
Република Србија 

Средња пољопривредна школа са домом ученика-Шабац 

Ул.Војводе Путника 58, Шабац 

 

 

АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

за школску 2021/2022.годину 

 

У школској 2021/2022.години Школски програм је допуњен наставним програмима образовних профила: 

- Пољопривредни техничар: Хемија (3. и 4.разред) и Пчеларство (4.разред); 

- Прехрамбени техничар: Историја пиварства (3.разред); 

- Месар: Исхрана људи, Обрада и прерада меса, Операције и мерења у месарству, Технологија меса (1.разред); Нови планови 

наставе и учења од школске 2021/22.године; 

- Пекар: Исхрана људи, Операције и мерења у пекарству, Производња пекарских производа, Технологија пекарства 

(1.разред), Припрема топлих посластица (3.разред); Нови планови наставе и учења од школске 2021/22.године. 

 

 

 

 



 

 

Образовни профил: Пољопривредни  техничар 

Назив предмета: Хемија - изборни 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада 

хране 

(„Сл. Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/2012) 

 Теоријска 

настава: 

Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64    64 

Недељни фонд часова:     

Општи циљеви и задаци: 

- Развој система хемијског знања као подршке за даље професионално образовање на универзитетском нивоу; 

- Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији; 

- Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу; 

- Разумевање корисности од хемијске производње у савременом друштву; 

- Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене; 

- Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу; 

- Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема, логичког и критичког мишљења; 

- Развој свести о повезаности хемије у систему природних наука са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним наукама; 

- Развој свести о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем. 

 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

 

Бр.часова 

 

Специфични циљеви и задаци 

(циљеви модула) 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 
образовних стандарда, исхода, 

циљева учења 

1. Увод у биохемију 20  

-Развијање знања о различитим 

врстама сложених органских 

једињења и њиховој улози у 

организму 

 

- дефинише биохемију 

- дефинише и подели 

метаболизам  

- објасни особине и улогу 

воде у организму 

- дефинише, подели  и 

 

Праћење остварености исхода 

методом разговора и 

тестовима знања 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

објасни улогу биогених 

елемената у организму 

- објасни поделу и улогу 

витамна 

- дефинише и објасни 

поделу, структуру, улогу, 

инхибицију и активацију 

ензима  

- дефинише, подели и 

истакне најзначајние 

хормоне, жлезде које их 

луче као и њихову улогу у 

организму 

- дефинише 

високоенергетска једињења 

и објасни њихову улогу у 

метаболизму 

 

2. Метаболизам 

угљених хидрата 

15  

- Развијање знања о угљеним 

хидратима, њиховој разградњи 

и метаболизму 

 

 

-објасни варење угљених хидрата 

- на основу шеме објасни гликолизу 

- на основу шеме објасни аеробни метаболизам угљених 

хидрата и његову повезаност са гликолизом 

- на основу шеме објасни Кребсов циклус и његову 

повезаност са гликолизом 

 

3. Метаболизам липида 15 - Развијање знања о липидима и 

повезивању процеса 

метаболизма липида са осталим 

метаболизмима, пре свега са 

метаболизмом угљених хидрата 

-објасни варење масти 

- на основу шеме објасни метаболизам масних киселина и 

продукте метаболизма као и повезаност са Кребсовим 

циклусом 

- објасни узроке настајања ацетонских тела (ацетон, β-

оксибутерна и кето-бутерна киселина) 

На основу шеме објасни метаболизма сложених липида 

4. Метаболизам протеина 14 -продубљивање и развијање 

знања о амино-киселинама и 

протеинима, 

повезивањуметаболизма 

протеина са осталим процесима 

метаболизма и Кребсовим 

-  објасни варење протеина као и улогу активних и неактивних 

облика ензима 

- објасни процесе дезаминације и декарбоксилације  као и 

продукте тих реакција 

- наведе начине елименације азота из организма 

- на основу шеме објасни биосинтезу урее 



 

циклусом 

 

 

-  на основу шеме објасни метаболизам и биосинтезу 

хемоглобина 

 

Кључни појмови садржаја: 

Биохемија, метаболизам, анаболизам, катаболизам,  вода, биогени елементи, витамини, ензими, хормони, активација, деактивација, угљени хидрати, 

глукоза, гликолиза, Кребсов циклус, видсоокоенергетска једињења, АTP, ADP, NADPH, липиди, протеини, амино-киселине 

Корелација са другим предметима: 

Биологија  

Модули из сточарства  

Физика 

Математика 

  

Образовни профил:  Пољопривредни техничар 

Назив предмета:  Хемија  

Разред: четврти 

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада 

хране 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/2012.) 

 Теоријска 

настава: 

Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета; 

• Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене, посебно у стругш; 

• Развој хемијске научне писмености и спосооности комуникације у хемији; 

• Коришћење нових информационих технологија за претраживање и прикупљање хемијских информација; 

• Препозиавање, разумевање н прнмсна хемијских знањау пракси и свакодпевном животу; 

• Разумевање значаја хемијске пронзводње за потребе струке; 

• Развој способносги за сагледавање потенпијалних ризика, могућности иревенције и мера заштите при незгодама у хемијсим         

лабораторијама и свакодневном животу; 



• Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу м у професионалном раду; 

• Развој осетл.ивости за лроблеме и способности решавања проблема, логичког. каучног и криггичког мишљења: 

• Развој одговорности, систематичности, препизности и позитивног става према учењу: 

• Развој комуникативности п спремности за сарадњу и тимски рад: 

• Развој свеети о штетним ефектима хемијских супстанци на биљке, животиње и здравље људи ; 

• Развој свесги о повезаности хемије сатехничко-технолошким, социо-економским и друштвеним наукама; 

• Развој свести о сопственим знањима и даљем професионалном напредовању; 

• Разумевање значаја хемије у функцији одрживог развоја. 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

 

Бр.часова 

 

Специфични циљеви и задаци 

(циљеви модула) 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 
образовних стандарда, 

исхода, циљева учења 

1. Типови и енергетске 

каркатеристике 

хемијских процеса 

8 Развијање знања о различитим 

типовима хемијских реакција и 

енергетским променама 

•     препозна и прикаже 

хемијским једначинама 

различите типове хемијских 

реакција неорганских 

једињења ;анализе, синтезе, 

јонске, слободнорадикалске, 

протолитичке, 

супституционе, 

елиминационе. 

• објасни појмове 

енталпије, реакционе 

топлоте, топлоте стварања 

једињења, енергије 

активације, Хесовог закона, 

ентропија и слободна 

енергија.  

 

На почетку теме ученика 

упознати  са циљевима и 

исходима наставе/учења, 

планом рада и начинима 

оцењивања 

Облици наставе  

Предмет се реализује кроу 

следеће облике наставе 

Теоријска настава 64 часова 

Место реализације наставе 

Теоријска настава се 

реализује у кабинетуили 

специјализованој учионици 

Препорука за реализацију 

наставе 

Неопходна 

предзнања(програмски 

садржај хемије, први 

разред)поновити уз 

максимално ангажовање  

ученика 

ново градиво обрадити 

увођењем што више примера 

из реалног живота и 

подстицати ученике на 

размишљање и самостално 



закључивање 

2. Примена оксидо-

редукционих процеса 

10 • Развијање знања о оксидо-

редукционих процеса 

објасни промену 

оксидационих бројева про 

реакцијама оксидо-

редукције 

 објасни електроду и 

процесе који се одвијају на 

њој 

 објасни разлику између 

галванског елемента и 

електролитичке ћелије 

 објасни напонски низ 

елемената 

 објасни електролизу на 

различитим примерима( 

растоп и раствор NaOH и 

NaCl, растоп LiH, 

добијање Cu  процесом 

електролизе) 

Примени Фарадејевих 

закона при израда задатака 

 

Препоручује се извођење 

демонстрационих 

огледа(хемијске реакције) 

или примена лабораторијске 

методе(припремење 

раствора)како би ученици 

разумели значак хемијскох 

експеримента као примарног 

извора знања и основног 

метода сазнавања у хемији 

 

Инсистирати на 

квантитативном изражавању 

хемијских процеса и односа 

у хемијским системима на 

одабраним проблемским 

задацима 

 

Упућивати ученике на 

претраживање разлочитих 

извора, применом 

савремених технологија за 

прикупљање хемијских 

података 

 

Указивати на корисност и 

штетност хемијских 

производа на биљке, 

животиње и здравље људи 

3. Прорачуни и примена 

правих раствора 

10 *  

Развијање знања о припреми 

раствора различитих 

концентрација 

  

 уради прорачун за 

припрему раствора 

разлишитих концентрација, 

масеног удела супстанце у 

 

Израчунавање масеног удела 

супстанце у 

раствору(процентне саставе 

састава раствора) 



раствору (процентног 

састава раствора) 

на основу извршеног 

прорачуна припреми 

растворе различитих 

концентрација 

 

Израчунавање моларне 

концентрације 

 

Израцунавање масене 

концентрације 

 

Израчунавање молалне 

концентрације  

 

Припремање раствора задате 

(одређене концентрације) 

4. Реакције 

неутрализације-

стехиометријска 

израчунавања 

 

6 Развијање и примена 

неутрализације-

стехиометријска израчунавања 

 објасни помоћу 

хемисјких једначина 

представи реакције 

неутрализације (потпуне и 

непотпуне) 

врши стехиометријска 

израчунавања на основу 

добијених 

података(реакције 

неутрализације) 

Реакције потпуне 

неутрализације 

 

Реакције непотпуне 

неутрализације 

 

Израчунавања на основу 

хемијских једначина 

реакција реакција 

неутрализација 

5. Пуфери-израчунавања 

 

4  

Развијање и примена знања о 

пуферимма у израчунавању pH 

вредности 

  

 разликује пуфере и 

разуме начин на који се 

одупире промени  pH 

средине 

 израчунава  pH 

вредност раствора пуфера 

на основу датих вредности 

Појам и својства пуфера  

 

Израчунавање  pH вредности 

Пуферских смеша 

 

  

6. Израчунавања на 

основу хемисјких 

реакција 

8 Проширити стечена знања на 

различитим применрима из 

опште и неорганске хемије 

 израчунава 

теоријске и праве приносе 

појединих реакција код 

неорганских једињења 

Израчунавање на основу 

реакција добијања и реакција 

елемената прве, друге, 

тринаесте и четрнаесте групе 

ПСЕ 

Израчунавање на основу 

реакција добијања и реакција 

елемената петнаесте, 



шеснаесте и седамнаесте 

групе ПСЕ 

Израчунавање на основу 

реакција добијања и реакција 

прелазних елемената 

 

7. Изомерија органских 

молекула 

6 Развијање знања о различитим 

врстама изомерије органских 

молекула 

 препозна различите 

врсте 

 изомерије органских 

молекула 

 одреди број изомера 

Структурна изомерија 

Фунционална изомерија 

Положајна изомерија 

Стереоизомерија 

Цис-транс изомерија 

Кето-енолна изомерија 

 

8. Врсте и примена 

различитих хемијских 

реакција на органским 

молекулима 

 

12 Продубљивање и 

систематизација знања о 

различитим хемијским 

реакцијама које се одигравају 

на органским молекулима 

 прикаже хемијским 

једначинама реакције 

супституције на 

примерима различитих 

органских једињења 

 прикаже хемијским 

једначинама реакције 

адиције на примерима 

различитих органских 

једињења 

 прикаже хемијским 

једначинама  реакције 

елиминације и 

полимеризације на 

примерима различитих 

органских једињења 

 прикаже хемијским 

једначинама реакције 

оксидације и сагоревања 

на оримерима различитих 

органских једињења 

Реакције супституције 

Реакције адиције 

Реакције елиминације 

Рекције полимеризације 

Реакције оксидације и 

сагоревања 

Кључни појмови садржаја: Енергетске промене, оксидо-редукциони процеси, раствори, неутрализација. пуфери, изомерија органских молекула 

Корелација са другим предметима: Биологија, модули из сточарства, физика, математика 



 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Назив предмета: Пчеларство(изборни предмет) 

Разред: Четврти 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/17 ) 

 Теоријска 

настава: 

Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 64    64 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

 

1. Упознавање са значајем пчеларства у пољопривреди и екосистему и природним условима за гајење  пчела и добијање пчелињих производа 

2. Стицање знања о основама пчеларског друштва, саставу, врстама и расама пчела,, развоју друштва у току године, пчелињом пашом и пчелињим  

производима 

3. Оспособљавање за правилно коришћење пчелињег стана-кошнице и опреме у пчеларству 

4. Оспособљавање за вођење евиденције о раду 

5. Стицање знања о болестима и непријатељима пчела и начинима борбе против истих 

        6.   Оспособљавање за самостално коришћење савремених објеката у пчелињаку и за чување пчелињих производа 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 Модула 

 

 

Бр.часова 

 

Специфични циљеви и задаци 

(циљеви модула) 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ образовних 

стандарда, исхода, циљева учења 

1. Пчеларство 64  Упознавање са значајем 

пчеларства у привреди и 

екосистему 

 Упознавање са природним 

условима  за производњу 

меда 

 Стицање знања и умења у 

пчеларској производњи 

 Схватање важности 

појединих радова на 

пчелињаку у циљу постизања 

високих и стабилних приноса 

 репродукује значај и 

услове које треба 

задовољити за добијање 

квалитетних пчелињих  

производа  

 дефинише стање 

пчеларства у свету и код 

нас  

 препозна  састав 

пчелињег  друштва , 

врсте и расе пчела и 

узајамну повезаност 

Праћење остварености исхода 

Тестови знања 



.Стицање знања и умења у                                    

борби против болести и      

штеточина пчела 

појединих чланова 

друштва 

 дефинише значај 

размножавања и 

селекције пчела  

 дефинише важност 

правилног развоја 

пчелиње зајднице и 

различитост брзине 

развоја  у зависности од 

спољашњих фактора 

 репродукује различите 

врсте кошница и 

пчеларског прибора и 

схвати различите 

технологије рада са 

појединим врстама 

кошница 

 дефинише потребне 

радове на пчелињаку у 

току године и предности 

исхране пчела у 

безпашном периоду и 

преко зиме  

 препозна медоносно 

биље и благовремено 

припреми пчелиња 

друштва  за медо брање  

 одреди  моменат када се 

може вршити вађење 

меда и других производа 

пчела 

 наброји пчеларске 

производе и остале  

 дефинише начине домаће 

производе од пчелињих 

сировина и како се 

добијају конзервисања 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пчелињих  производа  

 препозна  болести , 

штеточине и непријатеље 

пчелињих друштва  и 

мере борбе против њих 

. примени превентивне                                                                  

мере заштите пчелињих 

друштава као и мере 

заштите при раду са пчелама 

Кључни појмови садржаја: 

Пчеле,врсте и расе пчела,пчелиње друштво,кошнице,пчелињак,медоносно биље,мед,пчелињи производи,болести и штеточине пчелињих друштава и 

превентивне мере у заштити пчелињих друштава 

Корелација са другим предметима: 

Сточарска производња 



 

Образовни профил: ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР 

Назив предмета: Историја пиварства   

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6, 4. јул 2012 год ) 

 Теоријска 

настава: 

Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70 / / / 70 

Недељни фонд часова: 2 / / / 

Општи циљеви и задаци: 

– Стицање знања о пореклу пива; 

– Стицање знања о начинима производње пива кроз историју; 

– Стицање знања о развоју пиварства од кућне до индустријске производње у свету и код нас; 

– Стицање знања о настајању одређених типова пива у зависнисти од земље у којој се производи 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

 

Бр.часова 

 

Специфични циљеви и задаци 

(циљеви модула) 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ образовних 

стандарда, исхода, циљева учења 

1. Порекло пива и његове 

особине 

9 Стицање знања  о 

пореклу и особинама 

првих пива   

 наведе време,земље 

и подручја  

производње првих  

пива  

  наведе особине 

првих пива 

 објасни  начине 

производње првих 

пива   

 наброји биљке које 

су се користиле за 

ароматизацију првих 

пива         

 Усмено одговарање 

 Тестови знања 

 



2. Пиварство у средњем 

веку 

32 Стицање знања о 

производњи пива  у 

средњем веку у Европи  

и код нас 

 разликује 

производњу пива у             

самостанима  и 

мануфактурну 

производњу 

 разликује 

ароматзацију пива 

хмељом од 

ароматизације 

другим ароматичним 

биљем 

 објасни начине 

транспортовања       

пива 

 наведе нај значајније 

произвођаче пива у 

свету у средњем 

веку 

 објасни начине 

транспортовања 

пива 

 наведе места у  

Србије где је 

започела и развијала 

се производња пива 

 Усмено одговарање 

 Тестови знања 

 

3. Индустријализација и 

производња пива 

данас у Европи и код 

нас 

29 Стицање знања о 

научним открићима која 

су предходила развију 

уређаја за индустријску 

производњу пива у 

Европи и Србији 

 објасни значај 

научних открића 

која су предходила 

појави индустријске 

производње пива 

 разликује машине и 

уређаје који су се 

користили некад у 

пиварству од    

данашњих 

 наведе 

специфичности 

производње пива у 

 Усмено одговарање 

 Тестови знања 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чешкој, Немачкој и 

Данској које су 

довеле до 

формирања 

одређених типова 

пива 

 наведе прве 

индустријске пиваре 

у Србији 

Кључни појмови садржаја: 

Настанак пива, врсте пива 

Корелација са другим предметима: 



 

Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Исхрана људи 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. /) 

 Теоријска 

настава: 

Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 35    35 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

 

− Развијање знања о хранљивим материјама и енергетској вредности животних намирница; 

− Упознавање са принципима правилне исхране и потребама у исхрани; 

− Оспособљавање ученика да утврди састава оброка којима се задовољавају енергетске потребе људи; 

− Упознавање са болестима које изазива неправилна исхрана. 

 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

 

Бр.часова 

 

Специфични циљеви и 

задаци 

(циљеви модула) 

ИСХОДИ 

По завршетку теме 

ученик ће бити у стању 

да: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ образовних 

стандарда, исхода, циљева учења 

1. 

Хранљиве 

материје 9 

 Стицање знања о 

хранљивим 

материјама и 

енергетској 

вредности животних 

намирница 

 Објасни врсте 

хранљивих материја и 

њихове изворе. 

 Објасни улогу 

појединих хранљивих 

материја у организму. 

 Дефинише појам 

енергетске вредности. 

Формативно оцењивање, као модел 

праћења напредовања ученика, се 

одвија на сваком часу и постигнућа 

ученика је могуће вредновати кроз:  

-праћење активности ученика на часу 

(тј. процесу учења)  

-континуално праћења достигнутих 

исхода и нивоа постигнутих 

компетенција 

-однос према опреми  

-тестове практичних вештина, 

решавање практичних задатака 



-праћење дневника практичног рада;  

При формативном оцењивању ученика 

користити и вредновати лични картон 

ученика - документ који сачињава и 

води наставник у циљу евидентирања 

активности и напретка ученика за 

време реализације модула. 

Сумативно оцењивање се може 

извршити на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

-резултата/решења проблемског или 

пројектног задатка,  

 

2. 

Животне 

намирнице 12 

 Стицање знања о 

животним 

намирницама биљног 

и животињског 

порекла 

 Наведе хемијски састав 

и значај појединих 

намирница биљног и 

животињског порекла у 

исхрани.  

 Објасни разлику 

између појединих 

група намирница 

биљног односно 

животињског порекла. 

 Дефинише појам 

органске хране и које 

су њене предности у 

исхрани људи. 

Формативно оцењивање, као модел 

праћења напредовања ученика, се 

одвија на сваком часу и постигнућа 

ученика је могуће вредновати кроз:  

-праћење активности ученика на часу 

(тј. процесу учења)  

-континуално праћења достигнутих 

исхода и нивоа постигнутих 

компетенција 

-однос према опреми  

-тестове практичних вештина, 

решавање практичних задатака 

-праћење дневника практичног рада;  

При формативном оцењивању ученика 

користити и вредновати лични картон 

ученика - документ који сачињава и 

води наставник у циљу евидентирања 

активности и напретка ученика за 



време реализације модула. 

Сумативно оцењивање се може 

извршити на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

-резултата/решења проблемског или 

пројектног задатка,  

 

3. 

Правилна 

исхрана 14 

 Стицање знања о 

принципима 

правилне исхране и 

потребама у исхрани 

 Разликује појмове 

хране и исхране и 

њихове улоге.  

 Објасни улогу 

животних намирница у 

исхрани. 

 Наброји узроке и 

последице неправилне 

исхране. 

 Објасни најчешћа 

тровања храном. 

 Израчуна индекс 

ухрањености (БМИ). 

 Објасни недостатке у 

сопственој исхрани. 

 Састави здрав оброк. 

 Састави дневни оброк. 

Формативно оцењивање, као модел 

праћења напредовања ученика, се 

одвија на сваком часу и постигнућа 

ученика је могуће вредновати кроз:  

-праћење активности ученика на часу 

(тј. процесу учења)  

-континуално праћења достигнутих 

исхода и нивоа постигнутих 

компетенција 

-однос према опреми  

-тестове практичних вештина, 

решавање практичних задатака 

-праћење дневника практичног рада;  

При формативном оцењивању ученика 

користити и вредновати лични картон 

ученика - документ који сачињава и 

води наставник у циљу евидентирања 

активности и напретка ученика за 

време реализације модула. 

Сумативно оцењивање се може 

извршити на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-формативног оцењивања,  

-резултата/решења проблемског или 

пројектног задатка,  

 

Кључни појмови садржаја: 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ: хранљиве материје, животне намирнице, енергетска вредност, храна, исхрана, органска храна, правилна исхрана, 

болести неправилне исхране, тровање храном, индекс ухрањености. 

Корелација са другим предметима: 

Математике, Хемије,  Технологије меса, Обраде и прераде меса  



 

 

Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Обрада и прерада меса 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр./) 

 Теоријска 

настава: 

Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова:  210 60  270 

Недељни фонд часова:  6   

Општи циљеви и задаци: 

– Оспособљавање ученика за рад у погонима месне индустрије и малопродајним објектима у складу са важећим стандардима; 

– Оспособљавање ученика да примењују важећу законску регулативу; 

– Развијање одговорног односа према раду; 

– Развијање правилног односа према заштити животне средине у складу са правилима заштите животне средине; 

– Развијање личних и професионалних ставова; 

– Развијање способности комуницирања и тимског рада; 

– Развијање компетенција за целоживотно учење. 

 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

 

Бр.часова 

 

Специфични циљеви и задаци 

(циљеви модула) 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ образовних 

стандарда, исхода, циљева учења 

1. 

ХТЗ и HACCP и 

Закон о безбедности 

хране у месарству 
38 

Стицање знања о :  

 Прописи хигијенско-

техничке заштите у  

 лабораторији 

 HACCP  принципи  

 Правила понашања и рада у 

лабораторији  

 Лична хигијена 

 Хигијена простора и опреме 

 Заштита на раду 

 Примени све законом 

прописане мере 

хигијенско-техничке 

заштите. 

 Примени мере заштите и 

безбедности на раду. 

 Примени правила 

понашања и рада у 

лабораторији  

 Очисти, опере и 

Формативно оцењивање, као 

модел праћења напредовања 

ученика, се одвија на сваком часу 

и постигнућа ученика је могуће 

вредновати кроз:  

-праћење активности ученика на 

часу (тј. процесу учења)  

-континуално праћења 

достигнутих исхода и нивоа 



 Противпожарна заштита  

 Лабораторијско посуђе  и 

прибор 

Прање и дезинфекција 

лабораторијског посуђа 

дезинфикује 

лабораторијски прибор, 

посуђе и радне површине. 

постигнутих компетенција 

-однос према опреми  

-тестове практичних вештина, 

решавање практичних задатака 

-праћење дневника практичног 

рада;  

При формативном оцењивању 

ученика користити и вредновати 

лични картон ученика - 

документ који сачињава и води 

наставник у циљу евидентирања 

активности и напретка ученика за 

време реализације модула. 

Сумативно оцењивање се може 

извршити на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

-резултата/решења проблемског 

или пројектног задатка,  

 

2. 

Грађа и особине 

телесних ткива 

животиња за клање 
86 

Стицање знања о: 

 Хемијски састав меса 

 Сензорна својства свих врста 

меса 

 Ткива – појам и врсте 

 Хистолошки препарати ткива 

 Карактеристике ткива 

 Квалитет  и свежина меса као 

сировине 

 Промене и квар меса 

 Хигијена 

 Одређивање садржаја воде у 

месу  

 Одређивање садржаја пепела 

 Одреди сензорна својства 

свих врста меса. 

 Одреди хемијских састав 

меса. 

 Одреди степен 

искрварења и 

водљикавости меса.  

 Препозна основна ткива 

на свежем месу. 

 Препозна основна ткива 

на хистолошким 

препаратима. 

 Докаже уквареност меса. 

 Одреди сензорна својства 

Формативно оцењивање, као 

модел праћења напредовања 

ученика, се одвија на сваком часу 

и постигнућа ученика је могуће 

вредновати кроз:  

-праћење активности ученика на 

часу (тј. процесу учења)  

-континуално праћења 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција 

-однос према опреми  

-тестове практичних вештина, 

решавање практичних задатака 



у месу  

 Одређивање садржаја 

беланчевина у месу 

 Одређивање садржаја масти у 

месу 

 Одређивање pH меса 

 Доказивање степена 

искрварења меса 

 Доказивање водљикавости 

меса  

 Доказивање укварености 

меса (амонијака и водоник-

сулфида) 

 Одређивање сензорних 

особина меса после термичке 

обраде 

меса после термичке 

обраде. 

 Разликује  животињска 

ткива. 

 Оцени  квалитет и 

свежину меса  на основу  

органолептичких особина. 

 Препозна промене и квар 

меса. 

 Створи слику о телесним 

ткивима  посматрањем  

хистолошких препарата  и 

посетом кланичним 

лабораторијама. 

 Примени високи степен 

хигијене у свим 

сегментима рада. 

-праћење дневника практичног 

рада;  

При формативном оцењивању 

ученика користити и вредновати 

лични картон ученика - 

документ који сачињава и води 

наставник у циљу евидентирања 

активности и напретка ученика за 

време реализације модула. 

Сумативно оцењивање се може 

извршити на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

-резултата/решења проблемског 

или пројектног задатка,  

 

3. 

Грађа тела и органа 

животиња за клање 86 

Стицање знања о: 

 Костур  

 Кости главе, трупа и 

екстремитет 

 Мишићи 

 Мишићи главе, трупа и 

екстремитета 

 Органи утробе 

 Крвни судови 

 Лимфни судови 

 Нервни систем 

 Кожа 

 Жлезде са унутрашњим 

лучењем 

Хигијена 

 Разликује анатомске 

делове животиња за 

клање. 

 Разликује  делове костура 

и мускулатуре. 

 Разликује органе утробе. 

 Препозна  жлезде са  

унутрашњим лучењем, 

крвне и лимфне судове. 

 Примени  високи степен 

хигијене у свим 

сегментима рада. 

 

Формативно оцењивање, као 

модел праћења напредовања 

ученика, се одвија на сваком часу 

и постигнућа ученика је могуће 

вредновати кроз:  

-праћење активности ученика на 

часу (тј. процесу учења)  

-континуално праћења 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција 

-однос према опреми  

-тестове практичних вештина, 

решавање практичних задатака 

-праћење дневника практичног 

рада;  

При формативном оцењивању 



ученика користити и вредновати 

лични картон ученика - 

документ који сачињава и води 

наставник у циљу евидентирања 

активности и напретка ученика за 

време реализације модула. 

Сумативно оцењивање се може 

извршити на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

-резултата/решења проблемског 

или пројектног задатка,  

 

4. 

ХТЗ и мере 

безбедности и здравља 

на раду у производном 

погону 

60 

Стицање знања о: 

 Прописи хигијенско-

техничке заштите у 

лабораторији 

 HACCP  принципи  

 Сензорна својства меса 

 Квалитет  и свежина меса као 

сировине 

 Промене и квар меса 

 Костур 

 Мишићи 

Хигијена 

 Примени све законом 

прописане мере 

хигијенско-техничке 

заштите. 

 Примени мере заштите и 

безбедности на раду. 

 Разликује  животињска 

ткива. 

 Оцени  квалитет и 

свежину меса  на основу  

органолептичких особина. 

 Препозна промене и квар 

меса. 

 Разликује анатомске 

делове животиња за 

клање. 

 Разликује  делове костура 

и мускулатуре. 

 Разликује органе утробе. 

 Примени  високи степен 

хигијене у свим 

Формативно оцењивање, као 

модел праћења напредовања 

ученика, се одвија на сваком часу 

и постигнућа ученика је могуће 

вредновати кроз:  

-праћење активности ученика на 

часу и практичној настави/учењу 

кроз рад (тј. процесу учења)  

-континуално праћења 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција 

-однос према опреми и алату  

-тестове практичних вештина, 

решавање практичних задатака 

-праћење дневника практичног 

рада;  

При формативном оцењивању 

ученика користити и вредновати 



 

 

 

 

 

 

сегментима рада. лични картон ученика - 

документ који сачињава и води 

наставник у циљу евидентирања 

времена, активности и напретка 

ученика за време реализације 

практичних облика наставе код 

послодавца. 

Сумативно оцењивање се може 

извршити на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

-резултата/решења проблемског 

или пројектног задатка,  

 

Кључни појмови садржаја: 

 ХТЗ, HACCP, запослени, простор, опрема, Хемијски састав меса, сензорна својства меса, ткива, костур, мишићи, органи утобе, крвни судови, лимфни 

судови, нервни систем, кожа, жлезде, врсте, типови, расе, квалитет, болести, зоонозе, изглед, понашање. 

Корелација са другим предметима: 

Хемије, Исхране људи и Обраде и прераде меса. 



 

 

Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Операције и мерења у месарству 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. /) 

 Теоријска 

настава: 

Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70 70   140 

Недељни фонд часова: 2 2   

Општи циљеви и задаци: 

 

- Развијање знања о механичким,топлотним и дифузионим операцијама у месарству; 

- Оспособљавање  ученика да мери одређене физичке величине различитим инструментима; 

- Оспособљавање ученика да прерачуна измерене величине. 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

 

Бр.часо

ва 

 

Специфични циљеви и 

задаци 

(циљеви модула) 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ образовних 

стандарда, исхода, циљева учења 

1. 

Механичке 

операције у 

месарству 

60 

(30+30) 

Теорија: • Стицање знања о 

механичким операцијама и 

начинима рада уређаја за 

транспорт, мешање, ситњење 

и раздвајање фаза у месној 

индустрији 

 

 

 

 

 

 

Теорија: 

 Наведе основне и изведене 

јединице SI система. 

 Користи основне и изведене 

јединице SI система у 

основним прорачунима. 

 Објасни врсте и 

карактеристике флуида. 

 Објасни карактеристике 

чврстог материјала. 

 Дефинише појам и јединице 

масе. 

Формативно оцењивање, као 

модел праћења напредовања 

ученика, се одвија на сваком часу 

и постигнућа ученика је могуће 

вредновати кроз:  

-праћење активности ученика на 

часу (тј. процесу учења)  

-континуално праћења 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вежбе: Оспособљавање 

ученика за мерење масе, 

запремине, густине, протока, 

нивоа и притиска и 

одређивање степена ситњења 

 Дефинише појам и јединице 

запремине. 

 Дефинише густину и 

јединице за густину. 

 Дефинише притисак и 

јединице за притисак. 

 Дефинише проток и јединице 

за проток. 

 Опише начине транспорта 

течности и гасова. 

 Опише начин транспорта 

чврстог материјала. 

 Објасни појмове ситњења и 

степен ситњења. 

 Објасни принцип рада 

уређаја за ситњење који се 

користе у месарству. 

 Објасни појам мешања 

материјала. 

 Опише начин рада мешалица 

које се користе у месарској 

индустрији. 

 Разликује хетерогене 

системе. 

 Објасни начин рада машина 

и апарата за раздвајање фаза 

(филтри, центрифуге и 

сепаратори) који се користе у 

технологији обраде и прераде 

меса.  

Вежбе: 
 Користи основне и изведене 

јединице SI система у 

основним прорачунима. 

Прерачуна вредност  

изражену у несистемским 

 јединицама у системске 

јединице. 

-однос према опреми  

-тестове практичних вештина, 

решавање практичних задатака 

-праћење дневника практичног 

рада;  

При формативном оцењивању 

ученика користити и вредновати 

лични картон ученика - 

документ који сачињава и води 

наставник у циљу евидентирања 

активности и напретка ученика за 

време реализације модула. 

Сумативно оцењивање се може 

извршити на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

-резултата/решења проблемског 

или пројектног задатка,  

 



 Преводи мање јединице у 

веће и обрнуто. 

 Мери масу  на техничкој и  

аутоматској ваги. 

 Израчуна бруто и нето масу. 

 Разликује судове за мерење 

запремине. 

 Мери запремину 

коришћењем одговарајућих 

судова. 

 Објасни начин рада уређаје 

за мерење притиска. 

 Измери величине 

атмосферског притиска и 

надпритиска коришћењем 

различитих инструмената 

(барометар, Бурдонов 

манометар). 

 Објасни начин рада уређаја 

за мерења протока. 

 Мери запремински проток. 

 Објасни начин рада уређаја 

за мерење нивоа. 

 Мери  ниво. 

Одређује степен ситњења. 

2. 

Топлотне и 

дифузионе 

операције у 

месарству 

80 

(40+40) 

Теорија: • Стицање знања о 

топлотним и дифузионим 

операцијама и начинима рада 

уређаја за пренос топлоте, 

кондиционирање ваздуха и 

сушење у месној индустрији 

Теорија:  
 Објасни појам топлоте. 

 Опише начине преноса 

топлоте. 

 Објасни принцип рада и 

примену уређаја за пренос 

топлоте у месној индустрији. 

 Дефинише појмове раствор, 

растварач, растворена 

супстанца. 

 Дефинише масени удео као 

начин изражавања 

концентрације раствора. 

Формативно оцењивање, као 

модел праћења напредовања 

ученика, се одвија на сваком часу 

и постигнућа ученика је могуће 

вредновати кроз:  

-праћење активности ученика на 

часу (тј. процесу учења)  

-континуално праћења 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција 

-однос према опреми  

-тестове практичних вештина, 



 Објасни појам влажности 

ваздуха  и кондиционирање. 

 Објасни принцип рада и 

примену кондиционера у 

месарској  индустрији. 

 Објасни појам сушења и фазе 

сушења. 

 Опише начин сушења 

материјала. 

 Објасни принцип рада и 

примену сушница у месној 

индустрији. 

решавање практичних задатака 

-праћење дневника практичног 

рада;  

При формативном оцењивању 

ученика користити и вредновати 

лични картон ученика - 

документ који сачињава и води 

наставник у циљу евидентирања 

активности и напретка ученика за 

време реализације модула. 

Сумативно оцењивање се може 

извршити на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

-резултата/решења проблемског 

или пројектног задатка,  

 

   Вежбе: Оспособљавање 

ученика за мерење 

температуре, влажности, 

брзине сушења и припрему 

раствора 

Вежбе:  
 Мери температуру 

различитим термометрима. 

 Израчуна масу растворене 

супстанце потребну за 

припрему одређене количине 

раствора. 

 Припреми одређену 

количину раствора познате 

(масене) концентрације. 

 Мери релативну влажност 

ваздуха. 

 Мери влажност узорака. 

 Израчунава брзину сушења 

узорака. 

 

Кључни појмови садржаја: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физичке величине, маса, запремина, густина, притисак, проток, флуиди, цевоводи, црпке, вентилатори, транспортери, ситњење, просејавање, 

мешање, хетерогени системи, филтрирање, центрифугирање, сепарација, 

К/П: температура, топлота, растварање, влажност ваздуха, кондиционери, сушење, сушнице. 

Корелација са другим предметима: 

Математике, Хемије, Физике, Технологије меса, Обраде и прераде меса и Објекти и опрема у месарству. 



 

 

Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Технологија меса 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. /) 

 Теоријска 

настава: 

Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 105    105 

Недељни фонд часова: 3    

Општи циљеви и задаци: 

− Упознавање са важећом законском регулативом и системима квалитета у месној индустрији;  

− Усвајање теоријских знањао особинама телесних ткива; 

− Усвајање теоријских знањао хемијском саставу меса; 

− Усвајање теоријских знањао сензорним својствима меса; 

− Усвајање теоријских знањао важности квалитета сировина у месарству; 

− Развијање знања о грађи тела и органа домаћих животиња; 

− Усвајање теоријских знањао деловима костура и мускулатуре домаћих животиња; 

− Усвајање теоријских знањао органима утробе домаћих животиња; 

− Развијање знања о врстама, типовима, расaмa и категоријaмa домаћих животиња; 

− Развијање знања о квалитету и здравственом стању домаћих животиња; 

− Усвајање теоријских знањао врстама зооноза – инфективних и паразитарних 

− Упознавање са  начинима оценa домаћих животиња; 

− Оспособљавање за рад у индустрији меса по важећој законској регулативи и системима квалитета; 

− Оспособљавање за одређивање квалитета меса;  

− Оспособљавање ученика да разликује делове костура и мускулатуре и органе тела домаћих животиња;   

− Оспособљавање ученика да разликује животиње за клање по врстама, квалитету и здравственом стању. 

 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

 

Бр.часова 

 

Специфични циљеви и задаци 

(циљеви модула) 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 
образовних стандарда, 

исхода, циљева учења 



1. 

ХТЗ и HACCP и 

Закон о безбедности 

хране у месарству 
14 

Стицање знања о : Прописи 

хигијенско-техничке заштите; 

HACCP принципи; Хигијена 

запослених; Хигијена простора 

и опреме; Дезинфекција, 

дезинсекција и дератизација; 

Заштита на раду 

 Наведе Прописе о 

хигијенско-техничкој 

заштити  при раду у 

индустрији  меса. 

 Објасни принципе 

HACCP-а. 

 наведе постулате Закона о 

безбедности хране. 

 Објасни поступке 

дезинфекције, 

дезинсекције и 

дератизације. 

Формативно оцењивање, 

као модел праћења 

напредовања ученика, се 

одвија на сваком часу и 

постигнућа ученика је 

могуће вредновати кроз:  

-праћење активности 

ученика на часу (тј. 

процесу учења)  

-континуално праћења 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција 

-однос према опреми  

-тестове практичних 

вештина, решавање 

практичних задатака 

-праћење дневника 

практичног рада;  

При формативном 

оцењивању ученика 

користити и вредновати 

лични картон ученика - 

документ који сачињава и 

води наставник у циљу 

евидентирања активности и 

напретка ученика за време 

реализације модула. 

Сумативно оцењивање се 

може извршити на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  



-резултата/решења 

проблемског или 

пројектног задатка,  

 

2. 

Грађа и особине 

телесних ткива 

животиња за клање 
32 

Стицање знања о: Хемијски 

састав меса; Сензорна својства 

меса; Ткива – појам и врсте; 

Карактеристике ткива 

 Објасни хемијски састав 

меса. 

 Разликује сензорна 

својства меса. 

 Оцени квалитет меса као 

сировине. 

 Препозна промене и квар 

меса. 

 Разликује животињска 

ткива. 

Формативно оцењивање, 

као модел праћења 

напредовања ученика, се 

одвија на сваком часу и 

постигнућа ученика је 

могуће вредновати кроз:  

-праћење активности 

ученика на часу (тј. 

процесу учења)  

-континуално праћења 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција 

-однос према опреми  

-тестове практичних 

вештина, решавање 

практичних задатака 

-праћење дневника 

практичног рада;  

При формативном 

оцењивању ученика 

користити и вредновати 

лични картон ученика - 

документ који сачињава и 

води наставник у циљу 

евидентирања активности и 

напретка ученика за време 

реализације модула. 

Сумативно оцењивање се 



може извршити на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

-резултата/решења 

проблемског или 

пројектног задатка,  

 

3. 

Грађа тела и органа 

животиња за клање 31 

Стицање знања о : Костур; 

Кости главе, трупа и 

екстремитет; Мишићи; Мишићи 

главе, трупа и екстремитета; 

Органи утробе; Крвни судови; 

Лимфни судови; Нервни 

систем; Кожа; Жлезде са 

унутрашњим лучењем 

 Опише особине костура и 

мускулатуре.  

 Наведе кости главе, трупа 

и екстремитета. 

 Опише особине и поделу 

мишића. 

 Рзликује органе утробе. 

 Објасни улогу нервног 

система, коже, жлезда са 

унутрашњим лучењем, 

крвног и лимфног 

система. 

Формативно оцењивање, 

као модел праћења 

напредовања ученика, се 

одвија на сваком часу и 

постигнућа ученика је 

могуће вредновати кроз:  

-праћење активности 

ученика на часу (тј. 

процесу учења)  

-континуално праћења 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција 

-однос према опреми  

-тестове практичних 

вештина, решавање 

практичних задатака 

-праћење дневника 

практичног рада;  

При формативном 

оцењивању ученика 

користити и вредновати 

лични картон ученика - 

документ који сачињава и 

води наставник у циљу 

евидентирања активности и 



напретка ученика за време 

реализације модула. 

Сумативно оцењивање се 

може извршити на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

-резултата/решења 

проблемског или 

пројектног задатка,  

 

4. 

Врсте, квалитет и 

здравствено стање  

животиња за клање 
28 

Стицање знања о: Врсте, 

типови, расе и категорије 

домаћих животиња; Оцена 

квалитета животиња за клање; 

Болести домаћих животиња – 

зоонозе; Инфективне зоонозе; 

Паразитарне зоонозе; Изглед и 

понашање здравих и болесних 

животиња; Начини оценa  

животињa за клање 

 Разликује  врсте домаћих 

животиња. 

 Разликује типове, расе и 

категорије домаћих 

животиња. 

 Разликује  зоонозе – 

инфективне и 

паразитарне. 

 Разликује  по изгледу  

здраве и болесне 

животиње. 

 Оцени  животиње за 

клање у живом стању. 

Формативно оцењивање, 

као модел праћења 

напредовања ученика, се 

одвија на сваком часу и 

постигнућа ученика је 

могуће вредновати кроз:  

-праћење активности 

ученика на часу (тј. 

процесу учења)  

-континуално праћења 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција 

-однос према опреми  

-тестове практичних 

вештина, решавање 

практичних задатака 

-праћење дневника 

практичног рада;  

При формативном 

оцењивању ученика 

користити и вредновати 

лични картон ученика - 



 

 

 

 

 

 

 

документ који сачињава и 

води наставник у циљу 

евидентирања активности и 

напретка ученика за време 

реализације модула. 

Сумативно оцењивање се 

може извршити на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

-резултата/решења 

проблемског или 

пројектног задатка,  

Кључни појмови садржаја: 

 ХТЗ, HACCP, запослени, простор, опрема, Хемијски састав меса, сензорна својства меса, ткива, костур, мишићи, органи утобе, крвни судови, 

лимфни судови, нервни систем, кожа, жлезде, врсте, типови, расе, квалитет, болести, зоонозе, изглед, понашање. 

Корелација са другим предметима: 

Хемије, Исхране људи и Обраде и прераде меса. 



 

Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Исхрана људи 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр./) 

 Теоријска 

настава: 

Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 35    35 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

 

− Развијање знања о хранљивим материјама и енергетској вредности животних намирница; 

− Упознавање са принципима правилне исхране и потребама у исхрани; 

− Оспособљавање ученика да утврди састава оброка којима се задовољавају енергетске потребе људи; 

− Упознавање са болестима које изазива неправилна исхрана. 

 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

 

Бр.часо

ва 

 

Специфични циљеви и 

задаци 

(циљеви модула) 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ образовних 

стандарда, исхода, циљева учења 

1. 

Хранљиве 

материје 9 

 Стицање знања о 

хранљивим 

материјама и 

енергетској 

вредности 

животних 

намирница 

 Објасни врсте хранљивих 

материја и њихове изворе. 

 Објасни улогу појединих 

хранљивих материја у 

организму. 

 Дефинише појам енергетске 

вредности. 

Формативно оцењивање, као модел 

праћења напредовања ученика, се 

одвија на сваком часу и постигнућа 

ученика је могуће вредновати кроз:  

-праћење активности ученика на часу 

(тј. процесу учења)  

-континуално праћења достигнутих 

исхода и нивоа постигнутих 

компетенција 

-однос према опреми  

-тестове практичних вештина, 

решавање практичних задатака 



-праћење дневника практичног рада;  

При формативном оцењивању 

ученика користити и вредновати 

лични картон ученика - документ 

који сачињава и води наставник у 

циљу евидентирања активности и 

напретка ученика за време 

реализације модула. 

Сумативно оцењивање се може 

извршити на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

-резултата/решења проблемског или 

пројектног задатка,  

 

2. 

Животне 

намирнице 12 

 Стицање знања о 

животним 

намирницама 

биљног и 

животињског 

порекла 

 Наведе хемијски састав и 

значај појединих намирница 

биљног и животињског 

порекла у исхрани.  

 Објасни разлику између 

појединих група намирница 

биљног односно 

животињског порекла. 

 Дефинише појам органске 

хране и које су њене 

предности у исхрани људи. 

Формативно оцењивање, као модел 

праћења напредовања ученика, се 

одвија на сваком часу и постигнућа 

ученика је могуће вредновати кроз:  

-праћење активности ученика на часу 

(тј. процесу учења)  

-континуално праћења достигнутих 

исхода и нивоа постигнутих 

компетенција 

-однос према опреми  

-тестове практичних вештина, 

решавање практичних задатака 

-праћење дневника практичног рада;  

При формативном оцењивању 

ученика користити и вредновати 

лични картон ученика - документ 

који сачињава и води наставник у 



циљу евидентирања активности и 

напретка ученика за време 

реализације модула. 

Сумативно оцењивање се може 

извршити на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

-резултата/решења проблемског или 

пројектног задатка,  

 

3. 

Правилна 

исхрана 14 

 Стицање знања о 

принципима 

правилне исхране 

и потребама у 

исхрани 

 Разликује појмове хране и 

исхране и њихове улоге.  

 Објасни улогу животних 

намирница у исхрани. 

 Наброји узроке и последице 

неправилне исхране. 

 Објасни најчешћа тровања 

храном. 

 Израчуна индекс 

ухрањености (БМИ). 

 Објасни недостатке у 

сопственој исхрани. 

 Састави здрав оброк. 

 Састави дневни оброк. 

Формативно оцењивање, као модел 

праћења напредовања ученика, се 

одвија на сваком часу и постигнућа 

ученика је могуће вредновати кроз:  

-праћење активности ученика на часу 

(тј. процесу учења)  

-континуално праћења достигнутих 

исхода и нивоа постигнутих 

компетенција 

-однос према опреми  

-тестове практичних вештина, 

решавање практичних задатака 

-праћење дневника практичног рада;  

При формативном оцењивању 

ученика користити и вредновати 

лични картон ученика - документ 

који сачињава и води наставник у 

циљу евидентирања активности и 

напретка ученика за време 

реализације модула. 

Сумативно оцењивање се може 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

извршити на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

-резултата/решења проблемског или 

пројектног задатка,  

 

Кључни појмови садржаја: 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ: хранљиве материје, животне намирнице, енергетска вредност, храна, исхрана, органска храна, правилна исхрана, 

болести неправилне исхране, тровање храном, индекс ухрањености. 

Корелација са другим предметима: 

Математике, Хемије,  Технологије меса, Обраде и прераде меса  



 

Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Операције и мерења у пекарству 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. /) 

 Теоријска 

настава: 

Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 70 70   140 

Недељни фонд часова: 2 2   

Општи циљеви и задаци: 

 

- Развијање знања о механичким,топлотним и дифузионим операцијама у месарству; 

- Оспособљавање  ученика да мери одређене физичке величине различитим инструментима; 

- Оспособљавање ученика да прерачуна измерене величине. 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

 

Бр.часова 

 

Специфични циљеви и задаци 

(циљеви модула) 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

НАЧИН 

ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 
образовних 

стандарда, исхода, 

циљева учења 

1. 

Механичке операције 

у месарству 84 (42+42) 

 Теорија: • Стицање знања о 

SI систем 

 Маса – појам и јединице 

 Запремина – појам и 

јединице 

 Густина – појам и јединице 

 Притисак – појам и јединице 

 Карактеристике флуида 

 Проток – појам и јединице 

 Транспорт флуида 

 Цевоводи 

 Црпке и вентилатори 

Теорија: 

 наведе основне и изведене 

јединице SI система; 

 користи основне и изведене 

јединице SI система у основним 

прорачунима; 

 дефинише појам и јединице 

масе; 

 дефинише појам и јединице 

запремине; 

 дефинише густину и јединице 

за густину; 

Формативно 

оцењивање, као 

модел праћења 

напредовања 

ученика, се одвија 

на сваком часу и 

постигнућа ученика 

је могуће 

вредновати кроз:  

-праћење 



 Транспорт чврстог и 

тестастог материјала 

 Транспортери 

 Ситњење материјала и  

 Уређаји за ситњење 

 Просејавање материјала 

 Уређаји за просејавање 

материјала 

 Мешање течности, 

прашкастих и тестастих 

материјала 

Мешалице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 дефинише притисак и јединице 

за притисак; 

 објасни врсте и карактеристике 

флуида; 

 дефинише масени и 

запремински проток и јединице 

за проток; 

 опише начине транспорта 

течности и гасова; 

 разликује црпке за течне и 

гасовите флуиде; 

 објасни начин рада 

карактеристичних типова 

црпки;  

 објасни карактеристике чврстог 

материјала; 

 опише начин транспорта 

чврстог материјала; 

 разликује врсте транспортера 

који се користе у пекарству; 

 дефинише појмове ситњења, 

степен ситњења и просејавања; 

 разликује материјале који се 

дробе, мељу или секу; 

 објасни начин рада појединих 

карактеристичних уређаја за 

ситњење (дробилице, млинови и 

сецкалице); 

 разликује врсте сита; 

 објасни начин рада уређаја за 

просејавање; 

 објасни појам мешања 

материјала; 

 опише начин рада мешалица 

које се користе у пекарској 

индустрији. 

 

Вежбе:  

активности ученика 

на часу (тј. процесу 

учења)  

-континуално 

праћења 

достигнутих исхода 

и нивоа 

постигнутих 

компетенција 

-однос према 

опреми  

-тестове 

практичних 

вештина, решавање 

практичних 

задатака 

-праћење дневника 

практичног рада;  

При формативном 

оцењивању ученика 

користити и 

вредновати лични 

картон ученика - 

документ који 

сачињава и води 

наставник у циљу 

евидентирања 

активности и 

напретка ученика за 

време реализације 

модула. 

Сумативно 

оцењивање се 

може извршити на 



 

 

Вежбе:  
 Превођење системских у 

несистемске јединице и 

обрнуто 

 Примена декадног система 

мера 

 Очитавање вредности 

измерених величина 

коришћењем инструмената 

са различитим поделама 

 Мерење бруто и нето масе 

 Ваге – лабораторијске и 

погонске 

 Мерење запремине течности 

 Калибрисани и градуисани 

судови 

 Мерење густине 

 Мерење притиска 

 Уређаји за мерење притиска 

 Мерење запреминског 

протока течности 

 Уређаји за мерење протока 

 Мерење нивоа течности 

 Ситњење материјала  

 Просејавање материјала 

 Гранулометријска анализа  

Мешање материјала 

 користи основне и изведене 

јединице SI система у основним 

прорачунима; 

 прерачуна вредност изражену у 

несистемским јединицама у 

системске јединице; 

 преводи мање јединице у веће и 

обрнуто; 

 мери масу на техничкој и 

аутоматској ваги; 

 израчуна бруто и нето масу; 

 разликује судове за мерење 

запремине; 

 мери запремину коришћењем 

одговарајућих судова; 

 мери густину; 

 објасни начин рада уређаје за 

мерење притиска; 

 измери величине атмосферског 

притиска и надпритиска 

коришћењем различитих 

инструмената (барометар, 

Бурдонов манометар); 

 објасни начин рада уређаја за 

мерења протока; 

 мери запремински проток; 

 објасни начин рада уређаја за 

мерење нивоа; 

 мери ниво течности; 

 одређује степен ситњења;  

 изврши гранулометријску 

анализу материјала пре и после 

ситњења; 

изврши избор машине за мешање 

материјала у зависности од врсте 

материјала. 

основу: 

-усмене провере 

знања; 

-писане провере 

знања; 

-формативног 

оцењивања,  

-резултата/решења 

проблемског или 

пројектног задатка,  

 



2. 

Топлотне и дифузионе 

операције у месарству 56 (28+28) 

Теорија: Стицање знања о: 

 Температура – појам и 

јединице 

 Топлота – појам и јединице 

 Извори и носиоци топлоте 

 Начини преноса топлоте 

 Уређаји за пренос топлоте 

 Укувавање  

 Расхладне машине 

 Растварање 

 Растворљивост 

 Кристализација 

 Влажност ваздуха 

 Кондиционирање ваздуха 

 Кондиционери 

 Сушење и фазе сушења 

Сушнице 

Теорија:  
 дефинише појам температуре; 

 објасни појам топлоте; 

 опише начине преноса топлоте; 

 објасни принцип рада и 

примену уређаја за пренос 

топлоте у пекарској индустрији; 

 разликује начине преноса 

топлоте - кондукцију, 

конвекцију и зрачење; 

 разликује врсте извора и 

носилаца топлоте; 

 разликује врсте размењивача 

топлоте; 

 објасни начин рада 

размењивача топлоте; 

 објасни начин рада укувача; 

 разликује врсте расхладних 

машина; 

 разликује појмове раствор, 

растварач, растворена 

супстанца; 

 дефинише масени удео као 

начин изражавања 

концентрације раствора; 

 објасни појмове растварања и 

кристализације; 

 објасни појам влажности 

ваздуха; 

 објасни процес 

кондиционирања; 

 објасни појам сушења и фазе 

сушења; 

 опише начин сушења 

материјала; 

објасни принцип рада и 

примену сушница у пекарској 

индустрији. 

Формативно 

оцењивање, као 

модел праћења 

напредовања 

ученика, се одвија 

на сваком часу и 

постигнућа ученика 

је могуће 

вредновати кроз:  

-праћење 

активности ученика 

на часу (тј. процесу 

учења)  

-континуално 

праћења 

достигнутих исхода 

и нивоа 

постигнутих 

компетенција 

-однос према 

опреми  

-тестове 

практичних 

вештина, решавање 

практичних 

задатака 

-праћење дневника 

практичног рада;  

При формативном 

оцењивању ученика 

користити и 

вредновати лични 

картон ученика - 

документ који 

сачињава и води 



наставник у циљу 

евидентирања 

активности и 

напретка ученика за 

време реализације 

модула. 

Сумативно 

оцењивање се 

може извршити на 

основу: 

-усмене провере 

знања; 

-писане провере 

знања; 

-формативног 

оцењивања,  

-резултата/решења 

проблемског или 

пројектног задатка,  

 

   Вежбе: Стицање знања о:  

 Инструменти за мерење 

температуре 

 Мерење температуре 

 Превођење °С у К и обрнуто 

 Припрема раствора 

одређеног масеног удела 

 Мерење релативне 

влажности ваздуха 

хигрометром 

 Сушење узорка брашна, 

тестенине 

Одређивање брзине сушења 

Вежбе:  
 мери температуру различитим 

термометрима; 

 израчуна масу растворене 

супстанце потребну за  

припрему одређене количине 

раствора; 

 припреми одређену количину 

раствора познате (масене) 

концентрације; 

 мери релативну влажност 

ваздуха; 

 мери влажност узорака; 

 израчунава брзину сушења 

узорака. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

технолошки процес, технолошке операције, погонска сила, маса, запремина, густина, флуиди, притисак, проток, црпке, транспортери, 

дробилице, млинови, сита, мешалице, температура, топлота, извори и носиоци топлоте, кондукција, конвекција, радијација, размењивачи 

топлоте, укувачи, расхладни уређаји, дифузија, растварање, кристализација, сушење. 

Корелација са другим предметима: 

Математике, Хемије, Физике, Технологија пекарства и Објекти и опрема у пекарству. 



 

Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Производња пекарских производа 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. /) 

 Теоријска 

настава: 

Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова:  210 60  270 

Недељни фонд часова:  6   

Општи циљеви и задаци: 

−  Оспособљавање ученика за поступање са сировинама за пекарске производе у складу са правилима производње;  

− Оспособљавање ученика за рад у пекари по важећој законској регулативи и системима квалитета; 

− Оспособљавање ученика да примењује ХТЗ и превентивне мере безбедности и здравља на раду; 

− Развијање одговорног односа према раду; 

− Развијање односа према заштити животне средине у складу са правилима заштите животне средине;  

− Развијање компетенција за целоживотно учење. 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

 

Бр.часова 

 

Специфични циљеви и задаци 

(циљеви модула) 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 
образовних стандарда, 

исхода, циљева учења 

1. 

Мере заштите у 

лабораторији 40 

Стицање знања о: 

 Законски прописи из области 

безбедности и здравља на 

раду 

 Правилник о мерама 

хигијенско техничке заштите 

 Одржавање личне хигијене  

 Одржавање радног места  

 Сортирање и одлагање 

отпада 

 Врсте и примена основног 

лабораторијског посуђа 

 Врсте и примена основног 

 познаје мере безбедности 

и заштите на раду 

 користи средства за личну 

и колективну заштиту на 

раду 

 одржава личну хигијену 

 одржава хигијену опреме 

и простора у лабораторији 

 користи заштитна 

средства и опрему у раду 

 сортира и одлаже отпад 

на одговарајући начин 

 разликује лабораторијски 

Формативно 

оцењивање, као модел 

праћења напредовања 

ученика, се одвија на 

сваком часу и постигнућа 

ученика је могуће 

вредновати кроз:  

-праћење активности 

ученика на часу (тј. 

процесу учења)  

-континуално праћења 



лабораторијског прибора 

 Средства за прање и начини 

прања 

прибор и посуђе 

 разликује лабораторијску 

опрему 

 разликује намену 

лабораторијског прибора 

и посуђа 

 одабере адекватна 

средства за прање 

лабораторијског посуђа 

 самостално пере 

лабораторијско посуђе 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција 

-однос према опреми  

-тестове практичних 

вештина, решавање 

практичних задатака 

-праћење дневника 

практичног рада;  

При формативном 

оцењивању ученика 

користити и вредновати 

лични картон ученика - 

документ који сачињава и 

води наставник у циљу 

евидентирања активности 

и напретка ученика за 

време реализације 

модула. 

Сумативно оцењивање 

се може извршити на 

основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног 

оцењивања,  

-резултата/решења 

проблемског или 

пројектног задатка,  

 

2. 

Основна 

лабораторијска 

мерења 
60 

Стицање знања о: 

 Јединице за масу у SI 

систему; 

 Децималне и декадне 

јединице за масу у SI систему 

 дефинише појам масе 

 дефинише системске 

јединице за масу 

 наведе јединице у којима 

се маса изражава у 

Формативно 

оцењивање, као модел 

праћења напредовања 

ученика, се одвија на 



(префикси јединица) 

 Несистемске јединице за 

масе које су у употреби у 

свакодневном животу 

 Несистемске јединице масе 

које се користе у пракси ЕУ и 

САД 

 Мерење масе. Техничка вага  

 Аутоматска вага 

 Јединице за запремину у SI 

систему 

 Децималне и декадне 

јединице за запремину у SI 

систему (префикси јединица) 

 Несистемске запреминске 

јединице које су у употреби у 

свакодневном животу 

 Несистемске јединице 

запремине које се користе у 

пракси ЕУ и САД 

 Мерење запремине 

 Судови за мерење запремине 

 Мерење густине 

 Раствори 

 Концентрација раствора 

 Масени удео 

свакодневном животу, 

лабораторији и погону 

 разликује врсте вага које 

се користе у лабораторији 

и погону 

 измери масу на техничкој 

ваги 

 обави тарирање ваге 

 разликује појмове бруто и 

нето маса  

 дефинише појам 

запремине 

 дефинише системске 

јединице за запремину 

 наведе јединице у којима 

се запремина изражава у 

свакодневном животу, 

лабораторији и погону 

 разликује начине мерења 

запремине различитим  

судовима за мерење 

(чаше, мензуре, нормални 

судови, пипете, бирете) 

 измери запремину свим 

врстама судова за мерење 

 дефинише појам густине 

 дефинише системске 

јединице за густину 

 измери густину течности 

ареометром и 

пикнометром 

 припреми раствор 

одређеног масеног удела 

сваком часу и постигнућа 

ученика је могуће 

вредновати кроз:  

-праћење активности 

ученика на часу (тј. 

процесу учења)  

-континуално праћења 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција 

-однос према опреми  

-тестове практичних 

вештина, решавање 

практичних задатака 

-праћење дневника 

практичног рада;  

При формативном 

оцењивању ученика 

користити и вредновати 

лични картон ученика - 

документ који сачињава и 

води наставник у циљу 

евидентирања активности 

и напретка ученика за 

време реализације 

модула. 

Сумативно оцењивање 

се може извршити на 

основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног 

оцењивања,  



-резултата/решења 

проблемског или 

пројектног задатка,  

 

3. 

Основне анализе 

сировина у пекарству 110 

Стицање знања о: 

 Сензорна оцена квалитета 

основних сировина 

 Физичко-хемијске 

карактеристике брашна (тип, 

влага, садржај и квалитет 

глутена, киселински степен, 

величина честице, 

узорковање) 

 Обрачун основних сировина 

 Утицај основних сировина на 

особине теста/готовог 

производа 

 Припрема основних сировина 

 Дозирање основних   

сировина 

 Сензорна оцена квалитета 

помоћних сировина 

 Обрачун помоћних сировина 

 Утицај помоћних сировина 

на особине теста/готовог 

производа 

 Припрема помоћних 

сировина 

 Дозирање помоћних  

сировина 

 одреди физичко-хемијске 

карактеристике брашна 

(тип, влага, садржај и 

квалитет глутена, 

величина честице, 

узорковање) 

 оцени сензорне 

карактеристике основних 

сировина (брашно, 

квасац, со, вода) 

 израчуна потребну 

количину основних 

сировина за замес теста 

према задатој рецептури 

 анализира утицај  сваке 

основне сировине на 

особине теста/готовог 

производа 

 провери сензорну 

исправност основних 

сировинa  

 измери основне сировине 

 припреми основне 

сировине 

 оцени сензорне 

карактеристике помоћних 

сировина (шећер, масти, 

уља,  јаја, млеко)  

 израчуна  потребну 

количину сировина за 

замес теста са помоћним 

сировинама према задатој 

рецептури 

 анализира утицај 

Формативно 

оцењивање, као модел 

праћења напредовања 

ученика, се одвија на 

сваком часу и постигнућа 

ученика је могуће 

вредновати кроз:  

-праћење активности 

ученика на часу (тј. 

процесу учења)  

-континуално праћења 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција 

-однос према опреми  

-тестове практичних 

вештина, решавање 

практичних задатака 

-праћење дневника 

практичног рада;  

При формативном 

оцењивању ученика 

користити и вредновати 

лични картон ученика - 

документ који сачињава и 

води наставник у циљу 

евидентирања активности 

и напретка ученика за 

време реализације 

модула. 



појединачне помоћне 

сировине на особине 

теста/готовог производа 

 провери сензорну 

исправност помоћних 

сировина 

 припреми и измери 

помоћне сировине 

Сумативно оцењивање 

се може извршити на 

основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног 

оцењивања,  

-резултата/решења 

проблемског или 

пројектног задатка,  

 

4. 

ХТЗ и мере 

безбедности и 

здравља на раду у 

производном погону 

60 

Стицање знања о:  

 Законски прописи из области 

безбедности и заштите на 

раду 

 Правилник о мерама ХТЗ 

 Одржавање  личне хигијене  

 Одржавање радног места  

 Правила понашања у 

производном погону 

 Сензорна оцена основних и 

помоћних сировина 

 Припрема основних и 

помоћних сировина 

 Критичне тачке при 

складиштењу и просејавању 

 Сортирање и одлагање 

отпада 

 Принципи добре хигијенске и 

произвођачке праксе 

 примени важеће мере 

безбедности и заштите на 

раду 

 примени одговарајућа 

средства за заштиту на 

раду 

 одржава личну хигијену 

 одржава хигијену опреме 

и простора у пекари 

 изврши пријем и 

правилно ускладишти 

основне и помоћне 

сировине 

 провери органолептичку 

исправност сировина 

 мери температуру и 

влажност у складиштима 

 измери сировине 

 припреми сировине 

 сортира и одлаже отпад 

на одговарајући начин 

 примени принципе добре 

хигијенске и 

произвођачке праксе 

Формативно 

оцењивање, као модел 

праћења напредовања 

ученика, се одвија на 

сваком часу и постигнућа 

ученика је могуће 

вредновати кроз:  

-праћење активности 

ученика на часу (тј. 

процесу учења)  

-континуално праћења 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција 

-однос према опреми  

-тестове практичних 

вештина, решавање 

практичних задатака 

-праћење дневника 

практичног рада;  

При формативном 

оцењивању ученика 

користити и вредновати 



 

 

 

 

 

 

 

лични картон ученика - 

документ који сачињава и 

води наставник у циљу 

евидентирања активности 

и напретка ученика за 

време реализације 

модула. 

Сумативно оцењивање 

се може извршити на 

основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

-резултата/решења 

проблемског или 

пројектног задатка,  

 

Кључни појмови садржаја: 

безбедност и заштита здравља, НАССР, лична хигијена, хигијена опреме, хигијена радног места, лабораторијски прибор и посуђе, отпад, маса, 

ваге,  сензорна оцена квалитета,  амбалажа, складиштење, основне и помоћне сировине, хлеб, пецива, фини пекарски производи, тестенине, 

пекарски прибор, алат и опрема. 



 

Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Технологија пекарства 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. /) 

 Теоријска 

настава: 

Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 105    105 

Недељни фонд часова: 3    

Општи циљеви и задаци: 

−  Развијање знања о основним и помоћним сировинама за производњу пекарских производа и њиховој примени; 

− Упознавање са важећом законском регулативом и системима квалитета у пекарству; 

− Развијање знања о складиштењу сировина у пекарству; 

− Развијање одговорног односа према раду; 

− Развијање правилног односа према заштити животне средине; 

− Развијање компетенција за целоживотно учење. 

 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

 

Бр.часова 

 

Специфични циљеви и задаци 

(циљеви модула) 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ образовних 

стандарда, исхода, циљева учења 

1. 

Основне сировине у 

пекарству 68 

Стицање знања о:  

 Жита, грађа и хемијски 

састав зрна 

 Хемијски састав пшеничног 

брашна 

 Врсте брашна 

 Типови брашна 

 Квалитетне групе брашна  

 Фактори квалитета брашна 

 Вода 

 Кухињска со 

 Средства за нарастање теста 

 Законски прописи о 

 разликује врсте жита  

 разликује врсте брашна 

 објасни хемијски састав 

различитих врста брашна 

 дефинише типове брашна 

 објасни физичке и 

хемијске факторе 

квалитета брашна 

 објасни улогу и значај 

средстава за нарастање 

(квасац, кисело тесто и 

хемијска средства за 

нарастање) 

Формативно оцењивање, као 

модел праћења напредовања 

ученика, се одвија на сваком часу 

и постигнућа ученика је могуће 

вредновати кроз:  

-праћење активности ученика на 

часу (тј. процесу учења)  

-континуално праћења 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција 

-однос према опреми  

-тестове практичних вештина, 



квалитету и употреби 

сировина 

 Складиштење основних 

сировина 

 Амбалажа 

 Контролне критичне тачке у 

складиштима основних 

сировина  

 објасни показатеље 

квалитета воде 

 опише утицај соли на 

тесто 

 дефинише врсте 

просторија и поступке за 

чување основних 

сировина 

 опише утицај 

температуре, светлости и 

влаге на основне 

сировине при чувању 

 разликује врсте 

амбалажног материјала за 

чување основних 

сировина 

 наведе контролне 

критичне тачке у 

складиштима за основне 

сировине 

решавање практичних задатака 

-праћење дневника практичног 

рада;  

При формативном оцењивању 

ученика користити и вредновати 

лични картон ученика - 

документ који сачињава и води 

наставник у циљу евидентирања 

активности и напретка ученика за 

време реализације модула. 

Сумативно оцењивање се може 

извршити на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

-резултата/решења проблемског 

или пројектног задатка,  

 

2. 

Помоћне сировине у 

пекарству 37 

Стицање знања о:  

 Помоћне сировине, врсте, 

хемијски састав и особине 

 Адитиви, врсте и примена у 

пекарству 

 Законски прописи о 

квалитету и употреби 

сировина 

 Складиштење помоћних 

сировина 

 Промене на сировинама 

током чувања 

 Услови  чувања 

 Амбалажа, врсте и примена у 

пекарству 

 Контролне критичне тачке у 

складиштима помоћних 

 објасни улогу и значај 

помоћних сировина 

(шећер, масти, јаја, млеко, 

месо, воће, поврће)  

 разликује врсте адитива и 

њихову примену 

 процени утицај сировина 

на квалитет производа 

 дефинише врсте 

просторија и поступке за 

чување помоћних 

сировина 

 разликује врсте 

амбалажног материјала за 

чување помоћних 

сировина 

 наведе контролне 

Формативно оцењивање, као 

модел праћења напредовања 

ученика, се одвија на сваком часу 

и постигнућа ученика је могуће 

вредновати кроз:  

-праћење активности ученика на 

часу (тј. процесу учења)  

-континуално праћења 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција 

-однос према опреми  

-тестове практичних вештина, 

решавање практичних задатака 

-праћење дневника практичног 

рада;  

При формативном оцењивању 



 

 

 

 

 

 

 

 

сировина критичне тачке у 

складиштима за помоћне 

сировине 

ученика користити и вредновати 

лични картон ученика - 

документ који сачињава и води 

наставник у циљу евидентирања 

активности и напретка ученика за 

време реализације модула. 

Сумативно оцењивање се може 

извршити на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

-резултата/решења проблемског 

или пројектног задатка,  

 

Кључни појмови садржаја: 

жито, брашно, квасац, со, вода, помоћне сировине, амбалажа, складиштење, критичне контролне тачке, фактори квалитета сировина и производа, 

НАССР.  

Корелација са другим предметима: Исхрана људи, Операције и мерења у пекарству, Хемија и Физика. 



 

Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Припрема топлих посластица 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму..... 

(„Сл.Гласник РС-Просветни гласник“, бр. )6/2012. 

 Теоријска 

настава: 

Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 30    30 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

-оспособљавање ученика за израду топлих посластица 

 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

 

Бр.часова 

 

Специфични 

циљеви и задаци 

(циљеви модула) 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 
НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 
образовних стандарда, 

исхода, циљева учења 

1. Припрема 

топлих 

посластица 

30 Оспособљавање 

ученика за израду 

топлих 

посластица 

Наведе врсте топлих посластица;наведе врсте топлих 

прелива;комбинује намирнице по рецептури за одређени 

тип топле посластице;одреди начин припреме маса за топле 

посластице;групише шатое,сосове,пирее и каше према типу 

посластице;опише начин сервирања топлих 

посластица;опише основне калкулације;препозна понуду и 

поруџбину,одржава личну и радну хигијену,припреми 

намирнице по рецептури,одмери намирнице по 

рецептури,припреми масу за одређену топлу 

посластицу,обликује масу,припреми фил за топлу 

посластицу,филује одређену топлу посластицу,припреми 

топао прелив за одређену топлу посластицу,одржава 

посластицу до сервирања,сервира топлу 

посластицу,декорише топлу посластицу,израђује основне 

калкулације,израђује понуду,прима поруџбину 

Усмена провера знања 

Тестови практичних 

вештина 

Кључни појмови садржаја: Посластице,прелив,рецептура,шато,калкулације,хигијену,маса,фил,сервирање,декорација,понуда,поруџбина 



I ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

за образовни профил Месар 
 

  

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

Т В 

П

Н Т В 

П

Н Б Т В 

П

Н Т В 

П

Н Б Т В 

П

Н Т В 

П

Н Б Т В 

П

Н Б Σ 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ 

ПРЕДМЕТИ 
10 8 

 
350 280 

 
60 8 2 12 272 68 408 90 6 3 12 180 90 360 

12

0 
802 438 768 270 2278 

11 Физика 2 
  

70 
                 

70 
   

70 

12 Хемија 2 
  

70 
                 

70 
   

70 

13 Исхрана људи 1 
  

35 
                 

35 
   

35 

14 
Операције и мерења у 

месарству 
2 2 

 
70 70 

  
    

          
70 70 

  
140 

15 Технологија меса 3 
  

105 
   

4 
  

136 
   

4 
  

120 
   

361 
   

361 

16 Обрада и прерада меса 
 

6 
  

210 
 

60 
  

12 
  

408 90 
  

12 
  

360 
12

0  
210 768 270 1248 

17 
Здравствена безбедност 

хране        
2 2 

 
68 68 

         
68 68 

  
136 

18 
Објекти и опрема у 

месарству 
       2   68           68    68 

19 
Тржиште и промет 

месарских производа 
              2 1  60 30   60 30   90 

20 Предузетништво 
               

2 
  

60 
   

60 
  

60 

Б: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ        1   34    1   30    64 
 

  64 

1 

Изборни програми према 

програму образовног 

профила* 
       

1 
  

34 
   

1 
  

30 
   

62 
   

64 

Укупно А1+Б 10 8 
 

350 280 
 

60 
8 

(** 9) 
2 12 

272 

(** 

306) 
68 408 90 

6 

(* 7) 
3 12 

180 

(** 210) 
90 360 

12

0 
802 

(** 866) 
438 768 270 

2278 

(** 2342) 

Укупно  18 690 22 (** 23) 838 (** 872) 21 (**22) 750 (**780) 2278 (** 2342) 

Напомена: * Подразумева реализацију наставе кроз теоријску наставу, вежбе, практичну наставу и наставу у блоку 

                 ** Ученик бира  предмет са листе изборних општеобразовних или стручних предмета 

 

 



Б. Листа изборних програма према програму образовног профила* 

Рб. 

 
Стручни изборни програми 

 

РАЗРЕД 

I II III 

Стручни предмети       

1 Аграрни туризам   1 1 

2 Основе угоститељства   1 1 

3 Припрема јела са жара   1  1 

4 Задругарство  1 1 

*Ученик бира изборни програм једном у току школовања 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности 

  

I РАЗРЕД              

часова 

II РАЗРЕД              

часова 

III РАЗРЕД              

часова 

УКУПНО             

часова 

Час одељењског старешине 70 68 60 198 

Додатни рад* до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад* до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад* до 30 до 30 до 30 до 120 

 

Остваривање плана и програма наставе и учења 

  

I РАЗРЕД              

часова 

II РАЗРЕД              

часова 

III РАЗРЕД              

часова 

Разредно часовна настава 35 34 30 

Менторски рад (настава у блоку,  пракса) 2 3 4 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 

Завршни испит     3 

Укупно радних недеља 39 39 39 

Подела одељења у групе - 
1
Уколико се програм реализује у „школском систему“ 

р
аз

р
ед

 

предмет/модул 

годишњи фонд часова 
број ученика 

у групи -до 

*Потребно ангажовање 

помоћног наставника вежбе 
практична 

настава  

настава у 

блоку 

I 
Операције и мерења у месарству  70   

 

15 ДА 

Обрада и прерада меса 210 

 

60 10 ДА 

II 
Обрада и прерада меса   408 90 10 ДА 

Здравствена безбедност хране  66   15 ДА 

III 

Обрада и прерада меса   360 120 10 ДА 

Тржиште и промет месарских производа 30   15 / 

Предузетништво  60   15 / 

 



 

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА   

 

за образовни профил Пекар* 
 

  I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В 
П

Н 
Т В ПН Б Т В ПН Б Σ 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ 

ПРЕДМЕТИ 
10 8  350 280  60 8 2 12 272 68 408 90 6 3 12 180 90 360 120 802 438 768 270 2278 

11 Физика 2   70                  70    70 

12 Хемија 2   70                  70    70 

13 Исхрана људи 1   35                  35    35 

14 
Операције и мерења у 

пекарству 
2 2  70 70                 70 70   140 

15 Технологија пекарства 3   105    4   136    4   120    361    361 

16 
Производња пекарских 

производа 
 6   210  60   12   408 90   12   360 120  210 768 270 1248 

17 Здравствена безбедност хране        2 2  68 68          68 68   136 

18 Објекти и опрема у пекарству        2   68           68    68 

19 
Тржиште и промет пекарских 

производа 
              2 1  60 30   60 30   90 

20 Предузетништво                2   60    60   60 

Б: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ        1   34    1   30    64    64 

1 
Изборни програми према програму 

образовног профила* 
       1   34    1   30    64    64 

Укупно А1+Б 10 8  350 280  60 

8 

(** 

9) 

2 12 

272 

(** 

306) 

68 408 90 
6 

(* 7) 
3 12 

180 

(** 

210) 

90 360 120 

802 

(** 

866) 

438 768 270 

2278 

(** 

2342) 

Укупно  18 690 22 (** 23) 838 (** 872) 21 (**22) 750 (**780) 2278 (** 2342) 

Напомена:* Подразумева реализацију наставе кроз теоријску наставу, вежбе, практичну наставу и наставу у блоку 

                 ** Ученик бира  предмет са листе изборних општеобразовних или стручних предмета 

 

 



Б. Листа изборних програма према програму образовног профила* 

Рб

. 
Стручни изборни програми 

РАЗРЕД 

I II III 

Стручни предмети       

1 Аграрни туризам   1 1 

2 Основе угоститељства   1 1 

3 Припрема топлих посластица   1  1 

4 Уметнички обликовано тесто  1 1 

5 Производња традиционалних врста хлеба  1 1 

6 Задругарство  1 1 

*Ученик бира изборни програм једном у току школовања 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности 

  I РАЗРЕД              

часова 

II РАЗРЕД              

часова 

III РАЗРЕД              

часова 

УКУПНО             

часова 

Час одељењског старешине 70 68 60 198 

Додатни рад* до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад* до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад* до 30 до 30 до 30 до 120 

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 

Остваривање плана и програма наставе и учења 

  I РАЗРЕД              

часова 

II РАЗРЕД              

часова 

III РАЗРЕД              

часова 

Разредно часовна настава 35 34 30 

Менторски рад (настава у блоку,  пракса) 2 3 4 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 

Завршни испит   3 

Укупно радних недеља 39 39 39 

Подела одељења у групе - 
1
Уколико сепрограм реализује у „школском систему“ 

разред предмет/модул 

годишњи фонд часова **број 

ученика у 

групи -до 

***Потребно ангажовање 

помоћног наставника вежбе 
практична 

настава  

*настава у 

блоку 

I 
Операције и мерења у пекарству 70   15 ДА 

Производња пекарских производа 210  60 10 ДА 

II 
Производња пекарских производа  408 90 10 ДА 

Здравствена безбедност хране 68   15 ДА 

III 

Производња пекарских производа  360 120 10 ДА 

Тржиште и промет пекарских производа 30   15 / 

Предузетништво 60   15 / 



*Настава у блоку се реализује у школскoj радионици (кабинету) у реалним радним условима или у погонима код једног или више послодаваца у 

реалним радним условима 
**За релизацију програма вежби, практичне наставе и наставе у блоку одељење се дели у групе. 

 
***Часове вежби, практичне наставе и наставе у блоку реализује предметни наставник а помоћни наставник обавља послове припреме за извођење 

часова вежби. Под непосредним руководством наставника демонстрира радни задатак, пружа помоћ при раду са ученицима на часовима вежби (у 

школској радионици, кабинету и лабораторији) за обављање одређених послова и радних задатака. Планира и требује потребне материјале и 

средства за рад на часу. Обавља радне задатке за које ученици нису компетентни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


