
Република Србија 

Средња пољопривредна школа са домом ученика-Шабац 

Ул.Војводе Путника 58, Шабац 

 

 

 
АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

за школску 2022/2023.годину 

 

 
У школској 2022/2023.години Школски програм је допуњен наставним програмима образовних профила: 
 

 

- Месар: Технологија меса, Обрада и прерада меса, Објекти и опрема у месарству, Здравствена безбедност хране  (2.разред);  

- Пекар:  Технологија пекарства, Здравствена безбедност хране, Објекти и опрема у пекарству, Производња пекарских производа, 

Основе угоститељства (2.разред); 

- Руковалац – механичар пољопривредне технике: Аграрна географија (2.разред), Логика (3.разред). 

 

 

 

 

 



 

МЕСАР 

Образовни профил: МЕСАР 

Назив предмета: ТЕХНОЛОГИЈА МЕСА 

Разред: ДРУГИ 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска 

настава: 

Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 136    136 

Недељни фонд часова: 4    

Општи циљеви и задаци: 

- Упознавање са начинима откупа и транспорта домаћих животиња; 

- Упознавање ученика са структуром кланице и начинима пријема животиња; 

- Усвајање теоријских знањао операцијама на линији клања: говеда, свиња, оваца и пернате живине; 

- Развијање знања о оцени квалитета меса; 

- Усвајање теоријских знањао хлађењу и смрзавању меса;  

- Развијање знања о начинима правилног расецања трупова на великопродајне и малопродајне делове, искоштавање и категоризацију; 

- Усвајање теоријских знањао начинима производње производа од меса - ћевапчићи, пљескавице, хамбургери, роловано, пуњено, маринирано месо, ...; 

- Упознавање са значајем правилног излагања, аранжирања, декларисања, паковања и продаје меса и производа од меса уз примену добре хигијенске 

праксе. 

 

 

Ред.број 

 

Назив 

 модула 

 

 

Бр.час

ова 

 

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. 

Откуп, транспорт, 

пријем и 

припрема 

животиња за 

клање 

18 

• Упознавање са начинима 

откупa животиња за клање, 

начинима транспортa 

животиња за клање, начинимa 

припреме животиња за 

транспорт,утовар и истовар 

животиња за клање • Примена 

Закона о добробити животиња 

 Наведе начине откупа 

животиња за клање. 

 Наведе начине транспорта 

домаћих животиња. 

 Наведе начине припреме 

животиња за транспорт. 

 Дефинише губитке током 

транспорта. 

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. 



 Објасни утовар и истовар 

домаћих животиња. 

 Објасни важност примене 

Закона о добробити 

животиња. 

 Дефинише и наброји врсте и 

типове кланица. 

 Објасни пријем и смештај 

животиње у сточни депо. 

 Објасни поступак са 

животињама у сточном 

депоу. 

 Објасни правилну припрему 

животиње за клање. 

процесу учења)  

-континуално праћења достигнутих 

исхода и нивоа постигнутих компетенција 

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 теме. 

Сумативно оцењивање се може 

извршити на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

резултата/решења проблемског или 

пројектног задатка 

2. 

Поступци и 

правила на 

линији клања 
32 

Стицање знања о поступцима 

на линији клања 

 Објасни поступке на линији 

клања животиња. 

 Објасни поступке обраде 

органа и делове трупа. 

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 

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 теме. 



Сумативно оцењивање се може 

извршити на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

резултата/решења проблемског или 

пројектног задатка 

3. 

Основне 

каректеристике, 

оцена квалитета и 

складиштење меса 

30 

Стицање знања о 

органолептичким особинама 

меса и променама у месу пре 

и после клања; конзервисање 

хлађењем и смрзавањем 

 Наведе основне 

карактеристике меса. 

 Дефинише органолептичке 

особине меса. 

 Разликује и дефинише 

биохемијске промене у месу 

пре и после клања. 

 Објасни примену ниских 

температура у конзервисању 

меса. 

 Објасни складиштења меса 

хлађењем. 

 Објасни складиштења меса 

смрзавањем. 

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 

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 теме. 

Сумативно оцењивање се може 

извршити на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

резултата/решења проблемског или 

пројектног задатка 



4. 

Расецање трупова 

на основне 

великопродајне 

делове, 

категоризација и  

искоштавање 

28 

Стицање знања о начину 

расецања трупова на 

великопродајне делове, 

категоризацији меса и начину 

искоштавања 

 Објасни ресецање трупова 

свиња и говеда на основне 

великопродајне делове. 

 Разврста исечене делове 

трупова свиња и говеда. 

 Категорише добијене делове 

и изврши њихово 

искоштавање 

(конфекционирање). 

 Наведе начине расецања – 

конфекционирања меса 

пернате живине. 

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 

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 теме. 

Сумативно оцењивање се може 

извршити на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

резултата/решења проблемског или 

пројектног задатка 

5. 

Производња 

производа од меса 

(ћевапчићи, 

пљескавице, 

хамбургери, 

роловано, пуњено, 

маринирано месо, 

...) 

18 

Упознавање са начинима 

конзервисања меса - хлађењем 

- смрзавањем 

 Наведе начине уситњавања и 

обликовања уситњеног меса. 

 Наведе рецептуре за 

припрему ћевапчића, 

пљескавица, хамбургера, 

свежих кобасица. 

 Објасни начине и технике 

прављења специјално 

обрађеног меса – 

полуприпремњених јела од 

свежег меса, роловано, 

пуњено, у декор зачинима, 

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 

При формативном оцењивању ученика 



маринирано, ражњићи, ...  

 Наведе нормативе и законске 

прописе. 

 Разликује прибор и машине 

потребне за рад. 

 Објасни кулинарску намену 

тих производа. 

 Наведе услове које морају да 

испуњавају поједине групе 

ових производа по важећем 

Правилнику. 

 Објасни декларацију. 

користити и вредновати лични картон 

ученика - документ који сачињава и води 

наставник у циљу евидентирања  

активности и напретка ученика за време 

реализације теме. 

Сумативно оцењивање се може 

извршити на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

резултата/решења проблемског или 

пројектног задатка 

6. 

Излагање, 

аранжирање, 

декларисање, 

паковање и 

продаја меса и 

производа од меса 

10 

Стицање знања о начинима 

уситњавања и обликовања 

меса, врстама, начинима и 

техникама прављења 

специјално обрађеног меса – 

полуприпремњених јела од 

свежег меса, роловано, 

пуњено, маринирано, ражњић 

... у складу са захтевима 

тржишта 

 Објасни поступак правилног 

излагања свежег меса по 

врстама меса и категоријама 

у расхладним витринама. 

 Објасни поступак правилног 

излагања производа од меса 

по врстама у расхладним 

витринама. 

 Наведе редослед излагања. 

 Објасни поступак 

обележавања категорија меса 

и декларисања изложених 

производа од меса. 

 Објасни значај аранжирања – 

естетског и визуелног ефекта. 

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 

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 теме. 

Сумативно оцењивање се може 

извршити на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-формативног оцењивања,  

резултата/решења проблемског или 

пројектног задатка 

Кључни појмови садржаја: 

кланице, транспорт, припрема, утовар, истовар, губици, пријем, припрема.К/П: говеда, свиње, овце, перната живина, органи. К/П: појам, карактеристика, 

органолептика, сензорни показатељ, биохемијске промене, температура, хлађење, смрзавање. К/П: расецање, конфекционирање, цепана свињска 

полутка, француска обрада, компензирана четврт, черек, пилећи труп. К/П: уситњавање, обликовање, рецептура, ћевапчићи, пљескавица, хамбургер, 

кобасица, роловано, маринирано, зачини, адитиви, додатни састојци, омотачи, маринаде, прибор, опрема, кулинарска намена.К/П: излагање, расхладне 

витрине, аранжирање, декларисање, обележавање, сечење, уситњавање, паковање, продаја, асортиман. 

Корелација са другим предметима: 

Технологија  меса (1.год.), Хемија, Обрада и прерада меса, Објекти и опрема у месарству, Здравствена безбедност хране 



 

Образовни профил: Месар 

Назив предмета: Здравствена безбедност хране 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска 

настава: 

Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 68 68   136 

Недељни фонд часова: 2 2   

Општи циљеви и задаци: 

 

 

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. 

Основи 

хигијене 10+12 

Стицање знања о 

значају хигијене, 

микробиолошке 

контроле 

производње и 

готових производа 

уз примену 

хигијенских 

норми 

 Наведе мере личне хигијене, 

хигијене радног места 

ипросторија. 

 Дефинише основне законе добре 

хигијенске праксе. 

 Објасни  правилно одлагање 

различитих врста отпада. 

 Наведе микробиолошке норме 

 сировина и производа. 

 Користи микробиолошко посуђе 

и прибор у  микробиолошкој 

лабораторији под  одговарајућим 

хигијенским условима. 

 Опере правилно  лабораторијско 

посуђе и прибор. 

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. 

Морфолошке 

и 

физиолошке 

карактеристи

ке 

микрооргани

зама 

20+20 

Стицање знања о 

морфолошким и 

физиолошким 

карактеристикама 

микроорганизама 

и разликовање 

препарата 

 Објасни  улогу и значај 

микроорганизама. 

 Дефинише грађу прокариотске и 

еукариотске      ћелије и њихов 

хемијски састав. 

 Опише  морфолошке и 

физиолошке  карактеристике 

микроорганизама. 

 Рукује микроскопом. 

 Разликује микроскопске 

препарате. 

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. 

Утицај 

спољашњих 

чинилаца на 

микрооргани

зме 

20+20 

Стицање знања о 

утицају 

спољашњих 

чинилаца на 

динамику раста 

микроорганизама 

 Објасни  утицај спољашних 

чинлаца  на раст и размножавање 

микроорганизама. 

 Опише поступке уништавања 

појединих микроорганизама. 

 Припреми различите врсте 

хранљивих подлога и начине 

засејавања. 

 Одреди карактеристике пораста 

микроорганизама на различитим 

хранљивим подлогама. 

 Прати  утицај различитих 

спољашњих чинилаца на 

микроорганизме. 

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. 

Патогене 

бактерије, 

токсини, 

паразити, 

вирусиу месу 

18+16 

Стицање знања о 

узрочницима 

хигијенске 

неисправности 

меса и производа 

од меса, 

 Дефинише узроке хигијенске 

неисправности меса. 

 Дефинише биолошке опасности 

по HACCP-у (патогене бактерије 

и њихови токсини, паразити, 

биогени амини у месу и 

Формативно оцењивање, као модел 

праћења напредовања ученика, се одвија на 

сваком часу и постигнућа ученика је могуће 

вредновати кроз:  



 

 

 

и 

производима 

од меса 

биолошким и 

хемијским 

опасностима по 

HACCP-у • 

Стицање знања о 

алиментарној 

инфекцији, 

интоксикацији и 

токсикоинфекцији 

производима од меса, вируси ...). 

 Дефинише хемијске агенсе и 

токсине по HACCP-у. 

 Дефинише појмове: алиментарна 

инфекција, интоксикација и 

токсикоинфекција. 

 Провери присутност 

микроорганизама у околној 

средини и производима. 

 Идентификује биолошке ризике. 

-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:  

објекти, земљиште, круг, конструкција, просторије, осветљење, ввентилација. К/П:просторије, примарна обрада, критичне контролне тачке, 

линија клања, опрем, прибор. К/П: одељења за прераду меса, опрема, прибор, хигијена. К/П: уређење, месарска радња, опрема, прибор, хигијена. 

Корелација са другим предметима:  

Тахнологија меса − Операције и мерења у месарству − Здравствена безбедност хране − Обрада и прерада меса 



 

Образовни профил: МЕСАР 

Назив предмета: ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА У МЕСАРСТВУ 

Разред: ДРУГИ 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска 

настава: 

Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 68    68 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

− Упознавање са условима за изградњу занатских и индустријских објеката; 

− Усвајање теоријских знањао унутрашњем уређењу објекта; 

− Усвајање теоријских знањао правилном коришћењу опреме и прибора; 

− Усвајање теоријских знањао уређењу месарске радње; 

− Усвајање теоријских знањао доброј хигијенској и произвођачкој пракси. 

 

 

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. 

Услови за 

изградњу, круг, 

распоред зграда и 

општи услови 

унутрашњег 

уређења 

 

12 

 

 

Упознавање са 

стандардима који се односе 

на уређење круга објекта и 

распоред зграда • Стицање 

знања о значаја 

унутрашњег уређења 

просторија са аспекта 

одржавања хигијене радног 

простора 

 Наведе основне делове 

потребне за изградњу 

објекта. 

 Објасни  начин на који се 

уређује круг и распоређују 

зграде у кругу. 

 Наведе основне захтеве 

добре произвођачке 

праксе. 

 Опише како треба да буду 

уређене просторије. 

 Објасни значај уређења 

просторија у производном 

процесу за спровођење 

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 

При формативном оцењивању ученика 

користити и вредновати лични картон 

ученика - документ који сачињава и води 



операција на хигијенски 

начин. 

наставник у циљу евидентирања  

активности и напретка ученика за време 

реализације теме. 

Сумативно оцењивање се може извршити 

на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

резултата/решења проблемског или 

пројектног задатка 

2. 

Уређење, опрема и 

прибор линије 

клања и примарне 

обраде меса 

22 

Стицање знања о 

стандардима уређења 

одељења за клање и 

примарну обраду уз 

одговарајуће хигијенске 

норме • Упознавање 

ученика са опремом и 

прибором који се користи 

на линији клања и обраде и 

контрола хигијене 

 Наведе специфичне 

услове за уређење 

одељења за клање и 

примарну обраду. 

 Идентификује критичне 

контролне тачке у 

одељењу за клање. 

 Стицање знања о опреми 

која се користи на линији 

клања и обраде трупова. 

 Одржава прибор и опрему 

у складу са HACCP-ом. 

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 

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 теме. 

Сумативно оцењивање се може извршити 

на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

резултата/решења проблемског или 

пројектног задатка 



3. 

Уређење, опрема и 

прибор одељења за 

прераду меса 
24 

Стицање знања о 

стандардима уређења 

појединих просторија у 

одељењу за прераду меса и 

контрола хигијене • 

Стицање знања о опреми 

која се користи у 

појединим одељењима за 

прераду меса са основама 

HACCP-а 

 Стицање знања о 

стандардима уређења 

појединих просторија у 

одељењу за прераду меса 

и контрола хигијене. 

 Стицање знања о опреми 

која се користи у 

појединим одељењима за 

прераду меса са основама 

HACCP-а. 

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 

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 теме. 

Сумативно оцењивање се може извршити 

на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

резултата/решења проблемског или 

пројектног задатка 

4. 

Уређење одељења 

за продају меса и 

месарске радње  
10 

Стицање знања о начину 

уређења, опреми и прибору 

у месарској радњи са 

применом HACCP-а 

 Објасни  како се уређује 

оделења за продају меса. 

 Зна како се уређује 

месарска радња. 

 Објасни  како се правилно 

користи опрема и прибор 

у месарској радњи и како 

се одржавају (HACCP). 

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 

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 теме. 

Сумативно оцењивање се може извршити 

на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

резултата/решења проблемског или 

пројектног задатка 

Кључни појмови садржаја: 

објекти, земљиште, круг, конструкција, просторије, осветљење, ввентилација. К/П:просторије, примарна обрада, критичне контролне тачке, линија 

клања, опрем, прибор. К/П: одељења за прераду меса, опрема, прибор, хигијена. К/П: уређење, месарска радња, опрема, прибор, хигијена. 

Корелација са другим предметима: 

Технологија  меса, Обрада и прерада меса, Објекти и опрема у месарству, Здравствена безбедност хране 



 

Образовни профил: МЕСАР 

Назив предмета: ОБРАДА И ПРЕРАДА МЕСА 

Разред: ДРУГИ 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска 

настава: 

Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова:   90 408 498 

Недељни фонд часова:    12 

Општи циљеви и задаци: 

 Упознавање са начинима откупа и транспорта животиња за клање; 

 Упознавање са структуром кланице  и начинима пријема животиња; 

 Усвајање теоријских знањао операцијама на линији клања: говеда, свиња, оваца и пернате живине; 

 Усвајање теоријских знањао оцени квалитета меса; 

 Развијање знања о хлађењу и смрзавању меса; 

 Овладавање вештинама правилног расецања трупова на великопродајне и малопродајне делове, искоштавање и категоризацију; 

 Овладавање вештинама производње производа од меса -  ћевапчићи, пљескавице, хамбургери, роловано, пуњено, маринирано месо; 

Усвајање теоријских знањао значају правилног излагања, аранжирања, декларисања, паковања и продаје меса и производа од меса уз примену добре 

хигијенске праксе 

 

 

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. 

Откуп, транспорт, 

пријем и 

припрема 

животиња за 

клање 

12 

• Упознавање са 

начинима откупa 

животиња за клање, 

начинима транспортa 

животиња за клање, 

начинимa припреме 

животиња за 

транспорт,утовар и 

истовар животиња за 

клање • Примена Закона 

 Разликује поједине начине 

откупа  животиња за клање. 

 Разликује поједине начине  

транспорта и превозних 

средстава животиња за клање. 

 Примењује стандарде хигијене у 

свим сегментима рада. 

 Израчунава кало транспорта. 

 Примењује Закон о добробити 

животиња. 

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  



о добробити животиња  Влада вештинама  за рад  са 

животињама  за време пријема 

на пријемној рампи. 

 Влада вештинама  за рад  са 

животињама  пре клања. 

 Примењује  прописима 

предвиђене  хигијенско-

техничке заштитне мере  и 

заштите на раду у кланици. 

-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. 

Поступак, 

принципи и 

прописи на линији 

клања 

18 

Усвајање знања о 

операцијама на 

линијама клања 

животиња, овладавање 

вештинама клања и 

обраде, примењујући 

хигијенске норме 

 Препознаје операције на линији 

клања свиња 

 Препознаје операције на линији 

клања говеда 

 Препознаје операције на линији 

клања оваца 

 Препознаје операције на линији 

клања пернате живине 

 Разврста и обради органе и 

делове трупа. 

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. 

Основне 

каректеристике, 

оцена квалитета и 

складиштење меса 

66+6 

Оспособљавање ученика 

да оцени квалитет меса 

на основу 

органолептичких 

особина, конзервише 

месо хлађењем и 

смрзавањем 

 Разликује основне 

карактеристике меса. 

 Оцени квалитет меса на основу 

органолептичких особина меса. 

 Препозна  биохемијске промене 

у месу после клања. 

 Препозна  промене на месу 

после клања. 

 Конзервише месо методом 

хлађења и  

 смрзавања. 

 Препозна неповоњне промене у 

месу током хлађења и 

смрзавања. 

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. 

Расецање трупова 

на основне 

великопродајне 

делове, 

категоризација и  

искоштавање 

222+66 

Оспособљавање ученика 

да расеца, оцени 

квалитет меса и обави 

категоризацију меса 

 Расеца трупове свиња и говеда 

на основне великопродајне 

делове. 

 Категорише и  врши 

искоштавање трупова свиња и 

говеда. 

 Разврста  исечене делове 

трупова свиња и говеда. 

 Категорише добијене делове и 

изврши њихово искоштавање 

(конфекционирање). 

 Расеца – конфекционира месо 

пернате живине. 

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, 

5. 

Производња 

производа од меса 

(ћевапчићи, 

пљескавице, 

хамбургери, 

роловано, пуњено, 

маринирано месо, 

60+6 

Стицање знања о 

начинима уситњавања и 

обликовања меса, 

врстама, начинима и 

техникама прављења 

специјално обрађеног 

меса – 

полуприпремњених јела 

 Уситни и обликује месо. 

 Састави рецептуру појединих 

производа. 

 Направи по рецептури  

ћевапчиће, пљескавице, 

хамбургере, свеже кобасице. 

 Направи  полуприпремљена јела 

од свежег меса - роловано, 

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)  



...) од свежег меса, 

роловано, пуњено, 

маринирано, ражњић ... 

у складу са захтевима 

тржишта 

пуњено, у декор зачинима, 

маринирано, ражњићи. 

 Употреби зачине  и додатне  

састојке  по рецептури 

производа. 

 Попуни декларацију производа. 

 Одреди  рок трајања и услове 

чувања и лагеровања. 

 Користи и рукује прибором и 

машинама у припреми. 

 Испуни услове за поједине 

групе ових производа по 

важећем Правилнику.  

 Примењује високи степен 

хигијене у свим сегментима 

рада. 

-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, 

6. 

Излагање, 

аранжирање, 

декларисање, 

паковање и 

продаја меса и 

производа од меса 

30+12 

Усвајање теоријских 

знања о значају 

правилног излагања, 

аранжирања, 

декларисања, паковања 

и продаје меса и 

производа од меса уз 

примену добре 

хигијенске праксе. 

 

 Разврста и изложи све врсте 

меса по категоријама у 

расхладним витринама. 

 Разврста и изложи све врсте 

производа од меса у расхладним 

витринама. 

 Аранжира изложено и да га 

правилно обележи и декларише. 

 Допуњава расхладну витрину у 

току рада и лагерује вишкове. 

 Исече, уситни, измери и упакује 

месо и производе од меса по 

жељи потрошача. 

 Презентује производе  

 примењује високи степен 

хигијене у свим сегментима 

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 



 

 

 

 

 

 

 

рада. 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: 

кланице, транспорт, припрема, утовар, истовар, губици, пријем, припрема.К/П: говеда, свиње, овце, перната живина, органи. К/П: појам, карактеристика, 

органолептика, сензорни показатељ, биохемијске промене, температура, хлађење, смрзавање. К/П: расецање, конфекционирање, цепана свињска 

полутка, француска обрада, компензирана четврт, черек, пилећи труп. К/П: уситњавање, обликовање, рецептура, ћевапчићи, пљескавица, хамбургер, 

кобасица, роловано, маринирано, зачини, адитиви, додатни састојци, омотачи, маринаде, прибор, опрема, кулинарска намена.К/П: излагање, расхладне 

витрине, аранжирање, декларисање, обележавање, сечење, уситњавање, паковање, продаја, асортиман. 

Корелација са другим предметима: 

Технологија  меса (1.год.), Хемија, Обрада и прерада меса, Објекти и опрема у месарству, Здравствена безбедност хране 



 

ПЕКАР 

Образовни профил: ПЕКАР 

Назив предмета: ТЕХНОЛОГИЈА ПЕКАРСТВА 

Разред: ДРУГИ 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска 

настава: 

Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 136    136 

Недељни фонд часова: 4    

Општи циљеви и задаци: 

− Развијање знање о врстама хлеба; 

− Развијање знања о технолошким поступцима производње хлеба; 

− Оспособљавање ученика да оцени квалитет хлеба; 

− Упознавање са важећом законском регулативом и системима квалитета 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. 

Производња 

пшеничног хлеба 80 

Стицање знања о 

производњи хлеба од 

пшеничног брашна 

по различитим 

рецептурама, 

поштујући важећу 

законску регулативу 

 разликује врсте пшеничног хлеба 

 објасни технолошку шему 

производње пшеничног хлеба  

 објасни процесе у тесту током 

замеса и параметре који утичу на 

замес 

 опише процес ферментације теста и 

врсте ферментација 

 објасни фазе обраде теста  

 опише фазе и процесе током 

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 



печења 

 објасни поступак хлађења и услове 

складиштења хлеба  

 опише грешке у производњи 

пшеничног хлеба  

 опише болести хлеба 

 објасни критичне тачке у 

производњи пшеничног хлеба  

 објасни карактеристике различитих 

врста пшеничног хлеба 

 наведе параметре квалитета 

пшеничног хлеба  

 израчуна утрошак сировина 

 примењује важећу законску 

регулативу у току процеса 

производња 

 примењује НАССР принципе и 

важеће стандарде у пекарској 

производњи 

исхода и нивоа постигнутих 

компетенција 

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 теме. 

Сумативно оцењивање се може 

извршити на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

резултата/решења проблемског или 

пројектног задатка 

2. 

Производња 

хлеба од других 

врста жита и 

мешаног хлеба 
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Стицање знања о 

производњи хлеба од 

других врста брашна 

и мешаног хлеба по 

различитим 

рецептурама, 

поштујући важећу 

законску регулативу 

 разликује врсте хлеба од других 

врста жита и врсте мешаног хлеба 

 објасни технолошку шему 

производње хлеба по директном и 

индиректном поступку 

 објасни специфичности директног 

и индиректног замеса 

 објасни процесе у тесту током 

замеса и параметре који утичу на 

замес 

 опише процес ферментације теста и 

врсте ферментације 

 објасни фазе обраде теста  

 опише фазе и процесе током 

печења 

 објасни поступак хлађења и услове 

складиштења хлеба  

 опише грешке у производњи хлеба 

од других врста жита и мешаних 

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 

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 теме. 



врста хлеба  

 опише болести хлеба од других 

врста жита и мешаних врста хлеба  

 објасни критичне тачке у 

производњи хлеба од других врста 

жита и мешаних врста хлеба 

 објасни карактеристике различитих 

врста хлеба од других врста жита и 

мешаних врста хлеба  

 наведе параметре квалитета хлеба 

од других врста жита и мешаних 

врста хлеба 

 израчуна утрошак сировина 

 примењује важећу законску 

регулативу у току процеса 

производња 

 примењује НАССР принципе и 

важеће стандарде у пекарској 

производњи 

Сумативно оцењивање се може 

извршити на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

резултата/решења проблемског или 

пројектног задатка 

3. 

Производња 

специјалних 

врста хлеба 
18 

Оспособљавање 

ученика да производе 

специјалне врсте 

хлеба по различитим 

рецептурама, 

поштујући важећу 

законску регулативу 

 наведе специјалне врсте хлеба 

 објасни технолошку шему 

производње специјалних врста 

хлеба 

 објасни фазе технолошког 

поступка производње специјалних 

врсте хлеба 

 наведе параметре производње за 

различите специјалне врсте хлеба 

 објасни карактеристике 

специјалних врста хлеба 

 примењује важећу законску 

регулативу у току процеса 

производња 

 примењује НАССР принципе и 

важеће стандарде у пекарској 

производњи 

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 

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 теме. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумативно оцењивање се може 

извршити на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

резултата/решења проблемског или 

пројектног задатка 

Кључни појмови садржаја: 

врсте хлеба, технолошка шема, фазе у производњи, оцена квалитета, НАССР, правилник о квалитету. 

Корелација са другим предметима: 

Хемија, Објекти и опрема у пекарству, Здравствена безбедност хране, Производња пекарских производа 



 

Образовни профил: Пекар 

Назив предмета: Здравствена безбедност хране 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска 

настава: 

Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 68 68   136 

Недељни фонд часова: 2 2   

Општи циљеви и задаци: 

 

− . Упознавање са значајем хигијене уз примену HACCP-а и микробиолошкој контроли;  

− Развијање знања о морфолошким и физиолошким карактеристикама микроорганизама; 

− Развијање знања о утицају еколошких чинилаца на динамику раста микроорганизама; 

− Развијање знања о микрорганизмима у прехрамбеној производњи;  

− Оспособљавање за прање лабораторијског посуђа и прибора уз примену хигијенских норми и руковање микроскопом и разликовање препарата; 

− Оспособљавање ученика да разликује утицај физичких и хемијских фактора на микроорганизме; 

− Оспособљавање ученика да издвоји чисте културе и за узимање бриса. 

 

 

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. 

Основи 

хигијене 10+12 

Стицање знања о 

значају 

хигијене,микробиолошк

е контроле производње 

и готових производа уз 

примену хигијенских 

норми 

 наведе мере личне хигијене, 

хигијене радног места и 

просторија            

 дефинише основне законе 

добре хигијенске праксе 

 објасни правилно одлагање 

различитих врста отпада 

 наведе микробиолошке норме 

сировина и производа 

 користи микробиолошко 

посуђе и прибор у 

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 



микробиолошкој лабораторији 

под одговарајућим 

хигијенским условима 

 опере правилно 

лабораторијско посуђе и 

прибор 

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. 

Морфолошке и 

физиолошке 

карактеристик

е 

микроорганиза

ма 

16+12 

Стицање знања о 

морфолошким и 

физиолошким 

карактеристикама 

микроорганизама и 

разликовање препарата 

 објасни улогу и значај 

микроорганизама 

 дефинише грађу прокариотске 

и еукариотске ћелије и њихов 

хемијски састав 

 опише морфолошке и 

физиолошке карактеристике 

микроорганизама. 

 рукује микроскопом 

 разликује микроскопске 

препарате 

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. 

Утицај 

спољашњих 

чинилаца на 

микроорганиз

ме 

16+24 

Стицање знања о 

утицају спољашњих 

чинилаца на динамику 

раста микроорганизама 

 Објасни  утицај спољашних 

чинлаца  на раст и 

размножавање 

микроорганизама. 

 Опише поступке уништавања 

појединих микроорганизама. 

 Припреми различите врсте 

хранљивих подлога и начине 

засејавања. 

 Одреди карактеристике 

пораста микроорганизама на 

различитим хранљивим 

подлогама. 

 Прати  утицај различитих 

спољашњих чинилаца на 

микроорганизме. 

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. 

Микроорганиз

ми у 

прехрамбеној 

производњи 

8+4 

Стицање знања о 

корисним и штетним 

микроорганизмима у 

прехрамбеној 

производњи 

 опише корисне 

микроорганизме у 

прехрамбеној производњи 

 препознаје прехрамбене 

производе добијене применом 

ферментационих процеса 

 разликује корисне и штетне 

микроорганизме који су 

присутни у прехрамбеним 

производима 

 идентификује присуство 

микроорганизама у 

прехрамбеним  производима 

 провери присутност 

микроорганизама у околној 

средини и производима. 

 идентификује биолошке 

ризике. 

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, 

5. 

Конзервисање 

намирница 8+8 

Стицање знања о 

методама конзервисања 

намирница 

 објасни појам конзервисања 

намирница 

 разликује физичке, хемијске и 

биолошке методе 

конзервисања 

 утврди присуство 

микроорганизама у 

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)  



конзервисаним прехрамбеним  

производима 

-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, 

6. 

Кварење 

намирница 10+8 

Стицање знања о појави 

кварења намирнице и 

узрочницима кварења 

 наведе узрочнике кварења 

намирница 

 разликује хемијско, 

биохемијско, микробиолошко 

и технолошко кварење 

 наброји микроорганизме 

узрочнике кварења намирница 

 објасни појам здравствено 

безбедне хране 

 објасни интоксикације и 

токсикоинфекције 

 идентификује хигијенску 

исправност  уређаја, прибора и 

радних површина узимањем 

бриса 

 разликује поједине врсте 

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 



 

 

 

 

 

 

 

микроорганизама на основу 

биохемијских одлика 

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:  

лична хигијена, хигијена радног места и просторија, HACCP, микробиолошке норме и хигијенска исправност намирница, прокариотске и еукариотске 

ћелије, морфолошке и физиолошке карактеристике микроорганизама, бактерије и гљиве, физички, хемијски и биолошки фактори утицаја на 

микроорганизме, ферментација – анаеробна и аеробна, кварење и конзервисање. 

Корелација са другим предметима:  

Хемија, Физика, Технологија пекарства − Операције и мерења у пекарству − Здравствена безбедност хране – Производња пекарских производа,  



 

 

Образовни профил: ПЕКАР 

Назив предмета: ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА У ПЕКАРСТВУ 

Разред: ДРУГИ 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска 

настава: 

Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 68    68 

Недељни фонд часова: 2    

Општи циљеви и задаци: 

− Развијање знања о опреми, прибору и алату који се користе у пекарству; 

− Упознавање са уређењем просторија пекаре уз одговарајуће хигијенске норме; 

− Развијање знања о начину уређења продавнице хлеба, пецива и колача, опреми и прибору у продавници; 

− Упознавање са важећом законском регулативом и системима квалитета 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. 
Опрема и прибор 

у пекарству 

 

 

42 

 

 

Стицање знања о 

опреми, прибору и 

алату који се користе у 

пекарству 

 наброји врсте опреме, прибора и 

алата који се користе у пекарству 

 објасни принцип рада уређаја који 

се користе у припреми сировина 

 објасни принцип рада различитих 

врста месилица 

 објасни принцип рада уређаја за 

обликовање теста 

 објасни принцип рада уређаја за 

ферментацију 

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 



 објасни принцип рада различитих 

типова пећи 

 објасни принципе рада различитих 

машина и начине коришћења 

прибора и алата у пекарству 

 објасни принципе одржавања 

функционалности и хигијене 

опреме у пекарској производњи 

 примени НАССР и остале важеће 

стандарде у пекарској производњи 

компетенција 

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 теме. 

Сумативно оцењивање се може 

извршити на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

резултата/решења проблемског или 

пројектног задатка 

2. 
Услови уређења 

пекаре 18 

Стицање знања о 

уређењу просторија 

пекаре уз одговарајуће 

хигијенске норме 

 дефинише основне услове потребне 

за изградњу  пекаре 

 дефинише начине којима се уређује 

круг 

 опише како треба да буду уређене 

просторије у пекари 

 дефинише услове унутрашњег 

уређења пекаре 

 опише распоред просторија у 

пекари 

 објасни специфичности уређења 

просторија за производњу хлеба и 

пецива према HACCP 

 објасни специфичности уређења 

просторија за производњу 

производа од лиснатог и вученог 

теста према HACCP 

 објасни специфичности уређења 

просторија за производњу 

различитих врста производа према 

HACCP 

 објасни принципе одржавања 

хигијене свих просторија у пекари 

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 

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 теме. 

Сумативно оцењивање се може 

извршити на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 



-формативног оцењивања,  

резултата/решења проблемског или 

пројектног задатка 

3. 

Уређење 

продавнице 

хлеба, пецива и 

колача 

8 

Стицање знања о 

начину уређења 

продавнице хлеба, 

пецива и колача, 

опреми и прибору у 

продавници 

 објасни начин уређења продавнице 

према важећим законским 

прописима  

 користи опрему, прибор и алат 

према HACCP  

 објасни принципе одржавања 

функционалности и хигијене 

опреме,прибора и алата у 

продавници хлеба, пецива и колача 

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 

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 теме. 

Сумативно оцењивање се може 

извршити на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

резултата/решења проблемског или 

пројектног задатка 

Кључни појмови садржаја: 

опрема, прибор, алат, принцип рада, заштита на раду, хигијена, стандарди, НАССР, нормативи, просторије у пекари, инфраструктура, услови изградње, 

услови уређења, уређење продавнице 

Корелација са другим предметима: 

Производња пекарских производа, Технологија пекарства, Операције и мерења у пекарству, Здравствена безбедност хране 



 

Образовни профил: ПЕКАР 

Назив предмета: ПРОИЗВОДЊА ПЕКАРСКИХ ПРОИЗВОДА 

Разред: ДРУГИ 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска 

настава: 

Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова:   90 408 498 

Недељни фонд часова:    12 

Општи циљеви и задаци: 

− Упознавање ученика са структуром производног погона пекаре; 

− Оспособљавање ученика да правилно поступа са сировинама за пекарске производе;  

− Оспособљавање ученика да самостално израђује пекарске производе (хлеб, пецива, фине пекарске производе, тестенине); 

− Руковање уређајима и машинама у процесу производње пекарских производа; 

− Овладавање вештинама паковања, декларисања и складиштења пекарских производа; 

− Упознавање ученика са НАССР и осталим важећим стандарди у пекарској производњи као и о законској регулативи у области производње 

пекарских 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. 

Безбедност и 

заштита на раду 12+6 

  примењује мере безбедности и 

заштите здравља на раду 

 процењује опасности и 

штетности на раду 

 пружа прву помоћ у случају 

повреде на раду 

 превентивно спроводи мере 

заштите од пожара 

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. 

Припрема за рад 

и спровођење 

хигијенских, 

заштитних и 

еколошких мера у 

пекарској 

производњи 

30+6 

  организује сопствени рад у 

складу са радним налогом 

 припрема радно место 

 комуницира са особљем у 

производном погону 

 припрема производну 

документацију 

 одржава хигијену средстава за 

рад и простора 

 одржава личну хигијену 

 употребљава заштитна средства 

и опрему у раду 

 сортира и одлаже отпад настао у 

пекарској производњи  на 

прописани начин 

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. 

Припрема 

сировина и 

уређаја за рад 
98+12 

  припрема простор, уређаје, 

прибор и опрему 

 контролише исправност и 

одржава прибор, машине и 

уређаје 

 врши прорачун потребних 

количина основних и помоћних 

сировина према рецептури; 

 измери, припреми и дозира 

основне и помоћне сировине 

према задатим  рецептурама 

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. 

Производња 

пекарских 

производа 
268+66 

  изврши замес теста 

 прати ток ферментације 

 изврши дељење, обликовање и 

печење пекарских производа 

 изврши хлађење, паковање и 

складиштење пекарских 

производа 

 користи уређаје, машине и алате 

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 



 

 

 

 

 

 

уз правилно одржавање 

 мери критичне границе 

(температура, влажност,...) 

током производње пекарских 

производа 

 оцени сензорно квалитет 

пекарских производа 

 презентује и продаје пекарске 

производе 

 попуњава производну 

документацију 

 примењује НАССР и остале 

важеће стандарде у свим фазама 

производње пекарских 

производа 

-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, заштита здравља, хигијена, сировине, припрема, дозирање, фазе производње, замес, дељење, обликовање, ферментација, печење, хлађење, 

оцена квалитета, НАССР, амбалажа, паковање, складиштење, производна документација. 

Корелација са другим предметима: 

Технологија пекарства – Здравствена безбедност хране – Операције и мерења у пекарству – Објекти и опрема у пекарству 



 

Образовни профил: ПЕКАР 

Назив предмета: ОСНОВЕ УГОСТИТЕЉСТВА 

Разред: ДРУГИ/ТРЕЋИ 

Правилник о наставном плану и програму..... 

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

 Теоријска 

настава: 

Вежбе: Настава у блоку: Практична настава: Укупно: 

Годишњи фонд часова: 34/30    68 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

− Упознавање ученика са делатношћу угоститељства, његовим карактеристикама и значајем. 

 

 

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. 
Угоститељство 5/5 

Упознавање 

ученика са појмом 

угоститељство и 

његовим местом и 

значајем у 

привредним 

делатностима 

 наведе дефиницију појма 

угоститељства 

 опише настанак и 

историјски развој 

угоститељства 

 објасни место и улогу 

угоститељства у светској 

економији 

 познаје место и улогу 

угоститељства у привреди 

земље 

 објасни значај 

угоститељства за 

стратешки развој 

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 

При формативном оцењивању ученика 

користити и вредновати лични картон 

ученика - документ који сачињава и води 



привреде Србије 

 наведе задатке и објасни 

значај угоститељства 

наставник у циљу евидентирања  

активности и напретка ученика за време 

реализације теме. 

Сумативно оцењивање се може извршити 

на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

резултата/решења проблемског или 

пројектног задатка 

2. 

Услуге у 

угоститељству 10/8 

Оспособљавање 

ученика да 

разликују 

угоститељске 

услуге и 

прилагоде их 

жељама и 

потребама гостију 

 објасни појам 

угоститељске услуге 

 разликује врсте 

угоститељских услуга 

 објасни појам 

угоститељске понуде 

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 

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 теме. 

Сумативно оцењивање се може извршити 

на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

резултата/решења проблемског или 

пројектног задатка 



3. 

Угоститељске 

пословне 

јединице 
11/10 

Оспособљавање 

ученика да 

разликују 

угоститељске 

пословне јединице 

према намени и 

услугама које 

пружају 

 наводи дефиницију 

угоститељске пословне 

јединице 

 разликује врсте 

угоститељско пословних 

јединица 

 познаје правилник о 

категоризацији 

угоститељско пословних 

јединица 

 разликује угоститељску 

понуду различитих 

угоститељско пословних 

јединица 

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 

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 теме. 

Сумативно оцењивање се може извршити 

на основу: 

-усмене провере знања; 

-писане провере знања; 

-формативног оцењивања,  

резултата/решења проблемског или 

пројектног задатка 

4. 

Кадрови у 

угоститељству 8/7 

Упознавање 

ученика са 

значајем, улогом и 

структуром 

 објасни значај и улогу 

кадрова у угоститељству 

 објасни структуру кадрова 

у угоститељству  

 

Кључни појмови садржаја: 

Угоститељство, услуге у угоститељству, угоститељске пословне јединице, кадрови у угоститељству. 

Корелација са другим предметима: 

Тржиште и промет пекарских производа – Предузетништво – Математика – Објекти и опрема у пекарству 



РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ  

Образовни профил: Руковалац - Механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Логика 

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: 

 

 

Стицање основних знања о логици и схватање значаја тих знања за јасно размишљање и развој личности. Упознавање са 

елементима и законима логике и разумевање улоге коју логика има у науци и свакодневном живот  

 
 

 

 

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.  

  

Увод у логику  

 
 

 

 

3 

 

  

Увођење ученика у предмет 

логике; 

Препознавање подручја 

логике и главних логичких 

принципа;  

Овладавање логичком 

терминологијом и 

препознавање примене 

логике у свакодневном 

животу. 

 
 

 

  

препозна да и сам већ  

користи логику као  

и граматику; 

искаже дефиницију  

логике, разуме 

 и опише у чему се састоји 

 формални карактер логике.  

 
 

На почетку теме ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања.  

 

Облици наставе  
Предмет се реализује кроз следеће 

 облике наставе:  

теоријска настава (11 часа)  

логичка вежбања (19 часова)  

 

Место реализације наставе  
Теоријска настава се реализује 

 у учионици; 

 



 

Дијалог са ученицима  

вежбања на примерима из струке  

 

Оцењивање  
Вредновање остварености исхода 

 вршити кроз:  

Праћење остварености исхода; 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. Опажања наставника - 

праћење рада на часу 

2. Питања – одговоре. 

 

 

 

2.  

 

Формална 

логика:  

Појам,  

Суд  

Закључак  

 
 

 

 

 

 

24 

 

  

Развој сазнања о појму и 

односима међу 

појмовима; 

Упознавање ученика са 

структуром суда, 

врстама судова и 

односима између судова; 

Оспособљавање ученика 

за логичко закључивање.  

 
 

разликује обим и садржај 

појма; 

разликује родне и врсне 

појмове и уме да наведе 

пример;  

именује неке односе међу 

појмовима;  

наводи сопствени пример 

за задати однос међу 

појмовима; 

разликује дефиницију од 

других реченица;  

одређује структуру 

дефиниције; 

наводи примере 

дефиниција које је 

 научио у другим 

предметима, рашчлањује 

их и процењује исправност  

рзликује делове суда и 

именује их; 

именује логичке везнике;  

 



 

 

 

 

 

разликује квантитет и 

квалитет суда; 

наведе пример за поделу 

судова по квантитету и 

квалитету; 

именује односе међу 

судовима помоћу логичког 

квадрата и даје сопствене 

 примере судова;  

наводи примере за 

индуктивно. 

 

 

3.  

Логичке грешке  

 

 

3 

 

Оспособљавање ученика за 

уочавање грешака у 

аргументацији, закључивању 

и доказивању. 

 

 

разликује намерне од 

случајних логичких  

грешака. 

 

 

Кључни појмови садржаја: 

Логика, Дефиниција, Појам, Обим и садржај појма, Деоба, Суд и врсте судова, Истиносна вредност сложених судова (негација,  конјукција, 

дисјункција, импликација и еквиваленција), Закључивање, индукција, аналогија и дедукција    

Корелација са другим предметима: 

Српски језик и књижевност  

Стручни предмети  



 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Назив предмета: Аграрна географија 

Разред: други 

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: 32    32 

Недељни фонд часова: 1    

Општи циљеви и задаци: 

 Стицање знања о природним и друштвеним одликама географске средине  и о њиховом утицају на развој пољопривреде. 

 Оспособљавање ученика за посматрање, класификацију, систематизацију, решавање проблемаи закључивање. 

 Оспособљавање ученика да примењују географско знање и вештине у даљем образовном и професионалном развоју. 

 Оспособљавање ученика да користе писане, графичке и ликовне изворе информација, да их анализирају и примењују у процесу учења и 

истраживања. 

 Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењуи за активно учествовање у заштити, обнови и унапређивању 

животне средине. 

 

 

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 аграрну 

географију 

4 Стицање знања о предмету 

изучавања, развоју и значају 

аграрне географије 

 дефинише  предмет изучавања, 

значај, развој и место аграрне 

географије у систему наука 

 објасни појам и границе аграрног 

простора 

 наведе поделу и типове 

пољопривреде у свету 

 опише важност географског 

размештаја пољопривредне 

производње 

 објасни вертикалну и хоризонталну 

повезаност пољопривреде са 

 На почетку теме 

ученике упознати са 

циљевима и исходима 

наставе / учења, 

планом рада и 

начинима оцењивања. 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује 

кроз следеће облике 



другим привредним делатностима 

 објасни значај агроиндустрије 

објасни појам глобализације хране 

као последице међудејства 

георафских услова и технолошког 

развоја 

наставе: 

 теоријска настава 

(32 часова) 

 

 

Место реализације 

наставе 

 Теоријска настава се 

реализује у 

учионици 

 

Препоруке за 

реализацију наставе 

 Коришћење 

савремених 

електронских 

помагала, аналогних и  

дигиталних 

географских карата 

различитог размера и 

садржаја 

 Коришћење 

информација са 

Интернета  

 Коришћење 

интерактивних метода 

рада 

 Коришћење основне  

литературе уз 

употребу савремених 

технологија за 

презентовање.  

2. Природни услови 

за развој 

пољопривреде 

6 Стицање  знања о физичко 

географским одликама 

географске средине  и о 

њиховом утицају на развој 

пољопривреде 

 објасни  утицај и значај рељефа, 

климе, воде,  тла, биљних и 

животињских заједница за развој 

пољопривредне производње 

 препозна деградацију природне 

средине у окружењу и да предложи 

мере за заштиту и унапређивање 

аграрног простора 

 изводи активности везане за 

заштиту и унапређивање 

пољопривреде и животне средине 

3. Друштвени 

услови за развој 

пољопривреде 

7 Стицање знањао друштвено 

географским одликама 

географске средине и о 

њиховом утицају на развој 

пољопривреде 

 

 објасни однос између броја 

становника на Земљи и 

расположивих количина хране 

 доведе у везу структуре 

становништва са производњом 

хране и начине исхране 

 објасни процес деаграризације као 

последицу миграције 

пољопривредног становништва 

 објасни везу између саоских насеља 

као аграрних произвођача и градова 

као аграрних тржишта 

 наведе врсте агротехничких мера у 

пољопривреди (механизација, 

хемизација, мелиорација, аграрне 

револуције) 

 

4. Географска 

својства биљне и 

сточарске 

производње 

15 Стицање знања о развоју, 

размештају и значају биљне 

и сточарске производње 

 опише настанак, развој и границе 

земљорадње 

 наведе значај и перспективе развоја 



 

земљорадње и сточарства 

 објасни географско порекло  и 

просторни размештај производње 

најважнијих биљних култура у 

нашој земљи и у свету (житарице, 

поврће, воће, шећерна репа, 

шећерна трска, уљарице, кафа, 

какао, чај, дуван, зачини, 

наркотичне биљке, текстилне 

биљке, агруми, винова лоза...) 

 наведе важније врсте стоке које се 

гаје у свету и у нашој земљи 

 опише сточарске области у свету и 

у нашој земљи 

предвиди мере за заштиту и 

унапређивање биљне и сточарске 

производње у свом окружењу 

 

 

Оцењивање 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

 

Оквирни број часова 

по темама 

 Увод у аграрну 

географију(4 

часова) 

 Природни услови за 

развој пољопривреде 

(6 часова) 

 Друштвени услови 

за развој  

пољопривреде (7 

часова) 

 Географска својства 

биљне и сточарске 

производње(15 

часова) 

Корелација са другим предметима: 

Биологија, хемија, историја 


