу на род ном са о бра ћа ју.

ТРО ШКО ВИ ПРЕ ВО ЗА (8)

По де ла тро шко ва, из ра чу на ва ње це не ко шта ња је ди ни це пре
во зне услу ге. Из ра чу на ва ње по гон ских тро шко ва. Из ра да за дат ка. 
Из ра чу на ва ње тро шко ва амор ти за ци је во зи ла, оправ ке и одр жа ва
ње. Из ра да за дат ка.

УТО ВАР НОИС ТО ВАР НА СТА НИ ЦА (5)

Зна чај уто вар ноис то вар не ста ни це, на чин по ста вља ња во зи ла 
при уто ва ру и ис то ва ру. Из ра чу на ва ње про пу сне мо ћи ста ни це. Од
ре ђи ва ње бро ја ме ста за уто вар и ис то вар код рав но мер ног и не рав но
мер ног по ло жа ја во зи ла на ста ни ци. Из ра чу на ва ње тро шко ва пре во за, 
про пу сне мо ћи уто вар них ста ни ца и бро ја ме ста за уто вар и ис то вар.

ПЛАН РА ДА ВО ЗНОГ ПАР КА, ЗНА ЧАЈ И СА ДР ЖАЈ (4)

Из ра да пла на ра да во зног пар ка, при мер. Ана ли зи ра ње из вр
шног ра да во зног пар ка, зна чај из ра де. Дис пе чер ска слу жба. Зна чај 
и за да ци.

КОН ТРО ЛА РА ДА ВО ЗНОГ ПАР КА И ОСО БЉА, ПРЕ КО  
ПРЕ ВО ЗНИХ ДО КУ МЕ НА ТА, ТЕХ НО ГРА ФА И УКТ  
УРЕ ЂА ЈА (2)

КОМ БИ НО ВА НИ ТРАН СПОРТ, ЗНА ЧАЈ, ПРИ МЕ НА  
КОД НАС И У СВЕ ТУ (5)

Спе ци ја ли за ци ја у друм ском тран спор ту. Аутотак си пре воз. 
Про мет те ре та. Ка рак те ри сти ке про ме та те ре та. Про ток те ре та. 
Про мет те ре та тран спорт не ста ни це, де о ни це пу та и аутоли ни је.

ПУ ТЕ ВИ ВО ЖЊЕ ПРИ ПРЕ ВО ЗУ ТЕ РЕ ТА (2)

По на вља ју ћи пут во жње у ви ду про сте и сло же не во жње, ше
мат ски при каз, про ра чун тран спорт ног ра да и про из вод но сти.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ске са др жа је тре ба ор га ни зо ва ти у те мат ске це ли не 
за ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. При из
ра ди опе ра тив них пла но ва на став ник тре ба да де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Уче ни ци ма тре ба ука за ти на ве зу те мат ских це ли на овог 
пред ме та са са др жа ји ма пред ме та: осно ви са о бра ћа ја и тран спор
та, те ре ти у тран спор ту и ин те грал ни тран спорт, и по мо гућ но сти 
са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. На тај на
чин зна ња, ста во ви и ве шти не сте че ни у окви ру на ста ве ор га ни за
ци је пре во за ро бе до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу 
оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва.

При оства ри ва њу про гра ма је ва жно све те мат ске це ли не об
ра ди ти де таљ но јер је опис по сло ва и рад них за да та ка овог обра
зов ног про фи ла за сно ван на овом про гра му. По себ ну па жњу тре ба 
обра ти ти на тех нич коекс пло а та ци о не ка рак те ри сти ке сред ста ва за 
пре во же ње и њи хов из бор. Ука за ти на зна чај ком би но ва ног тран
спор та и ко ри шће ње са вре ме них тех но ло ги ја.

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

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

ТЕРЕТИ У ТРАНСПОРТУ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње зна ња о вр ста ма и ка рак те
ри сти ка ма те ре та ко ји се ја вља ју у тран спор ту, оспо со бља ва ње за 
при ме ну тих зна ња при тран спор ту и ма ни пу ла ци ји те ре том, фор
ми ра ње ста во ва и овла да ва ње ве шти на ма.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– си сте мат ски сти чу зна ња о вр ста ма и ка рак те ри сти ка ма те

ре та;
– стек ну зна ња о стан дар ди за ци ји и па ко ва њу ро бе;
– при ме не сте че на зна ња из обла сти тран спор та и ма ни пу ли

са ња те ре та;
– уви де зна чај са вре ме ног па ко ва ња као са став ног де ла ин те

грал ног тран спор та;
– раз ви ја ју свест о зна ча ју без бед но сти на ра ду при тран спор

ту и ма ни пу ли са њу опа сним ма те ри ја ма;
– стек ну спо соб ност за ана ли зи ра ње и ре ша ва ње про бле ма;
– раз ви ја ју спо соб но сти за при ме ну сте че них зна ња и прак тич

них ве шти на при фор ми ра њу то вар но ма ни пу ла тив них је ди ни ца.

СА ДР ЖА ЈИ ПРОГРАМA

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

ТЕ РЕТ И ЈЕ ДИ НИ ЦЕ ТЕ РЕ ТА (8)

По јам те ре та. Оп ште ка рак те ри сти ке ро бе – те ре та. По јам и по
де ла опа сних ма те ри ја. Је ди ни це те ре та. Фор мал не је ди ни це те ре та.

АМ БА ЛА ЖА И ПА КЕ ТИ ЗА ЦИ ЈА (25)

Раз ли ка и пој мо ви ам ба ла же и па ке ти за ци је. Раз ли ка нзме ђу 
па ке ти за ци је и ин те грал них си сте ма тран спор та. Об у хват ност про
из во да па ке ти за ци је. Си стем стан дар ди за ци је ам ба ла же и па ке та. 
Су шти на ми кро мо ду ла у па ке ти за ци ји и ин те грал ним си сте ми ма 
тран спор та. Обла сти стан дар ди за ци је. Сред ства па ко ва ња и фор
ми ра ње те ре та. Обе ле жа ва ње те рет них па ке та.

ТРАН СПОРТ И СКЛА ДИ ШТЕ ЊЕ (25)

На чин сла га ња, при чвр шћи ва ња ро бе у тран спорт ном про
це су. Уто вар и при чвр шћи ва ње те ре та у тран спорт ним сред стви
ма и ве ће је ди ни це итд. Обез бе ђе ње те ре та у ра зним ка ри ка ма 



тран спорт ног лан ца (уто вар, ис то вар, тран спорт на сред ства). Си ле 
ко је деј ству ју уну тар па ке та и из ме ђу па ке та у тран спорт ном про
це су. Tранспорт и скла ди ште ње опа сних ма те ри ја. Тр пе љи вост 
ро ба у тран спор ту и скла ди шту. Ца рин ски, ве те ри нар ски, фи то и 
дру ги зах те ви ма ни пу ли са ња тран спор та и скла ди ште ња ро бе. Зах
те ви тем пе ра ту ре и вен ти ла ци је у тран спор ту. Тех но ло шки зах тев 
ро бе за по је ди ним пре во зним сред стви ма.

ТЕХ НО ЛО ШКИ ЗАХ ТЕВ РО БЕ ЗА ПО ЈЕ ДИ НИМ ПРЕ ВО ЗНИМ 
СРЕД СТВИ МА (6)

Уни вер зал на пре во зна сред ства, Спе ци јал на пре во зна сред
ства. Отво ре на пре во зна сред ства. За тво ре на пре во зна сред ства.

ТЕХ НО ЛО ШКОМА НИ ПУ ЛА ТИВ НИ ЗАХ ТЕ ВИ  
ЗА ПРЕ ТО ВАР НИМ СРЕД СТВИ МА (6)

Ме ђу на род ни и на ци о нал ни про пи си ко ји пре ци зи ра ју пре воз 
опа сних ма те ри ја.

НА ЧИН ОСГВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ске са др жа је тре ба ор га ни зо ва ти у те мат ске це ли не 
за ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. При из
ра ди опе ра тив них пла но ва на став ник тре ба да де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Уче ни ци ма тре ба ука за ти на ве зу те мат ских це ли на овог 
пред ме та са са др жа ји ма пред ме та: осно ви са о бра ћа ја и тран спор
та, уну тра шњи тран спорт, ме ха ни за ци ја пре то ва ра, сред ства уну
тра шњег тран спор та и ин те грал ни тран спорт и по мо гућ но сти са 
дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. На тај на чин 
зна ња, ста во ви и ве шти не сте че ни у окви ру на ста ве пред ме та те ре
ти у тран спор ту до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу 
оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва.

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

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

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње функ ци о нал них зна ња о 
пој му и вр ста ма пред у зе ћа, на чи ну њи хо вог функ ци о ни са ња, тро
шко ви ма, усло ви ма ра да, за шти ти жи вот не сре ди не, фор ми ра ње 
ста во ва и овла да ва ње ве шти на ма.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну основ на зна ња о пој му и вр ста ма пред у зе ћа,
– раз у ме ју на чин функ ци о ни са ња пред у зе ћа и тро шко ве,
– раз ви ја ју свест о пра вил ним усло ви ма ра да и за шти ти жи

вот не сре ди не,
– бу ду оспо со бље ни за при ме ну сте че них зна ња и прак тич

них ве шти на,
– по ве зу ју сте че на зна ња и ве шти на са са др жа ји ма срод них 

на став них пред ме та,
– раз ви ја ју рад не на ви ке, од го вор ност и спо соб ност за при ме

ну сте че них зна ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

УВОД (2)

Пред мет и за да ци еко но ми ке и ор га ни за ци је. Ме ђу за ви сност 
еко но ми ке и ор га ни за ци је.

ПРЕД У ЗЕ ЋА КАО НО СИ ЛАЦ ПРИ ВРЕ ЂИ ВА ЊА (5)

По јам пред у зе ћа. Вр сте дру штве них пред у зе ћа (за јед нич ка, 
јав на, здру же на, сло же на). Ме шо ви та пред у зе ћа (де о ни чар ска дру
штва) и при ват на пред у зе ћа. Са мо у пра вља ње у дру штве ном пред
у зе ћу.

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРИ ВРЕД НЕ РЕ ФОР МЕ (4)

СРЕД СТВА И ИЗ ВО РИ СРЕД СТВА (8)

По слав на сред ства пред у зе ћа (основ на и обрт на). Фи нан сиј
ска сред ства. Соп стве ни из во ри сред ста ва. Оста ли из во ри сред ста
ва. Кон тро ла ко ри шће ња сред ста ва. Амор ти за ци ја.

ТРО ШКО ВИ (6)

По јам и вр сте утро ска. Кон тро ла утро шка. По јам и вр сте тро
шко ва. Кал ку ла ци ја.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПО СЛО ВА ЊА У ПРЕД У ЗЕ ЋИ МА (8)

По јав ни об ли ци ре зул та та (укуп ни при хо ди, до хо дак, до бит). 
Еко но мич ност. Про дук тив ност. Рен та бил ност. По јам са о бра ћај ног 
тр жи шта и мар ке тин га.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПРО ИЗ ВОД ЊЕ СА О БРА ЋАЈ НИХ  
УСЛУ ГА (13)

По сло ви при пре ме про из вод ње. По ка за те љи из ра де пла на 
пре во за. При пре ма ка па ци те та. При пре ма про це са ра да. Про це на 
по сло ва. Опе ра тив но пла ни ра ње. По сло ви из вр ше ња про из вод ње. 
По сло ви кон тро ле у са о бра ћај ним пред у зе ћи ма.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ТЕХ НИЧ КОГ ОСТВА РИ ВА ЊА  
ПРО ИЗ ВОД ЊЕ (8)

По је ди нач на про из вод ња, се риј ска, ма сов на. Ор га ни за ци о не 
је ди ни це (по гон, ра ди о ни це, оде ље ња, рад не је ди ни це, рад но ме
сто). Ред во жње. На чин кре та ња про из вод ње.

АНА ЛИ ЗА УСЛО ВА РА ДА И ЖИ ВО ТА (5)

Ана ли за ми кро кли мат ских усло ва и чи ни ла ца рад не и жи вот
не сре ди не (ва зду ха, во де, тем пе ра ту ре, вла жно сти, стру ја ња, осве
тље ња, бу ке, ви бра ци је, зра че ња, итд.).

ЗА ШТИ ТА РА ДА И УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊЕ ЧО ВЕ КО ВЕ РАД НЕ  
И ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ (5)

За шти та чо ве ка и имо ви не; очу ва ње рад не и жи вот не сре ди не 
од за га ђе ња. По вре де на ра ду и про фе си о нал на обо ље ња.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ске са др жа је тре ба ор га ни зо ва ти у те мат ске це ли не 
за ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. При из
ра ди опе ра тив них пла но ва на став ник тре ба да де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Уче ни ци ма тре ба ука за ти на ве зу те мат ских це ли на овог 
пред ме та са са др жа ји ма пред ме та: пре воз ро бе и сред ства уну тра
шњег тран спор та и по мо гућ но сти са дру гим на став ни ци ма ор га
ни зо ва ти те мат ске ча со ве. На тај на чин зна ња, ста во ви и ве шти не 



сте че ни у окви ру на ста ве пред ме та еко но ми ка са о бра ћа ја до би ја ју 
ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас
пит них ци ље ва.

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

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

МЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је раз ви ја ње ком пе тен ци ја за да
љи про фе си о нал ни раз вој кроз сти ца ње функ ци о нал них зна ња о 
основ ним ка рак те ри сти ка ма ме ха ни зо ва них пре то вар них сред ста
ва, њи хо вој при ме ни и из бо ру, као и на чи ну оба вља ња пре то вар
них опе ра ци ја.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну и про ши ре зна ња о ме ха ни за ци ји пре то ва ра и ње ном 

зна ча ју,
– упо зна ју вр сте пре то вар них сред ста ва и раз у ме ју њи хо ве 

тех нич коекс пло а та ци о не ка рак те ри сти ке,
– си сте мат ски сти чу зна ња о сред стви ма за за хва та ње и по

ди за ње те ре та и раз у ме ју њи хов из бор у за ви сно сти од ка рак те ри
сти ка ро бе,

– по ве зу ју сте че на зна ња са са др жа ји ма срод них на став них 
пред ме та,

– бу ду оспо со бље ни за при ме ну сте че них зна ња и прак тич
них ве шти на,

– раз ви ја ју свест о ква ли те ту сте че ног зна ња и по тре би стал
ног уса вр ша ва ња.

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРАМ

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

ЗНА ЧАЈ МЕ ХА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ПРЕ ТО ВА РА (8)

Ор га ни за ци ја ме ха ни зо ва ног ра да, учи нак ме ха ни зо ва ног ра
да. Пла ни ра ње рад не сна ге у руч ном пре то ва ру.

КУ КА (6)

Као за хват ни еле мент, ве зи ва ње ку ке за уже или ла нац.

УРЕ ЂА ЈИ ЗА ПРЕ МЕ ШТА ЊЕ РАС ТРЕ СИ ТОГ ТЕ РЕ ТА (5)

Гра би ли це са два уже та – фа зе ра да. Спе ци јал ни уре ђа ји за 
за хва та ње те ре та – елек тро маг не ти.

УЖАД (9)

По де ла ужа ди на ку дељ ну и че лич ну. Вр сте на пре за ња код 
ужа ди.

ЛАН ЦИ (8)

По де ла ла на ца на зглоб не и за ва ре не лан це. На пре за ње ла на
ца. Лан ча ни ци за за ва ре не и зглоб не лан це.

КО ТУ РО ВИ (4)

Из ра чу на ва ње осо ви ни це ко ту ра.

ДО БО ШИ (3)

На пре за ње до бо ша на са ви ја ње и при ти сак.

КОЧ НИ ЦЕ (9)

По де ла коч ни ца на коч ни це са па пу чом и коч ни це са тра ком.

ПРО СТА ПРЕ ТО ВАР НА ОРУ ЂА И НА ПРА ВЕ (6)

По лу ге, двоп дел на ко ли ца за сит ни ји и круп ни ји те рет, ко ли
ца са пок тер ном плат фор мом.

ГРА ВИ ТА ЦИ О НИ УРЕ ЂА ЈИ ЗА КО СО И ВЕР ТИ КАЛ НО  
СПУ ШТА ЊЕ ТЕ РЕ ТА (9)

Кли зни ка на ли гра ви та ци о не це ви, спи рал не и вањ ка сте кли
зни це.

КО ТУ РА ЧЕ (8)

По крет не и не по крет не, про сте, сло же не.

ДИ ЗА ЛИ ЦЕ (10)

По де ла и ка рак те ри сти ке, окрет не ди за ли це, окрет но по крет
не мо стов ске, рав не, пре то вар ни мо сто ви, ка блов ске итд.

СРЕД СТВА НЕ ПРЕ КИД НОГ ТРАН СПОР ТА (12)

Тран спор те ри: тра ка сти, пу жни, инер ци о ни; опис, на ме на и 
ка рак те ри сти ке. Из ра чу на ва ње ши ри не тра ке код тра ка стих тран
спор те ра.

ГРА ЂЕ ВИН СКЕ МА ШИ НЕ (8)

Ба ге ри, до зе ри, греј де ри; опис, на ме на ка рак те ри сти ке, ка па
ци тет итд.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ске са др жа је тре ба ор га ни зо ва ти у те мат ске це ли не 
за ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. При из
ра ди опе ра тив них пла но ва на став ник тре ба да де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Уче ни ци ма тре ба ука за ти на ве зу те мат ских це ли на овог 
пред ме та са са др жа ји ма пред ме та: те ре ти у тран спор ту, уну тра
шњи тран спорт, сред ства уну тра шњег тран спор та и по мо гућ но сти 
са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. На тај на
чин зна ња, ста во ви и ве шти не сте че ни у окви ру на ста ве пред ме та 
ме ха ни за ци ја пре то ва ра до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства
ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва.

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

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



СРЕДСТВА УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

При ме њу је се про грам за II раз ред обра зов ног про фи ла ру ко
ва лац сред стви ма уну тра шњег тран спор та.

УНУТРАШЊИ ТРАНСПОРТ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње функ ци о нал них зна ња о 
ор га ни за ци ји про це са ра да у пред у зе ћи ма, функ ци ји уну тра шњег 
тран спор та у про це су про из вод ње, из бо ру сред ста ва уну тра шњег 
тран спор та и раз вој све сти уче ни ка о нео п ход но сти при ме не ме ра 
без бед но сти и за шти те на ра ду.

Задаци су на ста ве пред ме та да уче ни ци:
– си сте мат ски сти чу зна ња о ор га ни за ци ји ра да у пред у зе ћи

ма, усло ви ма рад не сре ди не и про дук тив но сти ра да;
– раз у ме ју уло гу уну тра шњег тран спор та у про це су про из

вод ње;
– бу ду оспо со бље ни за из бор сред ста ва уну тра шњег тран

спор та;
– раз ви ју спо соб но сти за про це ну функ ци о ни са ња уну тра

шњег тран спор та;
– раз ви ју од го вор ност за при ме ну ме ра без бед но сти и за шти

те на ра ду;
– по ве зу ју сте че на зна ња са са др жа ји ма срод них на став них 

пред ме та;
– раз ви ја ју свест о ква ли те ту сте че ног зна ња и по тре би стал

ног уса вр ша ва ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 го ди шње)

ОП ШТИ ПОЈ МО ВИ (4)

Рад и де лат ност , пред ме та ра да и сред ста ва за рад. Про из вод
не сна ге и про дук ци о ни од но си.Ор га ни за ци ја ра да. Тро шко ви ра да. 
Укуп на це на и и је ди нич на це на услу га. Жи ви опред ме ће ни рад.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА РА ДА У ПРЕД У ЗЕ ЋИ МА (4)

Пој мо ви ор га ни за ци је ра да. Уло га на у ке у ор га ни за ци ји уну
тра шњег тран спор та. Про из вод ни фак то ри и њи хов ути цај на ко ри
шће ње про из вод них ка па ци те та уну тра шњег про сто ра. Ра ци о нал
но ко ри шће ње сна ге и сред ста ва за рад. Упра вља ње и ру ко во ђе ње 
у на шим усло ви ма. Вр ста упра вља ња.

ЧО ВЕК, ЊЕ ГОВ РАД И ЗА ШТИ ТА НА РА ДУ (16)

Спе ци фич но сти и зах те ви са вре ме но сти у уну тра шњем тран
спор ту.Теј ло ри зам и фор ди зам и ње го ве глав не ка рак те ри сти ке. 
Пси хо ло ги ја и фи ло зо фи ја ра да и при ла го ђа ва ње чо ве ка ра ду и обр
ну то. При хва та ње и уво ђе ње но вих рад ни ка на по сао. Про фе си о нал
на ор га ни за ци ја и се лек ци ја. За шти та омла ди не и же на – рад ни ка.

УСЛО ВИ РАД НЕ СРЕ ДИ НЕ И ЊИ ХОВ УТИ ЦАЈ НА РАД НУ 
СПО СОБ НОСТ РАД НИ КА (7)

Осве тље ње. Кли мат ски усло ви. Бо ја про сто ри је. Бу ка и шу
мо ви.По тре си и ви бра ци је. Зра че ње. Ин ду стриј ски отро ви.

МЕ ЂУ СОБ НИ ОД НО СИ ЉУ ДИ У КО ЛЕК ТИ ВУ (10)

Пси хо ло шка ат мос фе ра. Од но си ме ђу љу ди ма. Тим ски (груп
ни) рад. Си стем пла ћа ња за рад. Мо ти ва ци је. По хва ле и ка зне.

ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА РА ДА И ЊЕН УТИ ЦАЈ НА РАД НУ 
СПО СОБ НОСТ ЧО ВЕ КА (6)

При ла го ђа ва ње рит ма ра да. Вре ме ра да и од мо ра. Нор мал ни 
и не нор мал ни рад. Ин ди ви ду ал на, се риј ска и ма сов на про из вод ња. 

Мо но то ни ја и пси хич ко за ма ра ње рад ни ка. Бор ба про тив мо но то
ни је. Уче ста ли од мо ри.

УМОР, ОБО ЉЕ ЊЕ, ПО ВРЕ ДЕ НА РА ДУ (6)

Умор. Ста рост рад ни ка и ње го ва рад на спо соб ност. Обо ље ње 
рад ни ка. Пре вен тив не ме ре про тив обо ље ва ња. По вре де на ра ду. 
Еко ном ски гу би ци због по вре да на ра ду.

МЕ РЕ ЊЕ И НОР МИ РА ЊЕ РА ДА (4)

Нор ми ра ње вре ме на. Вр сте вре мен ских нор ми. Струк ту ра 
вре мен ских нор ми. По јам о ка па ци те ти ма. Од ре ђи ва ње ка па ци те та 
за све вр сте услу га у уну тра шњем тран спор ту.

РАС ПО ДЕ ЛА УКУП НОГ ПРИ ХО ДА (6)

Уку пан при ход, тро шко ви по сло ва ња пред у зе ћа и њен до хо
дак. Ана ли тич ка про це на рад них ме ста. Пра вил ник о рас по де ли 
лич них до хо да ка. Пла ћа ње по вре ме ну про ве де ном на ра ду и пла
ћа ње по нор ми. Пре миј ско пла ћа ње за рад.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПРЕД У ЗЕ ЋА И ФУНК ЦИ О НИ СА ЊЕ (4)

Ор га ни упра вља ња у пред у зе ћу. Слу жбе (функ ци је) у пред у
зе ћу.

РУ КО ВО ЂЕ ЊЕ (2)

Вр сте ру ко во ђе ња. Хи је рар хиј ске ле стви це. Из да ва ње и при
ма ње из ве шта ја. По де ла ра да и ко ор ди на ци ја ра да.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА РАД НИХ МЕ СТА (4)

Рад но ме сто. Основ на пра ви ла за уре ђе ње рад ног ме ста у 
слу жби уну тра шњег тран спор та. Си сте ма ти за ци ја по сло ва на рад
ном ме сту (при пре ма, об ли ко ва ње, кон тро ла, по ен та жа итд.).

ПРО У ЧА ВА ЊЕ РА ДА (4)

По тре ба и зна чај про у ча ва ња ра да. Раш чла ња ва ње рад них 
про це са. Сим бо ли и схе ме кре та ња пред ме та ра да. По сто је ће и по
бољ ша но ста ње про це са.

ТЕХ НО ЛО ШКИ ПРО ЦЕС И РАС ПО РЕД МА ШИ НА (6)

Тех но ло шки про цес. Ти по ви про из вод ње. Гру шна и тип ска 
тех но ло ги ја уну тра шњег тран спор та.

ПО ЈАМ О ОПЕ РА ТИВ НОМ ПЛА НИ РА ЊУ, ТЕР МИ НИ РА ЊУ  
И ЛАН СИ РА ЊУ (4)

Опе ра тив но пла ни ра ње. Тер ми ни ра ње и лан си ра ње. Тех нич
ка до ку мен та ци ја.

ТЕХ НИЧ КА ОПЕ РА ТИ ВА (4)

Ор га ни зо ва ње, ру ко во ђе ње и ре гу ли са ње про це са уну тра шњег 
тран спор та. Кон тро ла ква ли те та оба вље них опе ра ци ја. Одр жа ва ње 
и кла си фи ка ци ја по сло ва одр жа ва ња тран спорт них сред ста ва

СЛУ ЖБА ХТЗ И СРЕД СТВА ЗА ШТИ ТЕ НА РА ДУ (2)

Слу жба за шти те на ра ду. По ди за ње оп ште тех нич ке кул ту ре 
рад ни ка. Нор ми ра ни ак ти о ме ра ма за шти те на ра ду. Рад на ме ста 
са по себ ним усло ви ма ра да у уну тра шњем тран спор ту. За штит на 
сред ства. Тех нич ка сред ства за шти те. Обез бе ђе ње рад них ин ста ла
ци ја. При руч на апо те ка.

ПО СЕБ НА ОПА СНОСТ И МЕ РЕ ЗА ШТИ ТЕ НА СРЕД СТВИ МА 
УНУ ТРА ШЊЕГ ТРАН СПОР ТА (4)

Опа сно сти ко је на ста ју при ра ду на ди за лич ним ма ши на ма и 
тран спорт ним уре ђа ји ма. Опа сност од до дир ног на по на. Опа сно
сти од штет ног деј ства па ра, га со ва, пра ши не, зра че ња и сл. Обо
ље ње ру ко ва о ца ди за ли це тран спорт них сред ста ва и ли ца ко ја ра де 
на одр жа ва њу ди за ли ца и сред ста ва.



УНУ ТРА ШЊИ ТРАН СПОРТ И СРЕД СТВА УНУ ТРА ШЊЕГ 
ТРАН СПОР ТА (4)

Ма ни пу ла ци је те ре том и сиг нал на из во ђе ња. Тех но ло ги ја ра
да те ре том (ве зи ва ње, за те за ње, по ди за ње итд.). Ду жност сиг на ли
ста. Ка те го ри за ци ја сиг на ла. Да ва ње сиг на ла о по ди за њу те ре та, 
др жа њу на ви си ни, пре ме шта њу, у по треб ном прав цу и спу шта њу.

МЕ РЕ ПРО ТИВ ПО ЖАР НЕ ЗА ШТИ ТЕ НА ДИ ЗА ЛИ ЦА МА И 
ПРЕ НО СНИ ЦИ МА (2)

Оп ште од ред бе пра вил ни ка. Раз ло зи на ста ја ња по жа ра. Пра
ви ла за ко ри шће ње ин стру ме на та и ала та за ис кљу че ње елек трич
не мре же и ме ре пре до стро жно сти при ко ри шће њу за па љи вих теч
но сти или га со ва ко ји мо гу иза зва ти по жар. Опа сно сти од по жа ра 
на ди за ли ца ма и пре но сни ци ма са ко јих се упра вља и ка би не.

ПРЕ ВЕН ТИВ НА ЗА ШТИ ТА ОД ПО ЖА РА (2)

Апа ра ти и сред ства за га ше ње по жа ра на ди за ли ца ма и пре
но сни ци ма, њи хов опис и упо тре ба.

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

ПО ЈАМ И ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈА УНУ ТРА ШЊЕГ ТРАН СПОР ТА (4)

Ме сто уну тра шњег тран спор та у си сте му ре про дук ци је до ба
ра. Основ на по де ла уну тра шњег тран спор та пре ма тех нич кој ба зи, 
тех но ло шкој ба зи, еко ном ској су шти ни по је ди нач них под си сте ма 
уну тра шњег тран спор та.

АНА ЛИ ЗА СИ СТЕ МА И ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ  
СА СТА НО ВИ ШТА ЗАХ ТЕ ВА ЗА ТРАН СПОРТ (10)

Спе ци фич ност про це са у уну тра шњем тран спор ту код по је
ди нач них обла сти ма те ри јал не про из вод ње: ру дар ство, ме та лур ги
ја, гра ђе ви нар ство, бро до град ња, по љо при вре да, луч нопри ста ни
шна де лат ност.

ФУНК ЦИ ЈЕ ТРА ЖЊЕ ЗА УНУ ТРА ШЊИМ ТРАН СПОР ТОМ (4)

Фак то ри зна чај ни за утвр ђи ва ње функ ци је тра жње у уну тра
шњем тран спор ту. Упо ред на ана ли за пред ло же них ре ше ња ра ди 
из бо ра нај бо љег ре ше ња. Основ не ка рак те ри сти ке тех нич ке ба зе 
уну тра шњег тран спор та: про це сног, ме ђу по гон ског, спољ но ин ду
стриј ског (пру ге, рам пе). Основ не ка рак те ри сти ке (тех но ло шке) 
по је ди них ма ни пу ла тив них сред ста ва тран спорт нома ни пу ла
тив них и пре но сних (тран спорт них). Тран спорт на сред ства чи ја 
је при ме на ти пич на за уну тра шњи тран спорт: кон теј не ра, ви се ће 
пре но си ли це, тра ка сти тран спор те ри за тран спорт на ве ћа ра сто ја
ња, каблкран, дан перва гон.

ИЗ БОР СРЕД СТА ВА ЗА УНУ ТРА ШЊИ ТРАН СПОРТ (22)

Од ре ђи ва ње њи хо вог ме ро дав ног ка па ци те та.

ПО КА ЗА ТЕ ЉИ ФУНК ЦИ О НИ СА ЊА ПРО ЦЕ СА  
ТРАН СПОР ТА (12)

Ка рак те ри стич ни па ра ме три оце не функ ци о ни са ња про це са 
тран спор та при раз ли чи тим ни во и ма тех но ло ги је ра да. Скра ће
ни це и сим бо ли ко ри шће ња при ана ли зи про це са: то ко ви уну тра
шњег тран спор та, прак тич ни при ме ри ана ли зе то ка ма те ри ја ла.

ТР ПЕ ЉИ ВОСТ РО БА У УНУ ТРА ШЊЕМ ТРАН СПОР ТУ (12)

Основ ни зах те ви и тех нич ки нор ма ти ви за шти те на ра ду. Ма
ни пу ли са ње и скла ди ште ње ро ба у уну тра шњем тран спор ту. На ци
о нал ни и ме ђу на род ни про пи си: опа сне ма те ри је, оста ле ма те ри је, 
без бед ност уче сни ка у уну тра шњем тран спор ту.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ске са др жа је тре ба ор га ни зо ва ти у те мат ске це ли
не за ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. При 

из ра ди опе ра тив них пла но ва на став ник тре ба да де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Уче ни ци ма тре ба ука за ти на ве зу те мат ских це ли на овог 
пред ме та са са др жа ји ма пред ме та: осно ви са о бра ћа ја и тран спор
та, сред ства уну тра шњег тран спор та, те ре ти у тран спор ту, еко но
ми ка и ор га ни за ци ја са о бра ћа ја и са о бра ћај на пси хо ло ги ја, и по 
мо гућ но сти са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со
ве. На тај на чин зна ња, ста во ви и ве шти не сте че ни у окви ру на ста
ве ор га ни за ци је пре во за ро бе до би ја ју ши ри сми сао и до при но се 
оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва.

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

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

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци раз ви ју спо соб но сти, 
ста во ве и ве шти не кроз сти ца ње функ ци о нал них зна ња о тех но ло
ги ја ма ин те грал ног тран спор та, са вре ме ном ком би но ва ном тран
спор ту и при ме ни то вар нома ни пу ла тив них је ди ни ца.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– раз у ме ју функ ци о ни са ње са вре ме ног ком би но ва ног тран

спор та;
– про ши ру ју зна ња о то вар но ма ни пу ла тив ним је ди ни ца ма;
– схва те зна чај при ме не то вар но ма ни пу ла тив них је ди ни ца;
– схва те зна чај та ри фа и при ме ну ин фор ма ти ке у ин те грал

ном тран спор ту;
– стек ну зна ња о ко о пе ра ци ји у ин те грал ном тран спор ту;
– раз у ме ју функ ци о ни са ње са вре ме них тех но ло ги ја ин те

грал ног тран спор та;
– по ве зу ју сте че на зна ња и ве шти не са са др жа ји ма срод них 

на став них пред ме та;
– раз ви ја ју свест о ква ли те ту сте че ног зна ња и по тре би стал

ног уса вр ша ва ња.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

УВОД (8)

Основ ни пој мо ви у ин те грал ном тран спор ту. Основ не ка рак
те ри сти ке по је ди них вр ста (ви до ва тран спор та). Основ ни по ка зи
те љи не ке вр сте тран спор та. Су шти на про це са тран спор та. Тех но
ло шке и ор га ни за ци о не раз ли ке кла сич не и са вре ме не тех но ло ги је 
тран спор та. Про блем ра ци о на ли за ци је тран спор тау на шој зе мљи.

СА ВРЕ МЕ НИ КОМ БИ НО ВА НИ ТРАН СПОРТ РО БЕ (8)

По ја ва и раз вој ком би но ва ног пре во за. Са вре ме ни ком би но
ва ни тран спорт. Са рад ња уче сни ка у тран спор ту упо тре бом сред
ста ва ком би но ва ног са о бра ћа ја.

СИ СТЕМ УКРУП ЊА ВА ЊА (8)

Фор ми ра ње је ди ни це ру ко ва ња. Фор ми ра ње јед ни ни це те ре
та (све ком би на ци је). Фор ми ра ње је ди ни це от пре ме.



СУ ШТИ НА ПА КЕ ТИ ЗА ЦИ ЈЕ КАО СА ВРЕ МЕ НОГ  
ТЕХ НИЧ КОТЕХ НО ЛО ШКОГ И ЕКО НОМ СКОГ  
СИ СТЕ МА ТРАН СПОР ТА (12)

Основ не тех но ло шке ка рак те ри сит ке па ке та и па ке ти за ци је. 
Тех но ло шка ба за па ке ти за ци је. Тех нич коеко ном ске пред но сти па
ке ти за ци је.

ОСНОВ НА ФА ЗА РАЗ ВО ЈА СИ СТЕ МА КОН ТЕЈ НЕ РИ ЗА ЦИ ЈЕ 
И ТЕХ НО ЛО ШКЕ РАЗ ЛИ КЕ (16)

По јам и зна чај кон теј не ри за ци је. Ти по ви кон теј не ра. Сред
ства за пре то вар кон теј не ра. Сред ства за пре воз кон теј не ра.

КОН ТЕЈ НЕР СКЕ СТА НИ ЦЕ – ТЕР МИ НА ЛИ (10)

ОСТА ЛИ ЗНА ЧАЈ НИ СИ СТЕ МИ ИН ТЕ ГРАЛ НОГ  
ТРАН СПОР ТА (8)

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

КОН ТЕЈ НЕ РИ ЗА ЦИ ЈА ТРАН СПОР ТА КАО ИН ТЕ ГРАЛ НИ  
И СЛО ЖЕ НИ ТЕХ НО ЛО ШКИ СИ СТЕМ (15)

Тран спорт ноеко ном ски ефек ти. Спе ци фич ност и уло га шпе
ди ци је у ин те грал ном тран спор ту. Обла сти и гра не ма те ри јал не 
про из во ње с аспек та ин те грал ног тран спор та. При ме на по је ди них 
вр ста тран. сред ста ва за по је ди не гра не обла сти.

ТЕХ НИЧ КОЕКО НОМ СКЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ СРЕД СТА ВА 
УНУ ТРА ШЊЕГ ТРАН СПОР ТА (11)

Из бор сред става уну тра шњег тран спор та. Тран спорт на сред
ства чи ја је упо тре ба (при ме на) ти пич на за ин ду стриј ски тран
спорт.

РОБ НОТРАН СПОРТ НИ СИ СТЕ МИ (19)

Са вре ме не тех но ло ги је тран спор та (у коп не ном, реч ном, по
мор ском и ва зду шном тран спор ту). Коп не ни мо сто ви. Роб но тран
спорт ни цен три. Та ри фе у ин те грал ном тран спор ту. Ло ги сти ка у 
ин те грал ном тран спор ту.

ИН ФОР МА ТИ КА У ИН ТЕ ГРАЛ НОМ ТРАН СПОР ТУ (19)

Спе ци фич на тех но ло ги ја и фор ми ра ње раз ли чи тих тран
спорт них ла на ца. При ме на ки бер не ти ке у тран спор ту. Елек трон
ски ра чу на ри и ин фор ма ци о ни си сте ми ко ри шће ни у про це су ин
те грал ног тран спор та. Ко о пе ра ци ја(и ко ор ди на ци ја у тран спор ту) 
у тран спорт ним лан ци ма.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ске са др жа је тре ба ор га ни зо ва ти у те мат ске це ли не 
за ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. При из
ра ди опе ра тив них пла но ва на став ник тре ба да де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Уче ни ци ма тре ба ука за ти на ве зу те мат ских це ли на овог 
пред ме та са са др жа ји ма пред ме та: осно ви са о бра ћа ја и тран спор
та, сред ства уну тра шњег тран спор та и те ре ти у тран спор ту, и по 
мо гућ но сти са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со
ве. На тај на чин зна ња, ста во ви и ве шти не сте че ни у окви ру на
ста ве ин те грал ног тран спор та до би ја ју ши ри сми сао и до при но се 
оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва.

Са др жај про гра ма нео п ход но је ре а ли зо ва ти са вре ме ним на
став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це
ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, 
си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во
ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел
но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве зе из ме ђу раз ли чи тих 

са др жа ја; тим ски рад; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и ефи ка сни ју 
ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

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

ОДРЖАВАЊЕ СРЕДСТАВА УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

При ме њу је се про грам за III раз ред обра зов ног про фи ла ру ко
ва лац сред стви ма уну тра шњег тран спор та.

УПРАВЉАЊЕ ТРАНСПОРТНИМ ПРОЦЕСИМА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је сти ца ње функ ци о нал них зна ња 
из обла сти тран спорт них про це са, та ри фа, ца ри на и оси гу ра ња и 
овла да ва ње ве шти на ма за при ме ну тих зна ња у ре ша ва њу кон крет
них за да та ка ве за них за ме ђу на род ни и уну тра шњи тран спорт.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– упо зна ју по јам тран спорт ног про це са, та ри фе, ца ри не и 

оси гу ра ње,
– раз у ме ју функ ци о ни са ње тран спорт ног про це са,
– упо зна ју по сло ве уво за, из во за и тран зи та ро бе,
– раз ви ја ју спо соб но сти за ре ша ва ње кон крет них за да та ка 

при уво зу, из во зу и тран зи ту ро бе,
– упо зна ју са јам ске по сло ве и ре ша ва ју кон крет не за да та ке 

ве за не за ор га ни за ци ју сај ма;
– бу ду оспо со бље ни за са мо стал ни рад;
– раз ви ја ју спо соб но сти при ме не сте че них зна ња и по ве зи ва

ња са са др жа ји ма срод них на став них пред ме та.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

ОП ШТИ ПОЈ МО ВИ О ТРАН СПОРТ НОМ ПРО ЦЕ СУ (8)

По де ла тран спорт ног про це са пре ма де ло кру гу ра да. По де ла 
тран спорт ног пр це са пре ма обе леж ју по сло ва ња. Уло га и за да ци 
ме ђу на род ног тран спор та у усло ви ма на ше при вре де. Вр сте до ку
мен та у тран спорт ном про це су, ко мер ци јал ни и фи нан сиј ски. Ме
ђу на род на тран спорт на ор га ни за ци ја ФИ А ТА – ме ђу на род ни са вез 
тран спорт них удру же ња. За кон ски по пи си о тран спорт ној де лат
но сти, европ ски си стем, срп ска ре гу ла ти ва, тр го вин ски тер ми ни, 
тран спорт не кла у зу ле.

УОП ШТЕ НО О ТА РИ ФА МА (8)

Та ри фа. Та риф ска на че ла – на че ло јав но сти, на че ло јед на ко
сти, трај но сти и ја сно ће. Та риф ски пој мо ви – та риф ски си стем, 
та риф ска по ли ти ка, та риф ска тех ни ка, та риф ска уда ље ност. Пре
во зне та ри фе ло кал не, уну тра шње, ме ђу на род не ком би но ва не. 
Оста ле та ри фе, луч ке са јам ске, та ри фе јав них и дру гу их скла ди
шта и шпе ди тер ске.

ПО СЛО ВИ И ЗА ДА ЦИ ТА РИФ НО КОН ЈУК ТУР НОГ  
ОДЕ ЉЕ ЊА (6)

Акви зи ци ја, пра ће ње тр жи шта, ин стра да ци ја, ин фор ма ци је 
и по ну де. Скла па ње уго во ра о тран спор ту, ре фак ци је и про ви зи је.

ПО СЛО ВИ И ЗА ДА ЦИ УВО ЗНОГ ОДЕ ЉЕ ЊА (8)

По зи ци о ни ра ње, дис по ни ра ње, оси гу ра ње, ави зи ра ње и при
хват ро бе. Ис то вар ро бе, ца ри ње ње опре ма ко мин те ту, фак ту ри са
ње. По сло ви и за да ци оде ље ња за из воз: по зи ци ра ње, оси гу ра ње 



пре во зних сред ста ва за опре му, фак ту ри са ње. По сло ви тран спор
то ног оде ље ња уго ва ра ње тран зи та, при хват ро бе, опре ма ро бе код 
раз ли чи тих ви до ва пре во за.

СА ЈАМ СКИ ПО СЛО ВИ (6)

Акви зи ци ја са јам ских по сло ва, при хват и сме штај екс по на та. 
Па ко ва ње и опре ма на кон за вр шет ка сај ма. Об ра да са јам ских по
сло ва. Об ра чун и фак ту ри са ње.

СПЕ ЦИ ЈАЛ НИ ПО СЛО ВИ ТРАН СПОР ТА (8)

Кон тро ла ква ли те та и кван ти те та ро бе. Узи ма ње узо ра ка. Пра
ће ње тран спор та. Из да ва ње тран спорт них пи са ма. До ле ђи ва ње.

ТРАН СПОРТ НО ОСИ ГУ РА ЊЕ (10)

Пре вен тив не и ре пре сив не ме ре. За јед ни ца оси гу ра ња – за
јед ни ца ре о си гу ра ња. Оба ве зно оси гу ра ње. Тран спорт не кла у зу ле. 
Усло ви оси гу ра ња, фран ши за, пре ми ја, сво та оси гу ра ња. Оси гу ра
ње у друм ском са о бра ћа ју. Ри зи ци и вр сте ри зи ка. Оси гу ра ње мо
тор них во зи ла – ка ско оси гу ра ње.

ЦА РИН СКИ ПО СТУ ПАК (10)

По јам зна че ња и вр сте ца ри на. По де ла ца ри на пре ма ци љу 
због ко га су уве де не: фи скал не, за штит не, со ци јал но по ли тич ке, 
ди фе рен ци јал не и пре фе рен ци јал не. По де ла ца ри на пре ма прав
цу кре та ња ро бе: уво зне, из во зне, тран зит не. За кон ски и пра те ћи 
пот пи си из обла сти ца рин ске слу жбе у Ре пу бли ци Ср би ји. Ца рин
ски по сту пак у друм ском про ме ту. Над зор над ро бом у пре во зним 
сред стви ма. По сту пак са во зи лом под ре жи мом ТИР. Опис кар не та 
ТИР. Вр сте и на чин ца рин ског по ступ ка. Ца рин ски по сту пак код 
уво за и из во за. Ца рин ски по сту пак код пут нич ког про ме та.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ске са др жа је тре ба ор га ни зо ва ти у те мат ске це ли не 
за ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. При из
ра ди опе ра тив них пла но ва на став ник тре ба да де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Уче ни ци ма тре ба ука за ти на ве зу те мат ских це ли на овог 
пред ме та са са др жа ји ма пред ме та: ин те грал ни тран спорт и ор га
ни за ци ја пре во за ро бе и по мо гућ но сти са дру гим на став ни ци ма 
ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. На тај на чин зна ња, ста во ви и ве
шти не сте че ни у окви ру на ста ве пред ме та упра вља ње тран спорт
ним про це си ма до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу 
оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва.

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

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

СКЛАДИШТА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је раз ви ја ње спо соб но сти, ве шти на и 
ста во ва кроз сти ца ње функ ци о нал них зна ња о вр ста ма скла ди шта, 
њи хо вој опре ми, про це су ускла ди ште ња и ис кла ди ште ња ро бе.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– си сте мат ски сти чу зна ња о пој му и вр ста ма скла ди шта;
– бу ду оспо со бље ни за из бор скла ди шта у за ви сно сти од вр

сте и ка рак те ри сти ка ро бе;
– стек ну зна ња о при бо ру и уре ђа ји ма за скла ди ште ње и чу

ва ње ро бе;
– раз у ме ју зна чај из бо ра ло ка ци је скла ди шта;
– по ве зу ју сте че на зна ња са са др жа ји ма срод них на став них 

пред ме та;
– раз ви ја ју спо соб но сти за при ме ну зна ња из скла ди шта.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

IV РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

УВОД НИ ДЕО (7)

Де фи ни ци ја скла ди ште ња и за да ци скла ди шта. Прин ци пи 
кла си фи ка ци је скла ди шта. По де ла скла ди шта пре ма тех нич ко
екс пло а та ци о ним ка рак те ри сти ка ма. Ка рак те ри сти ке скла ди шта у 
окви ру скла ди шне мре же – оп шта или јав на скла ди шта, же ле знич
колуч на при ста ни шта и дру га скла ди шта.

СИ ЛО СИ (6)

Си ло си са ок ни ма или ће ли ја ма, си ло си с џе по ви ма, си ло си 
с пре гра да ма.

ОСНОВ НЕ РАЗ МЕ НЕ И ПА РА МЕ ТРИ СКЛА ДИ ШТА (5)

ПРИ МЕ НА РЕ ГА ЛА У СКЛА ДИ ШТИ МА (6)

Вр сте ре га ла пре ма кон струк ци ји, вр сте ре га ла пре ма функ
ци о нал но сти, про точ ни, ауто ма ти зо ва ни и спе ци јал ни ре га ли.

ОПРЕ МА СКЛА ДИ ШТА (6)

Уре ђа ји за ме ре ње и ва га ње и ала ти за ам ба ла жи ра ње.

ТРАН СПОРТ НА СРЕД СТВА У СКЛА ДИ ШТУ (4)

Сред ства са утвр ђе ном ли ни јом тран спор та, сред ства са де
ли мич но огра ни че ном ли ни јом тран спор та, сред ства ко ја се мо гу 
кре та ти у свим прав ци ма.

ОП ТИ МИ ЗА ЦИ ЈА ЗА ЛИ ХА (5)

Вр сте за ли ха, од ре ђи ва ње ста ња за ли ха.

ПРИ БОР И УРЕ ЂА ЈИ ЗА СКЛА ДИ ШТЕ ЊЕ И ЧУ ВА ЊЕ  
КО МАД НЕ РО БЕ (6)

При бор и уре ђа ји за скла ди ште ње и чу ва ње сит но зр на сте и 
пра ши на сте ро бе. При бор и уре ђа ји за скла ди ште ње наф те и наф
ти них де ри ва та.

АР ХИ ТЕК ТОН СКОКОН СТРУК ТИВ НЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ 
СКЛА ДИ ШТА ЛА КО КВАР ЉИ ВЕ РО БЕ (6)

ТЕ НО ЛО ГИ ЈА СКЛА ДИ ШТЕ ЊА (5)

ХЛАД ЊА ЧЕ (5)

Вр сте ко мо ра у хлад ња ча ма. Ве ли чи на ко мо ре. Спрат ност 
хлад ња че. Кри те ри ју ми за утвр ђи ва ње оп ти мал ног ти па.

УСЛО ВИ ЧУ ВА ЊА РО БЕ У СКЛА ДИ ШТИ МА (3)

За шти та од бу ке. За шти та рад не ат мос фе ре.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ске са др жа је тре ба ор га ни зо ва ти у те мат ске це ли
не за ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. При 



из ра ди опе ра тив них пла но ва на став ник тре ба да де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Уче ни ци ма тре ба ука за ти на ве зу те мат ских це ли на овог 
пред ме та са са др жа ји ма пред ме та: те ре ти у тран спор ту, ме ха ни за
ци ја пре то ва ра, ине грал ни тран спорт и уну тра шњи тран спорт, и по 
мо гућ но сти са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со
ве. На тај на чин зна ња, ста во ви и ве шти не сте че ни у окви ру на
ста ве скла ди шта до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу 
оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва.

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

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

МОТОРНА ВОЗИЛА

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

При ме њу је се про грам за II раз ред обра зов ног про фи ла ру ко
ва лац сред стви ма уну тра шњег тран спор та.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ на ста ве пред ме та је да уче ни ци раз ви ју спо соб но сти и 
ве шти не за по ве зи ва ње сте че них те о рет ских зна ња и при ме не их 
у прак си и раз ви ју ком пе тен ци је зна чај не за бу ду ћи жи вот и да љи 
про фе си о нал ни раз вој.

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци:
– раз ви ја ју рад не на ви ке, по у зда ност, тач ност, пре ци зност и 

од го вор ност у ра ду;
– сти чу ве шти не у ра ду,
– фор ми ра ју на ви ке за ра ци о нал но и еко но мич но ко ри шће ње 

сред ста ва за рад;
– бу ду оспо со бље ни за по ве зи ва ње те о риј ских зна ња и ве

шти на и њи хо ву при ме ну у прак си;
– уна пре ђу ју ве шти не нео п ход не за ин ди ви ду ал ни и тим ски 

рад;
– раз ви ја ју свест о ква ли те ту сте че ног зна ња и по тре би стал

ног уса вр ша ва ња.

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

УВОД (4)

Упо зна ва ње обла сти ра да, ду жно сти, пра ва и оба ве за. Упо
зна ва ње школ ских ра ди о ни ца. Упо зна ва ње основ нох ме ра за шти те 
на ра ду. Упо зна ва ње рад ног ме ста и ор га ни за ци је ра да. Ма те ри јал
но за ду же ње, ко ри шће ње сред ста ва за рад и њи хо во одр жа ва ње. 
Ме тал ни про фи ли, озна ке и ве ли чи не.

АЛАТ, ОПРЕ МА И ПРИ БОР (17)

Па ра лел на сте га, основ не ве ли чи не, при ме на, не га и одр жа
ва ње. Алат и при бор за обе ле жа ва ње ме та ла. Те сте ра за се че ње ме
та ла, при ме на. Тур пи је, вр сте, основ не ве ли чи не и при ме на. Ре зни 

алат и при бор за ре за ње на во ја, при ме на. Раз вр та чи (по де си ви и 
не по де си ви), ве ли чи не и при ме на. Ма ка зе за лим, основ не ве ли чи
не и при ме на. Аутоме ха ни чар ски и ауто мо бил ски алат и при бор, 
на зив, ве ли чи не, озна ке, из бор ала та и при ме на. Мо мент кључ, 
при ме на. Из вла кач и при ме на.

МЕР НИ И КОН ТРОЛ НИ АЛАТ (7)

Че лич ни ме тар, ле њир, по мич на ме ри ла, ми кро ме тар и њи хо
ва при ме на. Кон трол ни ала ти, ли сна то ме ри ло, ка ли бри, ша бло ни, 
ком па ра те ри.

ЛЕ МЉЕ ЊЕ (2)

По сту пак ле мље ња, ле ми ли це, лем, сред ство за од ма шћи ва
ње, по сту пак ле мље ња.

ГА СНО И ЕЛЕК ТРО ЛУЧ НО ЗА ВА РИ ВА ЊЕ (4)

Га сно за ва ри ва ње. Елек тро луч но за ва ри ва ње.

МО ТОР НО ВО ЗИ ЛО (12)

Основ ни скло по ви ауто мо би ла. Агре га ти и уре ђа ји ауто мо би
ла. Рас кла па ње и скла па ње ауто мо бил ских скло по ва.

ИЗ РА ДА УЧИ ЛА (28)

Из ра да учи ла по мо ћу ала та, при бо ра и уре ђа ја.

II РАЗРЕД 
( 4 ча са не дељ но ве жби, 140 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва на ста ве 

у бло ку)

ОТО МО ТО РИ И АГРЕ ГА ТИ (23)

Упо зна ва ње скло по ва и агре га та као тех но ло шког по ступ ка 
мон та же и де мон та же и ме ре за шти те на ра ду. Ци лин дар ска гла ва. 
Блок мо тор. Клип ни ме ха ни зам (клип са пр сте но ви ма и осо ви ни
цом, клип ња ча, ко ле на сто вра ти ло са за мај цем). Раз вод ни ме ха ни
зам (раз вод на ку ти ја, бре га сто вра ти ло, по ди за чи вен ти ла, шип ке 
по ди за ча, клац ка ли це, вен ти ли с опру га ма).

МО ТОР СКИ АГРЕ ГЕ ТИ (30)

Уре ђа ји за до вод и на па ја ње мо то ра го ри вом (ре зер во ар, 
спро вод не це ви, пре чи ста чи го ри ва, пум па, кар бу ра тор, пре чи ста
чи ва зду ха, уси сна и из дув на цев). Уре ђа ји за под ма зи ва ње мо то ра 
(мо тор ска ку ћи ца, зуп ча ста пум па, ре гу ла тор при ти ска, пре чи стач 
уља, ма но ме тар за уље, хлад њак за уље, цир ку ла ци о ни пут под
ма зи ва ња). Уре ђа ји за хла ђе ње мо то ра: хла ђе ње теч но шћу (хлад
њак, спро вод не це ви, цен три фу гал на пум па, тер мо стат, тер мо ме
тар, вен ти ла тор, цир ку ла ци о ни круг хла ђе ња, за тво ре ни си стем 
хла ђе ња). Хла ђе ње мо то ра ва зду хом (тур би на, оклоп, тер мо стат, 
тер мо ме тар, ре гу ли са ње про то ка ва зду ха). Пум па за убри зга ва ње 
код ОТОмо то ра. Про гра ми ра ње и ра чу нар у си сте му на па ја ња го
ри вом код ОТОмо то ра.

ДИ ЗЕЛМО ТО РИ И АГРЕ ГА ТИ (23)

Спе ци фич но сти ди зелмо то ра у од но су на ОТОмо то ре. Уре
ђа ји за до вод го ри ва и на па ја ње ди зелмо то ра (гру би пре чи стач го
ри ва, клип на пум па за до вод го ри ва, фи ни пре чи стач, клип на пум
па ви со ког при ти ска, це ви ви со ког при ти ска, бри згаљ ке, пре лив не 
це ви). Ди стри бу терро та ци о на пум па.

ЕЛЕК ТРО У РЕ ЂА ЈИ МО ТО РА (35)

Упо зна ва ње уре ђа ја, ис пи ти ва ње уре ђа ја и от кла ња ње не ис
прав но сти. Олов на и че лич на ба те ри ја. Ге не ра то ри јед но смер не 
стру је. Ге не ра то ри на из ме нич не стру јеал тер на то ри. Ре гле ри (ре
леј и ре гу ла тор на по на), ис пра вљач. Елек трич на пум па за до вод го
ри ва. Елек тро по кре та чи (Бен дикс, Дел ко, Ре ми, Бош). Ба те риј ско 
па ље ње с уре ђа ји ма. Маг нет но и тран зи стор ско па ље ње. Ра чу на ри 
и про гра ми ра ње у си сте му па ље ња.



МЕР НИ И КОН ТРОЛ НИ ИН СТРУ МЕН ТИ И УРЕ ЂА ЈИ  
ЗА ПРА ЋЕ ЊЕ РА ДА МО ТО РА (29)

Ин ди ка то ра при ти ска уси сне гра не, ин ди ка тор тем пе ра ту
ре мо то ра, ин ди ка торме рач бро ја обр та ја, сиг нал ни уре ђа ји тем
пе ра ту ре и при ти ска хла ђе ња, за пр ља ност пре чи ста ча; во до ви и 
при кључ ци за ди јаг но сти ку ра да мо то ра. Ди јаг но стич ки цен три 
за пра ће ње ра да мо то ра, агре га та и уре ђа ја. Елек тро мо то ри (ред ни 
мо то ри и њи хо ве основ не ка рак те ри сти ке, склоп елек тро мо то ра, 
па ра лел ни елек тро мо то ри). Уре ђа ји и опре ма за ста вља ње елек тро
мо то ра у рад, ко ман до ва ње и пра ће ње ра да.

НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

ПО ЗНА ВА ЊЕ СА О БРА ЋАЈ НИХ ПРА ВИ ЛА И ПРО ПИ СА (20)

Оп шта пи та ња. Са о бра ћај ни зна ко ви и зна ци ко је да ју овла
шће на ли ца. Пра ви ла са о бра ћа ја. По себ на пра ви ла са о бра ћа ја. Опа
сно сти ко је на ста ју због не про пи сног пред у зи ма ња рад њи у са о бра
ћа ју. Без бед но по на ша ње уче сни ка у са о бра ћа ју. Ду жност у слу ча ју 
са о бра ћај не не зго де. Ак ту ел ни про бле ми без бед но сти са о бра ћа ја у 
ло кал ном под руч ју са осно ва ма по зна ва ња мо тор них во зи ла.

ПР ВА ПО МОЋ (10)

Ре а ли зо ва ти са др жа је пр ве по мо ћи про пи са не За ко ном о без
бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма.

КОН ТРО ЛА И ПО ПРАВ КА МЕР НИХ И КОН ТРОЛ НИХ  
УРЕ ЂА ЈА И ИН СТРУ МЕ НА ТА (8)

УПО ЗНА ВА ЊЕ РАД НЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ (22)

Упо зна ва ње тех но ло шког по ступ ка не ге, одр жа ва ње и оправ
ке во зи ла. Пра ће ње тех но ло шког по ступ ка, не ге, одр жа ва ње и 
оправ ке мо то ра, мо тор ских агре га та и уре ђа ја.

III РАЗРЕД 
( 6 ча со ва не дељ но ве жби, 210 ча со ва го ди шње + 70 ча со ва  

на ста ве у бло ку)

МЕ РЕ ЗА ШТИ ТЕ НА РА ДУ (18)

Ме ре за шти те на ра ду у рад ној ор га ни за ци ји за оба вља ње ра
до ва у уну тра шњем тран спор ту.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА, ТЕХ НО ЛО ШКИ ПО СТУ ПАК У ПРЕ ВО ЗУ 
РО БЕ И МА НИ ПУ ЛИ СА ЊЕ РО БОМ (18)

СРЕД СТВА ЗА ОБА ВЉА ЊЕ ПРЕ ВО ЗА РО БЕ (36)

УРЕ ЂА ЈИ И ОПРЕ МА ЗА ОБА ВЉА ЊЕ ПРЕ ВО ЗА РО БЕ (18)

ПРА ЋЕ ЊЕ ПРЕ ВО ЗА РО БЕ, СА ГЛЕ ДА ВА ЊЕ ПРО ЦЕ СА,  
УОЧА ВА ЊЕ ПРО БЛЕ МА И МЕ РА ЗА ЊИ ХО ВО  
ОТ КЛА ЊА ЊЕ (84)

ОДР ЖА ВА ЊЕ СРЕД СТА ВА, ОПРЕ МЕ И УРЕ ЂА ЈА  
ЗА ПРЕ ВОЗ РО БЕ (36)

НА СТА ВА У БЛО КУ (70)

ПО ЗНА ВА ЊЕ СА О БРА ЋАЈ НИХ ПРА ВИ ЛА И ПРО ПИ СА (30)

Без бед ност са о бра ћа ја. Во зач. Пут. Во зи ло. Пра ви ла са о бра
ћа ја. Оста ли уче сни ци у са о бра ћа ју. Са о бра ћај на сиг на ли за ци ја. 
Пре воз те ре та и ли ца во зи ли ма. Во зач ке до зво ле. Ду жно сти уче
сни ка у са о бра ћа ју у слу ча ју са о бра ћај не не зго де. По себ не ме ре 
без бед но сти. Рад ње са во зи лом у са о бра ћа ју на пу ту. По сле ди це 
не по што ва ња про пи са из обла сти без бед но сти са о бра ћа ја.

ОБУ КА ВО ЖЊЕ НА МО ТОР НОМ ВО ЗИ ЛУ Б КА ТЕ ГО РИ ЈЕ (40)

По ли гон ске рад ње. Укљу чи ва ње у са о бра ћај. Од сто ја ње из
ме ђу во зи ла. Скре та ње во зи ла. Пр вен ство про ла за. Ми мо и ла же ње. 
По лу кру жно окре та ње. Оби ла же ње и пре ти ца ње. Во жња у на се љу. 
Во жња ван на се ља. Во жња но ћу и у усло ви ма сма ње не ви дљи во
сти. Рад ње чи је не пра вил но и не про пи сно из во ђе ње до во ди до са
о бра ћај них не зго да.

IV РАЗРЕД 
( 6 ча со ва не дељ но ве жби, 192 ча са го ди шње + 60 ча со ва на ста ве 

у бло ку)

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА, ОДР ЖА ВА ЊЕ И ОПРАВ КА СРЕД СТА ВА 
УНУ ТРА ШЊЕГ ТРАН СПОР ТА (22)

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА О РА ДО ВИ МА (20)

Одр жа ва ње и оправ ка сред ста ва уну тра шњег тран спор та и 
пра ће ња тих ра до ва.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА У ОБА ВЉА ЊУ УНУ ТРА ШЊЕГ  
ТРАН СПОР ТА (42)

Рас по де ла ра до ва и сред ста ва за из вр ше ње тих ра до ва, обим 
ра до ва кроз њи хо во из вр ше ње, це ло куп на еви ден ци ја о рас по де ли 
во зи ла и сред ста ва, оба вље ним ра до ви ма и из вр ше њу тих ра до ва.

ОСНОВ НЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ СРЕД СТА ВА УНУ ТРА ШЊЕГ 
ТРАН СПОР ТА, ОПРЕ МЕ ЗА ОБА ВЉА ЊЕ УНУ ТРА ШЊЕГ 
ТРАН СПОР ТА (20)

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОБА ВЉА ЊА УНУ ТРА ШЊЕГ  
ТРАН СПОР ТА (35)

Утвр ђи ва ње по треб ног бро ја сред ста ва, из бор сред ста ва и 
њи хо ва рас по де ла за оба вља ње ре ал них по тре ба уну тра шњег тран
спор та.

ПЛА НИ РА ЊЕ И СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ОДР ЖА ВА ЊА И ОПРАВ КИ 
СРЕД СТА ВА УНУ ТРА ШЊЕГ ТРАН СПОР ТА (33)

СКЛА ДИ ШТА, ЊИ ХО ВА ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈА  
И ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА КО РИ ШЋЕ ЊА (20)

НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА, ОДР ЖА ВА ЊЕ И ОПРАВ КА СРЕД СТА ВА (10)

УНУ ТРА ШЊИ ТРАН СПОРТ (4)

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА О РА ДО ВИ МА НА ОДР ЖА ВА ЊУ (4)

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА У ОБА ВЉА ЊУ УНУ ТРА ШЊЕГ  
ТРАН СПОР ТА (5)

ОСНОВ НЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ СРЕД СТА ВА УНУ ТРА ШЊЕГ 
ТРАН СПОР ТА (4)

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОБА ВЉА ЊА УНУ ТРА ШЊЕГ  
ТРАН СПОР ТА (5)

ПЛА НИ РА ЊЕ И СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ОДР ЖА ВА ЊА И ОПРАВ КИ 
СРЕД СТА ВА УНУ ТРА ШЊЕГ ТРАН СПОР ТА (4)

СКЛА ДИ ШТА И ЊИ ХО ВА ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈА (24)



НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТСТВО)

Про грам ске са др жа је тре ба ор га ни зо ва ти у те мат ске це ли не 
за ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. При из
ра ди опе ра тив них пла но ва на став ник тре ба да де фи ни ше сте пен 
про ра де са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши 
це ли на на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква
тан про стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре.

Уче ни ци ма тре ба ука за ти на ве зу те мат ских це ли на овог 
пред ме та са са др жа ји ма свих струч них пред ме та. На тај на чин зна
ња, ста во ви и ве шти не сте че ни у окви ру прак тич не на ста ве до би
ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и 
вас пит них ци ље ва.

Про грам тре ба оства ри ва ти у ка би не ти ма и рад ним ор га ни за
ци ја ма. Са др жа је тре ба ода бра ти пре ма рад ним за да ци ма обра зов
ног про фи ла.

Блок на ста ву у III раз ре ду, по зна ва ње са о бра ћај них пра ви ла и 
про пи са, ре а ли зо ва ти на по чет ку школ ске го ди не, а по ре а ли зо ва
ној на ста ви ор га ни зо ва ти ин ди ви ду ал ну обу ку во жње на мо тор ном 
во зи лу Б ка те го ри је. На кон оба вље не обу ке во жње уче ни ци мо гу 
по ла га ти во зач ки ис пит.

У окви ру сва ке про грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља
ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње 
ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту ра, ин тер нет, 
ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но опа жа ње, по ре ђе ње и ус по ста вља
ње ве зе из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја; тим ски рад; пра ће ње на пре
до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка ак тив ност је до бра 
при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат не ин фор ма ци је, 
а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил ни ком о оце њи
ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со би ти и охра бри ти да про це њу ју соп
стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као и на пре дак 
дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

МАТУРСКИ ИСПИТ

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

Ма тур ски ис пит се са сто ји из за јед нич ког и по себ ног де ла.
А. За јед нич ки део об у хва та пред мет ко ји је оба ве зан за све 

уче ни ке сред њих струч них шко ла, а пре ма про гра му ко ји су оства
ри ли у то ку че тво ро го ди шњег шко ло ва ња:

1. Срп ски је зик и књи жев ност.
Б. По себ ни део об у хва та:
1. из ра ду ма тур ског прак тич ног ра да,
2. усме ну про ве ру зна ња,
3. ис пит из из бор ног пред ме та.

1. Матурски практични рад

Задаци ма тур ског прак тич ног ра да де фи ни шу се из са др жа ја 
сле де ћих струч них пре де ме та:

– ин тре гал ни тран спорт,
– уну тра шни тран спорт,
– без бед ност са о бра ћа ја,
– мо тор на во зи ла,
– сред ста ва уну тра шњег тран спор та,
– ме ха ни за ци ја пре то ва ра,
– одр жа ва ње сред ста ва уну тра шњег тран спор та.

2. Садржаји усмене провере знања

Усме на про ве ра зна ња об у хва та од бра ну прак тич ног ра да и 
про ве ру зна ња уче ни ка из обла сти у ко јој је ра ђен ма тур ски прак
тич ни рад.

3. Испит из изборног предмета

Уче ник би ра је дан од сле де ћих пред ме та:
– фи зи ка,
– ма те ма ти ка,
– ме ха ни ка,
– скла ди шта,
– мо тор на во зи ла,
– одр жа ва ње сред ста ва уну тра шњег тран спор та.

 
 




