
Назив предмета:  Базе података (изборни) 
Годишњи фонд: 62 часа 
Разред: Четврти 
Циљеви предмета: Оспособљавање ученика за овбављање основних радњи администрирања SQL Servera као што су креирање корисничких 

налога и рола, имплементирање сигурносних механизама, backup и опоравак базе. 
 Усвајање основних знања о оптимизацији перформанси као и аутоматизацији процеса надгледања и одржавања базе. 
 Оспособљавање ученика за креирање SQL Server апликација. 
 Развијање способности ученика за напредно коришћење упитног језика Т-SQL. 
 Усвајање основа за даље стицање знања и усавршавање. 
 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 

По завешетку теме ученик ће 
бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Администра
ција SQL 
server-a 
 

Упознавање 
ученика са 
начинима 
конфигурисања, 
администрације, 
праћења и 
оптимизације 
база података. 
 
Овладавање 
техинкама 
очувања  
сигурности 
података.  
 

• инсталира и конфигурише 
SQL Server 

• управља фајловима базе 
података 

• управља сигурношћу и 
правима приступа бази 

• прави резервне копије и 
врши поновно иницирање 
претходно сачуваних 
копија 

• прави послове за 
аутоматску 
администрацију 

• пребацује податке у и 
изван SQL Servera 

• размењује податке између 
SQL Server инстанци 

 

• Шта је SQL server 
• Инсталација SQL server-а 
• Алати SQL Server система 
• Конфигурација, управљање и 

администрација компонената унутар 
SQL Server-а 

• SQL Server Management Studio  
• Server Configuration Manager 
• Објекти унутар SQL Server 2008 базе 

података 
• Сигурност базе података, корисници и 

улоге 
• Пријављивање корисника на базу 
• Додељивање дозвола корисницима 
• Шеме (schemas) и организација 

корисника и објеката унутар базе 
• Рутине за аутоматску администрацију 
• backup података и oпоравак базе 
• Реплицирање података 
• Надгледање и оптимизирање рада  
• Увоз и извоз података 

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе – учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања.  
 
Облици наставе: 
Предмeт се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
Вежбе (2 часа x 31 седмица = 
62 часа) 
 
Подела одељења на групе: 
Одељење се дели на групе 
приликом реализације вежби. 
 
Место реализације наставе: 
Вежбе се реализују у кабинету 
за информатику.  
 
Препоруке за реализацију 



Програмира
ње SQL 
server-a 
 

Оспособљавање 
ученика за рад 
са напредним 
функцијама SQL 
Servera.  
 
Овладавање 
вештинама 
програмирања 
Microsoft SQL 
Servera. 

• креира SQL Server базу 
података 

• креира табеле и користи 
типове података 

• креира и оптимизира 
индексе 

• примени интегритет 
података користећи 
ограничења 

• користи окидаче 
• примени погледе 
• примени процедуре које се 

смештају на серверу 
• примени функције 
• примени и управља кодом 

у базама података 
• врши анализу и 

оптимизацију упита 
• управља трансакцијама и 

катанцима 
• користи XML у MSSQL 

серверу 

• Упитни језик TRANSACT-SQL 
• Дизајнирање SQL Server базе података 
• Типови података и рад са њима  
• Табеле 
• Ограничења и референцијални 

интегритет 
• Индекси 
• Погледи 
• Кориснички дефинисане функције 
• Ускладиштене процедуре  
• Окидачи  
• Скрипте  
• Анализа упита 
• Оптимизација упита 
• Трансакције и закључавање 
• Дистрибуирани упити и трансакције 
• Интеграција XML-а у SQL Server 

наставе: 
За обуку користити: Мicrosoft 
SQL Server 2008 Express 
Edition  
 
Оцењивање: 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
Праћење остварености исхода. 
Тестове знања. 
Тестове практичних вештина. 
 
Оквирни број часова по 
темама: 
Администрација SQL server-a  
30 часова 
Програмирање SQL server-a  
32 часова 

 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА 
Robert Vieira: SQL Server 2005 Програмирање, CET, 2006. 
Michael Lee, Gentry Bieker: SQL Server 2008 Мајстор, Компјутер библиотека  
Sikha Saha Bagui: Научите SQL на SQL серверу 2005, Компјутер библиотека 
Литература са интернета. 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Информациони системи и базе података 
ОО Програмирање 
Web програмирање 



 
НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

ПОСЛОВНE КОМУНИКАЦИЈE 
 
ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 

 
• Упознавање ученика са појмом и врстама комуникације 
• Оспособљавање за превазилажење конфликтних ситуација 
• Овладавање основама пословне културе 
• Овладавање знањима и вештинама пословне комуникације 
• Oспособљавање за самосталну вербалну и писану комуникацију 
• Упознавање ученика са значајем информационих технологија у комуникацији 
• Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање) 
• Мултидисциплинарни приступ и орјентација на праксу 

 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА: 
 

1. Етика и пословне комуникације, Жарко Павић, Београд 2011 
2. Пословна етика и комуницирање, Милан Миљевић, Београд 2010 
3. Пословно комуницирање и преговарање, Гордана Добријевић, Београд 2011 
4. Сајтови: www.biznisvodic.net, www.poslovanja.net, www.biznis-akademija.com, www.link-elearning.com  

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 

1. Предузетнишво 

2. Српски језик и књижевност 
3. Страни језик 
4. Социологија 
5. Етика 

 

 

http://www.biznisvodic.net/
http://www.poslovanja.net/
http://www.biznis-akademija.com/
http://www.link-elearning.com/


ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПРЕДМЕТА 
 
Разред: Трећи 
Годишњи фонд часова: 70 часова 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да 
: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

ПРЕПОРУЧЕНО 
УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРОГРАМА 

 
Појам, врсте и 
баријере у 
комуникацији 
 
 

• Упознавање 
ученика са 
појмом и врстама 
комуникације 

 
• Оспособљавање 
ученика за 
превазилажење 
конфликтних 
ситуација 

• Објасни појам и функције 
комуникације 

• Препозна различите врсте 
комуникације 

• Објасни разлику између 
друштвене, приватне и пословне 
комуникације 

• Објасни разлику између вербалне 
и невербалне комуникације 

• Демонстрира различите врсте 
невербалне комуникације 

• Препозна могуће баријере у 
комуникацији 

• Примени различите методе 
решавања конфликтних ситуација 

 

• Појам, чиниоци и функције 
комуникације 

• Модели комуникације – 
„рани“ модел, математички 
модел, Њукомов модел 
симетрије 

• Врсте комуникације – усмена 
и писмена комуникација, 
вербална и невербална 
комуникација, интерна и 
екстерна пословна 
комуникација 

• Могуће баријере у 
комуникацији – социо – 
културолошке, психолошке, 
организационе 

• Превазилажење конфликтних 
ситуација у комуникацији 

• 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: 

• Теорија (70 часова) 

• Место реализације 
наставе 

• Настава се реализује у 
учионици / кабинету 
опремљеном 
пројектором, 
модерацијском таблом, 
телефоном са факс 
машином 

• Препоруке за 
реализацију наставе 

 
• Садржај предмета се 

реализује кроз методе 
активно орјенитисане 

 
 
 
 
 
 
Пословна култура 
(бонтон) 
 
 
 
 

• Упознавање 
ученика са 
правилима 
пословног 
бонтона 
 

• Понаша се у складу са правилима 
пословног бонтона 

• Примени правила лепог понашања 
при представљању, упознавању и 
комуницирању 

• Разуме ток пословног састанка 
• Препозна улогу и значај особа са 

различитим пословним задацима у 
току пословног састанка 

• Примени правила хоризонталне и 
вертикалне комуникације у 

• Правила пословног 
понашања (пословни 
бонтон) 

• Аспекти пословног бонтона 
(представљање, упознавање, 
комуницирање) 

• Норме понашања (навике, 
обичаји, конвеције, 
протокол) 

• Пословни састанак 
(разговор) 

 



 
 
 
 
 

предузећу или конкретној 
ситуацији 

• Разуме специфичности лепог 
понашања других културних 
средина 

• Формална и неформална 
интерна комуникација 

• Културолошке разлике у 
међународном пословном 
комуницирању 

наставе 
• Користити препоручену 

литературу 
• Адекватна припрема 

часа у сарадњи са 
педагошко – 
психолошком службом 

• Припрема дидактичког 
материјала за 
реализацију часа 

• Користити шеме, видео 
и аудио материјал у 
реализацији наставе 

• Јасно и конкретно 
излагање градива са 
освртом на конкретне 
примере из 
свакодневног живота и 
праксе 

• Планирање 
интерактивних метода 
рада 

 
• Оцењивање 
• Вредновање 

остварености исхода 
вршити кроз: 
1. праћење 

остварености 
исхода 

2. тестове знања 
3. тестове практичних 

вештина 
 
Оквирни број часова по 
темама: 
• Појам, врсте и баријере 

у комуникацији 12 

 
Пословно 
представљање и 
тржишно 
комуницирање 
 
 

• Упознавање 
ученика са 
основним 
механизмима 
тржишног 
представљања 

 
• Оспособљавање 
ученика за 
коришћење 
презентационих 
вештина 

• Објасни механизме тржишног 
комуницирања 

• Користи поједине механизме 
тржишног комуницирања 

• Влада начелима понашања и 
организације на јавним наступима 
и представљањима 

• Примењује визуелна средства у 
комуникацији 

• Предузме активности које 
доприносе изградњи и попраљању 
сопственог имиџа 

• Користи вештине и технике 
презентације 

• Механизми тржишног 
комуницирања 

• Медијско оглашавање, 
односи с јавношћу, 
публицитет, економска 
пропаганда 

• Правила понашања на 
јавним наступима, 
представљањима, 
конференцијама за штампу 

• Визуелна средства у 
комуникацији 

• Имиџ као део комуникације 
• Преговарачке вештине 
• Презентационе вештине 
• Писање и држање 

презентације 

 
Средства 
комуникације 
 
 

• Упознавање 
ученика са 
значајем 
информационих 
техлогија у 
комуникацији 

 
• Оспособљавање 
ученика за 
успешно 
обављање 
телефонског 
разговора и 
правилно 
састављање e-
mail порука 

• Разликује намену и користи 
техничка средства комуникације 

• Припреми се за успешно 
обављање телефонског разговора, 
прими и остави поруку преко 
телефона 

• Изради и пошаље телефакс поруку 
• Састави e-mail поруке различитих 

намена 
• Користи средства web 

комуникације 
• Попуни програмирану 

документацију 

• Техничка и технолошка 
подршка обављању 
пословне комуникације 
(телефон, телефакс, рачунар, 
штампач, скенер) 

• Упућивање и пријем 
телефонског позива – 
симулација 

• Интернет у пословној 
комуникацији (e-mail, 
форум, чет, социјалне 
мреже) 

• Правила за писање и 
коришћење e-mail порука 

 



 

 
Писана пословна 
комуникација 
(кореспонденција) 

• Упознавање 
ученика са 
начелима, 
стилом и 
типовима писане 
пословне 
комуникације 

 
• Оспособљавање 
ученика за 
самосталну 
пословну 
кореспонденцију 

• Објасни задатке и примени начела 
пословне кореспонденције 

• Разликује стилове и фразе у 
писаној пословној комуникацији 

• Примењује на писменим 
примерима пословно 
протоколарно обраћање 

• Разликује врсте писане пословне 
комуникације 

• Самостално изради пословно 
писмо 

• Наведе карактеристике дигиталне 
писане пословне комуникације 

• Начела и задаци пословне 
кореспонденције 

• Типови пословне 
кореспонденције 

• Пословни језик и стил 
• Врсте пословних писама 
• Елементи и форма 

пословног писма 
• Самостална израда 

пословног писма 
• Посебне врсте писане 

пословне комуникације 
(молба, препорука, 
записник, извештај) 

часова 
• Пословна култура 

(бонтон) 10 часова 
• Пословно 

представљање и 
тржишно 
комуницирање 12 
часова 

• Средства комуникације 
12 часова 

• Писана пословна 
комуникација 
(кореспонденција) 14 
часова 

• Комуникација и 
кореспонденција у вези 
са запошљавањем 10 
часова 

 
Комуникација и 
кореспондеција у 
вези са 
запошљавањем 
 
 

• Оспособљавање 
ученика за 
активно тражење 
посла 
(запошљавање и 
самозапошљавањ
е) 

• Састави и обликује CV и 
пропратно писмо 

• Попуни пријаву о слободном 
радном месту 

• Уочи значај уговора о раду 
• Примени стечене вештине и 

правила комуникације у разговору 
за послодавцем 

• Радна биографија (СV) 
• Пропратно писмо 
• Пријава на оглас или 

конкурс 
• Уговор о раду 
• Интервју са послодавцем 
• Самостална израда СV-ја и 

пропратног писма 
• Симулација разговора за 

посао 
 



Назив предмета:  Примењена електроника (изборни) 
Годишњи фонд: 70 часова 
Разред: Трећи 
Циљеви предмета: Стицање знања о дискретним електронским елементима, њиховим карактеристикама и примени у електронским колима, 

анализа и синтеза линеарних, импулсних и интегрисаних електронских склопова који се налазе у свакодневном окружењу. 
 

ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ 
По завешетку теме ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Извори 
напајања 

Усвајање знања 
о изворима 
напајања и 
њиховој 
примени 
 
Линеарни 
извори 
напајања 
 
Прекидачки  
извори 
напајања 

• наведе поделу извора напајања; 
• објасни принцип рада линеарног извора напајања 
• објасни принцип рада пулуталасног усмерача са 

повратном (замајном) диодом; 
• објасни принцип рада пуноталасног усмерача; 
• објасни принцип рада усмерача са 

трансформатором са средњом тачком; 
• објасни принцип рада Грецовог усмерача без 

кондензатора и са њим и нацрта таласне облике 
напона; 

• објасни улогу филтера; 
• објасни принцип рада индуктивног и сложеног 

ЛЦ филтра; 
• објасни улогу стабилизатора напајања; 
• објасни принцип рада стабилизанора напајања; 
• објасни принцип рада прекидачког  извора 

напајања; 
• објасни улогу улазног испављачког степена, 

инверторског степена, излазног исправљачког 
степена и регулације код прекидачког  извора 
напајања; 

• објасни принцип рада прекидацког спуштача 
напона; 

• објасни принцип рада прекидачког подизача 
напона; 

• подела извора напајања; 
• принцип рада линеарног 

извора напајања; 
• пулуталасни усмерач са 

повратном (замајном) 
диодом; 

• пуноталасни усмерач; 
• усмерач са 

трансформатором са 
средњом тачком; 

• Грецов усмерач; 
• индуктивни филтер; 
• ЛЦ  филтер; 
• стабилизатори; 
• прекидачки  извори 

напајања; 
• прекидачки спуштач напона; 
• прекидачки подизач напона; 
• прекидачки обрач напона; 
• флај бек конвертер; 
• ћуков конвертер; 

На почетку теме 
ученике упознати са 
циљевима и исходима 
наставе – учења, 
планом рада и 
начинима оцењивања.  
 
Облици наставе: 
Предмeт се реализује 
кроз следеће облике 
наставе: 
Вежбе (2 часа x 35 
седмица = 70 часова) 
 
Подела одељења на 
групе: 
Одељење се дели на 
групе приликом 
реализације вежби. 
 
Место реализације 
наставе: 
Вежбе се реализују у 
лабораторији.  
 



• објасни принцип рада прекидачког обртача  
напона; 

• објасни принцип рада флај-бек конвертора; 
• објасни принцип рада ћуковог конвертора; 
• објасни улогу 
•  карактеристичних величина у функцији улазног 

напона код стабилизатора напона. 

Препоруке за 
реализацију 
наставе: 
 
Оцењивање: 
Вредновање 
остварености исхода 
вршити кроз: 
Праћење 
остварености исхода. 
Тестове знања. 
Тестове практичних 
вештина. 
 
Оквирни број 
часова по темама: 
Извори напајања 10 
часова 
Дијагностика 
електронских кола 
10 часова 
Појачавачи 10 
часова 
Осцилатори 10 
часова 
Радио и телевизија  
10 часова  
Примена логичких 
кола 10 часова 
Микроконтролери 
10 часова 

Дијагностика 
електронских 
кола 

Примена 
основних 
метода за 
решавање 
проблема који 
настају у 
електронским 
колима 
 
Правилно 
коришћење 
опреме за 
отклањање 
кварова 
 
Одређивање 
нивоа грешке у 
електронским 
колима 
 
Тестирање 
електронских 
компоненти и 
њихова замена 

• изврше визуелну контролу електронског кола; 
• провери исправност извора напајања 

електронског кола; 
• проверава стања у који се меже наћи електронско 

коло; 
• тестира компоненте појединачно; 
• изврши замену неисправних компоненти; 
• изврши калибрацију компоненти; 
• правилно користи опрему за отклањање кварова; 
• правилно користи осцилоскоп; 
• правилно користи сигнал генератор; 
• правилно користи спектрум аналајзер; 
• правилно користи мерач фреквеције; 
• изврши испитивање електронског кола у раду; 
• измери сигнале у одређеним тачкама у 

електроском колу у току рада; 
• изврши симулацију улазних сигнала; 
• изврши праћење сигнала кроз електрично коло; 
• тестира поједине компоненете (отпорници, 

кондензатори, калемови, трансформатори, диоде, 
транзистори, интегрисана кола); 

• усвоји безбедоносна правила која се примењују 
приликом тестирања. 

• методе решавања проблема; 
• визуелна контрола; 
• контрола извора напајања; 
• опрема за отклањање квара; 
• примена осцилоскопа; 
• примена генератора сигнала; 
• примена спектрум аналајзера; 
• примена мерача фреквенције; 
• избор тачака за тестирање 

електронског кола; 
• коришћење спољашњег 

извора сигнала у појединим 
тачка електронског кола; 

• праћење сигнала кроз 
електронско коло; 

• тестирање појединих 
компоненти; 

• безбедност човека приликом 
дијагностике електронских 
кола; 

Појачавачи Усвајање знања 
о појачавачима 
и њиховој 

• нацрта и  објасни принцип рада извора напајања 
појачавача; 

• Извори напајања појачавача 
• Струја сатурације 



примени 
 
Снимање 
карактеристика 
појачавача и 
провера 
њиховог рада у 
циљу њиховог 
бољег 
разумевања и 
стицања 
практичних 
искустава 

• објасни појам струје сатурације; 
• нацрта електричну шему појачавача са 

заједничким емитором, објасни улогу елемената 
појачавача и нацрта радну праву и радну тачку; 

• наведе узроке нестабилности радне тачке и 
објасни како се врши стабилизација радне тачке; 

• наведе и објасни разлоге настанка дисторзије код 
појачавача; 

• објасни како се врши стабилизација напонског 
појачавача; 

• објасни принцип повратне спреге код појачавача; 
• објасни и наведе карактеристике позитивне и 

негативне повратне спреге; 
• објасни једначину повратне спреге; 
• објасни појам импедансе и ускалђивање 

импедансе код појачавача; 
• објасни и израчуна напонско појачање 

појачавача; 
• објасни и израчуна појачање снаге појачавача; 
• нацрта и објасни улогу емитер фоловера код 

појачавача; 
• нацрта и објасни улогу сорс фоловера код 

појачавача; 
• препозна и објасни класе појачавача; 
• објасни степен искоришћења појачавача; 
• објасни појам кросовер дистрозије; 
• примени стечено знање из појачавача на 

дијагностику кварова. 

• Појачавач са заједничким 
емитором.  

• Радна права и радна тачка 
• Узроци нестабилности радне 

тачке и њена стабилизација 
• Изрази за појачање струје, 

напона и снаге, улазне и 
излазне отпорности  

• Дисторзија код појачавача 
• Стабилизација напонског 

појачавача 
• Повратна спрега 
• Позитивна повратна спрега 
• Негативна повратна спрега 
• Једначина поврате спреге 
• Уклађвање импедансе код 

појачавача 
• Напонско појачање 

појачавача  
• Појачање снаге појачавача  
• Емитер фоловер 
• Сорс фоловер 
• Класе појачавача 
• Степен искоришћења 

појачавача 
• Кросовер дистрозија 
• Дијагностика кварова од 

појачавача 



Осцилатори Упознавање 
ученика са 
принципом 
рада 
осцилатора и 
њиховом 
применом 

• објасни делове осцилатора; 
• објасни улогу појачавача; 
• објасни улогу мреже која одеђује фреквецију; 
• објасни улогу повратне спреге; 
• објасни принцип рада ЛЦ осцилатора; 
• објасни принцип рада РЦ осцилатора; 
• објасни принцип рада кварца и осцилатора са 

кварцом; 
• објасни принцип рада вејн бриџ осцилатора; 
• објасни принцип рада колпиц осцилатора; 
• објасни принцип рада хартли осцилатора; 
• објасни принцип рада амстронг осцилатора; 
• објасни принцип рада клап осцилатора; 
• објасни примену осцилатора у радио 

предајницима; 
• објасни примену осцилатора у радио 

пријемницима; 
• објасни примену осцилатора у ТВ техници; 
• објасни примену осцилатора код генератора 

сигнала; 

• Делови осцилатора, 
појачавач, мрежа која 
одређује фреквецију, 
провратна спрега 

• ЛЦ осцилатор 
• РЦ осцилатор 
• Особине кварца 
• Осцилатори са кварцом 
• Осилаторна кола: Вејн бриџ, 

Колпиц, Хартли, Армстронг 
Клап 

• Примена осцилатора у радио 
предајницима 

• Примена осцилатора у радио 
пријемницима 

• Примена осцилатора у ТВ 
техници 

• Примена осцилатора код 
генератора сигнала. 

Радио и 
телевизија 

Усвајање 
основних 
знања о радио 
и телевизији 

• објасни приципе трансмисије сигнала; 
• дефинишеи и објасни амплитудску модулацију; 
• дефинишеи и објасни фреквецијску модулацију; 
• објасни појам таласне ширине (банд вит); 
• објасни појам бочног појаса (сајд банд); 
• објасни појам површинског таласа (сурфејс вејв); 
• објасни појам рефлектрујућег таласа (скај вејв); 
• објасни појам директног  таласа(спејс вејв); 
• наведе и објасни делове радио предајника; 
• објасни степен за генерисање осцилација радне 

фреквенције; 
• објасни степен за појачавање високофреквентне 

(ВФ) снаге; 

• Трансмисија сигнала 
• Aмплитудскa модулацијa 
• Фреквецијска модулација 
• Таласна ширина (банд вит) 
• Бочни појас (сајд банд) 
• Површински талас (сурфејс 

вејв) 
• Рефлектрујући  талас (скај 

вејв) 
• Директни  талас (спејс вејв) 
• Делови радио предајника 
• Степен за генерисање 

осцилација радне 



• објасни модулациони степен (модулатор); 
• објасни антенски систем; 
• наведе и објасни делове радио пријемника; 
• објасни принцип рада кристалног радио 

пријемника; 
• објасни принцип рада директног пријемника 
• објасни принцип рада суперакцијског 

пријемника; 
• објасни принцип рада суперхетеродинског 

пријемника; 
• објасни принцип рада телевизијске камере; 
• објасни разлику између монохроматске  колор 

камере; 
• објасни принцип скениранја  и генерисања 

сиглала који одговара слици која се обрађује; 
• објасни принцип рада преноса ТВ сигнала; 
• објасни блок шему монохроматског и колор ТВ 

пријемника. 

фреквенције 
• Степен за појачавање 

високофреквентне (ВФ) снаге 
• Модулациони степен 

(модулатор) 
• Антенски систем 
• Делови радио пријемника 
• Принцип рада кристалног 

радио пријемника 
• Принцип рада директног 

пријемника 
• Принцип рада супер- 

акцијског пријемника 
• Принцип рада 

суперхетеродинског 
пријемника 

• Телевизијске камере 
• Процес скенирања 
• Генерисање сигнала који 

представља слику 
• Пренос ТВ сигнала 
• Монохроматски и колор ТВ 

пријемник. 



Примена 
логичких 
кола 

Проширивање  
знања о 
логичким  
колима 
реализацији 
логичко-
прекидачким 
мрежама и 
њиховој 
примени 

• наведе и објасни врсте електронских сабирача; 
• нацрта и објасни принцип рада полусабирача; 
• нацрта и објасни принцип рада потпуног 

сабирача; 
• нацрта и објасни принцип рада вишебитног 

серијског сабирача; 
• нацрта и објасни принцип рада паралелног 

сабирача; 
• нацрта и објасни принцип рада моностабилног 

мултивибратора; 
• нацрта и објасни принцип рада бистабилног 

мултивибратора; 
• нацрта и објасни принцип рада астабилног 

мултивибратора; 
• наведе неколико примена мултивибратора; 
• нацрта и објасни принцип рада бинарног бројача; 
• нацрта и објасни принцип рада померачког 

(шифт) регистра; 
• нацрта и објасни принцип рада тајмера. 

• Електронски сабирачи 
• Полусабирач 
• Потпуни сабирач 
• Вишебитни серијски сабирач 
• Паралелни сабирач 
• Моностабилни 

мултивибратор 
• Бистабилни мултивибратор 
• Астабилни мултивибратор 
• Примена мултивибратора 
• Бинарни бројач 
• Померачки (шифт) регистар 
• Тајмер. 

 

Микро-
контролери 

Усвајање 
основних 
знања о микро-
контролерима, 
пратећим 
електронским 
колима и 
њиховој 
примени 

• нацрта и објасни блок шему микроконтролера; 
• објасни улогу акумулатора; 
• наведе и објасни регистре микроконтролера; 
• објасни прицип рада управљачке логике; 
• објасни принцип рада декодера инструкција; 
• објасни принцип рада тајмера и бројача; 
• објасни принцип рада улазно излазних портова; 
• објасни принцип рада температурних сензора и 

повезивање са микроконтролером; 
• објасни принцип рада оптичких сензора и 

повезивање са микроконтролером; 
• објасни принцип рада сензора притиска и 

повезивање са микроконтролером; 
• објасни принцип рада контактних сензора и 

повезивање са микроконтролером; 

• Блок шема микроконтролера 
• Акумулатор 
• Регистри 
• Управљачка јединица 
• Декодер инструкција 
• Тајмери и бројачи 
• Портови  
• Температурни сензор 
• Оптички сензор 
• Сензор притиска 
• Контактни сензори 
• Индуктивни сензор 
• Дисплеј 
• Управљање једносмерним 



• објасни принцип рада индуктивних сензора и 
повезивање са микроконтролером; 

• објасни принцип рада дисплеја и повезивање са 
микроконтролером; 

• објасни управљање једносмерним моторима и 
повезивање са микроконтролером; 

• објасни управљање корачним моторима и 
повезивање са микроконтролером; 

• представи и објасни дијаграм управљања, улаз, 
обрада, одлучивање и излаз; 

• објасни примену микроконтролера у рачунарима, 
калкулаторима, касама, бензиским станицама, 
семафорима, паркинг простору итд. 

моторима 
• Управљање корачним 

моторима 
• Дијаграм управљања 
• Примена микроконтролера 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Основе електротехнике 
Електроника 
 



Назив предмета:  РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА 

Образовни профил: Електротехничар информационих технологија 
Статус предмета: Изборни 
Разред:   Четврти 
Фонд часова:  31+31 годишње, 1+1 седмично 

Циљеви предмета: 
• Упознавање са основама управљања и једноставним системима управљања 
• Упознавање са општим карактеристикама рачунара у системима управљања 
• Упознавање са PLC-ом и оспособљавање за израду једноставних корисничких програма 
• Упознавање са SCADA системом и оспособљавање за израду једноставних апликација 
• Упознавање са техникама комуникације у системима управљања 

Препоручена литература: 
• Србијанка Турајлић, Рачунари у системима управљања, ISBN 86-17-13006-7 

Корелација са другим предметима: 
• Физика 
• Математика 
• Електроника 
• Рачунарске мреже и комуникације 

 
ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА ПО ТЕМАМА 
 

TEMA ЦИЉЕВИ ИСХОДИ 
Ученик ће бити у стању да: ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈ 

ПРЕПОРУЧЕНИ НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Основе управљања и 
система управљања 

• Усвајање основних знања о 
управљању, системима и 
елементима система 
управљања 

• Усвајање основних знања о 
процесу производње 
непосредном управљању и 
надзору 
 

• Разликује типове аутоматског 
управљања 

• Препозна улазне и излазни 
сигнал датог система 
континуалног управљања 

• Препозна циљ управљања 
датог система континуалног 
управљања 

• Препозна улоге елемената 

• Појам управљања и 
аутоматизације 

• Општа структура система 
управљања 

• Примери сензора и 
извршних елемената 

• Типови аутоматског 
управљања. 

•  Примери секвенцијалног 

• На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начином 
оцењивања 
 
Облици наставе 

• Теоретска настава (31 час) 
• Лабораторијске вежбе (31 

 



 датог система континуалног 
управљања 

• Разуме појам и типове 
процеса производње као и 
основне функције надзора 

 
 

 
 

управљања 
• Класификација система 

континуалног управљања 
• Општа структура система 

континуалног управљања 
• Пример система аутоматске 

регулације 
• Пример сервомеханизма 
• Појам и управљање 

процесом производње 

час) 
 
Место реализације наставе 

• Теоретска настава у 
учионици 

• Лабораторијске вежбе у 
лабораторијама за 
аутоматику, 
микроконтролере и PLC 
 
 Препоруке за реализацију 
наставе 

• Садржај предмета се 
реализује кроз методе 
активно оријентисане 
наставе 

• Адекватна припрема часа у 
сарадњи са педагошко-
психолошком службом 

• Припрема дидактичког 
материјала за реализацију 
часа 
 
Оцењивање 

• Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 
исхода 

• тестове знања 
• тестове практичних вештина 

 
Оквирни број часова по 
темама 

• Основе управљања и 
система управљања: 8+6 

• Рачунари у системима 
непосредног управљања и 
надзора: 3+0 

Рачунари у 
системима 
непосредног 
управљања и надзора

• Усвајање основних знања о 
микрорачунарима као 
саставним деловима система 
непосредног управљања 

• Усвајање основних знања о 
архитектури савременог 
система управљања 
 

• Познаје основне 
карактеристике 
микрорачунара у системима 
управљања 

• Разуме разлику између 
рачунара опште намене и 
микрорачунара у системима 
управљања 

• Разуме принцип 
дистрибуираног рачунарског 
управљања 

• Историјски развој 
архитектуре система за 
управљање и надзор 

• Систем дистрибуираног 
рачунарског управљања 

• Основне карактеристике 
микрорачунара у системима 
управљања 
 

Програмабилни 
логички контролери 
(PLC)  

• Усвајање основних знања о 
модулима, конфигурисању 
хардвера, повезивању са У/И 
уређајима и начину рада PLC-а

• Оспособљавање за 
имплементацију једноставних 
корисничких програма за PLC 

• Разуме намену, 
конфигурације и начин рада 
PLC-а 

• Зна да опише модуле основне 
конфигурације PLC-а 

• Повеже PLC са У/И уређајима 
•  Програмира PLC користећи 

основни сет наредби језика 
лествичастих дијаграма 

• Појам, намена и минимална 
конфигурација PLC-а 

• Дискретни У/И модули 
• Аналогни У/И модули 
• Повезивање У/И модула са 

У/И уређајима 
• Процесорски модул 
• Режими рада PLC-а и начин 

извршавања корисничког 
програма 

• Структура меморије 
података 

• Додељивање речи меморије 
података физичким улазима 
и излазима 

• Појам и намена PLC-
програмера 

 



 

• Општа структура језика 
лествичастих дијаграма 

• Општа структура наредбе 
• Улазне и излазне наредбе 
• Наредбе тајмера и бројача 
• Наредбе за поређење и 

пренос података 
• Математичке наредбе 
• Проширење PLC-а 
• Пројектовање управљачког 

система 

• Програмабилни логички 
контролери (PLC): 10+14 

• Систем за надзорно 
управљање и аквизицију 
података (SCADA): 3+6 

• Технике комуникације у 
системима управљања: 8+4 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Систем за надзорно 
управљање и 
аквизицију података 
(SCADA) 

• Усвајање основних знања о 
функцијама, елементима и 
пројектовању система SCADA 

• Оспособљавање за израду 
једноставне SCADA 
апликације 

• Разуме појам и зна да наведе 
основне функције SCADA-е 

•  Наведе и опише основне 
елементе SCADA-е 

• Изради једноставну SCADA 
апликацију  

• Појам и функције SCADA-е
• Елементи SCADA-е 
• Пројектовање SCADA-е 

Технике 
комуникације у 
системима 
управљања 

• Усвајање основних знања о 
индустријским рачунарским 
мрежама кроз примену већ 
усвојених знања о 
информационим мрежама 
опште намене 

• Усвајање основних знања о 
индустријским магистралама 

• Усвајање основних знања о 
примени GSM мреже за 
комуникацију у рачунарским 
управљачким системима 

• Оспособљавање за 
реализацију једноставне 
функције сигнализације и 
контроле путем GSM мреже   

• Разуме организацију размене 
података унутар производног 
предузећа 

• Разуме разлику између 
индустријских рачунарских 
мрежа и информационих 
рачунарских мрежа опште 
намене 

• Зна да наведе главне 
стандардне процесне 
магистрале, њихове особине и 
области примене 

• Разуме принцип везивања 
уређаја на индустријске 
магистрале 

• Реализује једноставне 
функције сигнализације и 
контроле преко GSM мреже 

• Нивои комуникација у 
производним предузећу 

• Индустријске рачунарске 
мреже 

• Индустријске магистрале 
• Комуникација у процесу 

стандардним струјним 
сигналима 

• Процесне магистрале 
• HART протокол 
• Повезивање PLC-ева у 

мрежу 
• Бежична комуникација 

преко GSM-мреже 
  

 



 
НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

СОФТВЕРСКИ МУЛТИМЕДИЈАЛНИ АЛАТИ  
 
ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 

 
• Стицање основних знања о софтверским алатима за креирање анимација 
• Оспособљавање за креирање анимација 
• Стицање основних знања о софтверским алатима за обраду видео сигнала 
• Оспособљавање за монтирање видео материјала 
 
 
 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА: 
 

1. Jeff Sengstack, Premiere Pro - Naučite za 24 časa, 2004, ISBN broj: 86-7310-290-8 
2. Jeff Schell, Premiere Pro 2 - Praktične vežbe, ISBN broj: 978-86-7310-358-7 
3. Jeff Sengstack, Premiere 6.5 - Naučite za 24 časa, ISBN broj: 86-7310-216-2 

 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  
 

• Рачунарска графика и мултимедија 
• Веб дизајн 

 
 

 



 

ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПРЕДМЕТА 
 

Разред: трећи 
Годишњи фонд часова: 70 часова 

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће бити у стању да : 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

ПРЕПОРУЧЕНО 
УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРОГРАМА 

Креирање 
анимација 

• Стицање основних 

знања о софтверским 

алатима за креирање 

анимација 

• Оспособљавање за 

креирање анимација 

•  Наведе софтверске алате за креирање 

анимација 

• Подешава радни простор  и користи опције 

алата  

• Креира једноставне анимације – фрејм по 

фрејм 

• Убацује звук и видео материјал у 

анимацију 

• Креира интерактивне анимације 

• Разликује излазне формате анимација` 

 
 

• Подешавање радног простора 

• Палета са алаткама 

• Временска оса (time line) 

• Фрејм (Frame) 

• Слојеви у анимацији 

• Рад са објектном графиком 

• Рад са симболима.  

• Библиотека симбола 

• Креирање једноставних анимација 

• Програмирање; типови података и 

променљиве,  

• Оператори,  

• Функције,  

• Објекти 

• Догађаји инстанци 

• Убацивање звука и видео материјала у 

анимацију 

• Креирање интерактивних анимација 

• Излазни формати  

 
 

• 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: 

• Лабораторијске 
вежбе (70 часова) 

• Место реализације 
наставе 

• Вежбе реализовати у 
кабинету са 
рачунарима при чему 
свако од ученика 
треба имати рачунар 
за рад. 

• Препоруке за 
реализацију наставе 

 
• Садржај предмета се 

реализује кроз 
методе активно 
орјенитисане наставе 

• Адекватна припрема 



 

Обрада видео 
сигнала 

• Стицање основних 

знања о софтверским 

алатима за обраду 

видео сигнала 

• Оспособљавање за 

монтирање видео 

материјала 

 

 
• Наведе софтверске алате за обраду видео 

записа 

• Подешава радни простор и користи опције 

алата 

• Користи софтверске алате за обраду видео 

садржаја 

• Монтира видео садржај 

• Убацује титлове и шпице у видео 

материјал 

• Разликује излазне формате видео записа 

• Разликује стандарде за компресију видео 

записа 

 

 

• Формати видео записа 

• Стандарди у компресији видео записа 

• Радно окружење софтверског алата 

• Израда секценци 

• Основе монтирања 

• Прелази  

• Монтажа видео записа (кадар по кадар, 

угњеждене секвенце, вишеструке секвенце) 

• Специјални ефекти 

• Титлови и  шпице 

• Убацивање звука у видео материјал 

• Конвертовање видео формата различитих 

записа 

• Снимање видео записа у одговарајућем 

формату 

 

часа у сарадњи са 
педагошко – 
психолошком 
службом 

• Припрема 
дидактичког 
материјала за 
реализацију часа 

 
• Оцењивање 
• Вредновање 

остварености исхода 
вршити кроз: 

1. праћење 
остварености исхода 

2. тестове знања 
3. тестове практичних 

вештина 
 
Оквирни број часова 
по темама: 
• Креирање анимација 

– 34 часа 
• Обрада видео 

сигнала – 36 часова 
 



 
Назив предмета:  Управљање пројектима  

Годишњи фонд: 62 часа 

Разред: четврти (изборни предмет) 

Циљеви предмета: Развијање свести ученика о значају примене управљања пројектима у пословању. 
 Упознавање ученика са структуром и основним компонентама управљања пројектом. 
 Упознавање ученика са процесима за управљање пројектима . 
 Упознавање ученика са различитим облицима управљања пројектима . 
 Оспособљавање ученика за примену алата и техника при управљању  пројектима . 
 
 

ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА    
 
Разред: Четврти 
Годишњи фонд часова: 62  

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ  

По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да : 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ  ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

 
 
Дефинициј
а основних 
појмова 
 
 
 

• Усвајање 
основних 
знања о 
појму 
управљања 
пројектима 

• Дефинише појам пројекта и 
управљање пројектом 

• Објасни животни циклус и фазе 
пројекта 

• Дефинише однос пројекта и операције 
• Наведе утицаје организације на 

управљање пројектом 
 

• Пројекат и управљање 
пројектом – основни 
појмови 

• Животни циклус 
пројекта. Фазе пројекта 

• Однос пројеката и 
операција. Интересне 
групе. Утицаји 
организације на 
управљање пројектом 

 

 
На почетку теме 
ученике упознати са 
циљевима и исходима 
наставе / учења, планом 
рада и начинима 
оцењивања. 

 
Облици наставе 
 
Предмет се реализује 

 



Процеси за 
управљањ
е 
пројектим
а 
 
 
 

• Усвајање 
основних 
знања о 
процесима 
за 
управљање 
пројектима 
 

• Наведе основне процесе за управљање 
пројектима 

• Објасни улогу и наведе основне 
компоненте процеса за покретање 

• Објасни улогу и наведе основне 
компоненте процеса за планирање 

• Објасни улогу и наведе основне 
компоненте процеса за извршење 

• Објасни улогу и наведе основне 
компоненте процеса за надзор и 
контролу 

• Објасни улогу и наведе основне 
компоненте процеса за завршавање 

 

• Процеси за покретање 
• Процеси за планирање 
• Процеси за извршење 
• Процеси за надзор и 

контролу 
• Процеси за завршавање 

 

кроз следеће облике 
наставе: 
Теоријска настава (2 
часа x 31 седмица = 62 
часа) 
 
Укупно: 62 часа 
 
Место реализације 
наставе 
 
Теоријска настава се 
реализује у учионици, 
или у рачунарском 
кабинету у школи. 
 
Препоруке за 
реализацију наставе 

 
• Садржај предмета се 

реализује кроз методе 
активно орјенитисане 
наставе 

• Припрема 
дидактичког 
материјала за 
реализацију часа. 

• При изради  
пројектног задатка 
(прорачуна), ученике 
поделити на тимове и  
користити  Microsoft 

Управљањ
е 
интеграциј
ом 
пројекта 
 
 
 

• Усвајање 
основних 
знања о 
управљању   
интеграцијо
м пројекта 

• Оспособљав
ање ученика 
за избор 
одговарајући
х улаза, 
алата и 
техника, и 
излаза 
неопходних 
за 
реализацију 
управљања 

• Објасни развој плана управљања 
пројектом 

• Наведе неопходне кораке за 
управљање извршењем пројекта  

• Објасни принцип  надзора и контроле 
рада на пројекту 

• Објасни извођење интегрисане 
контроле промена 

• Објасни  завршавање пројекта 
• Објасни и наведе улазе, алате и 

технике, и излазе за сваку фазу 
пројекта 

• Развој плана 
управљања пројектом 

• Усмеравање и 
управљање извршењем 
пројекта 

• Надзор и контрола рада 
на пројекту 

• Извођење интегрисане 
контроле промена 

• Завршавање пројекта 
 

 



интеграцијо
м пројекта  

 

Project 2003 или 
новији. 

 
 
 
Оцењивање 
 
Вредновање 
остварености исхода 
вршити кроз: 
• праћење 

остварености исхода 
• тестове знања 
• релизацију прорачуна 

битних параметара, 
код управљања 
пројектом 

 
 
Оквирни број часова 
по темама: 

ДЕФИНИЦИЈА 
ОСНОВНИХ ПОЈМОВА (4) 
 
 
 
ПРОЦЕСИ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ 
ПРОЈЕКТИМА (8) 
 
 
 

Управљањ
е обимом 
пројекта 
 
 

• Усвајање 
основних 
знања о 
принципима 
управљања 
обимом 
пројекта 

• Оспособљав
ање ученика 
за 
структурира
ње пројекта 
WBS(Work 
Breakdown 
Structure) 
техником 

• Дефинише појмове за прикупљање 
захтева и одређивање обима пројекта 

• Наведе улазе, алате и технике, и излазе 
које карактеришу управљање обимом 
пројекта 

• Објасни принцип провере обима 
• Објасни принцип контроле обима 
• Учествује (као део тима) у креирању 

WBS-a 

• Прикупљање захтева 
• Дефинисање обима 
• Креирање WBS-a 
• Провера обима 
• Контрола обима 

 

Управљањ
е временом 
на 
пројекту 
 
 
 

• Усвајање 
основних 
знања о 
принципима 
и моделима 
управљања 
временом на 
пројекту 

• Оспособљав
ање ученика 
за 
реализацију 
прорачуна 

• Дефинише активности пројекта 
• Реализује прорачун ресурса  
• Реализује прорачун трајања 

активности (као део тима) 
• Објасни развој терминског плана 
• Објасни  контролу терминског плана 
 

• Дефинисање 
активности 

• Слагање активности 
• Прорачун ресурса 

активности 
• Прорачун трајања 

активности 
• Развој терминског 

плана 
• Контрола терминског 

плана 
 

 



управљања 
временом 

 
УПРАВЉАЊЕ 
ИНТЕГРАЦИЈОМ 
ПРОЈЕКТА (8) 
 
УПРАВЉАЊЕ ОБИМОМ 
ПРОЈЕКТА (8) 
 
УПРАВЉАЊЕ 
ВРЕМЕНОМ НА 
ПРОЈЕКТУ (8) 
 
УПРАВЉАЊЕ 
ТРОШКОВИМА И 
КВАЛИТЕТОМ 
ПРОЈЕКТА (8) 
 
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ 
РЕСУРСИМА И 
КОМУНИКАЦИЈАМА НА 
ПРОЈЕКТУ (8) 
 
 УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ 
ПРОЈЕКТА  И 
НАБАВКАМА ЗА 
ПРОЈЕКАТ (10) 
 

Управљањ
е 
трошкови
ма и 
квалитето
м пројекта 
 
 

• Усвајање 
основних 
знања о 
принципима 
и моделима 
управљања 
трошковима 
и 
квалитетом 
пројекта 

• Оспособљав
ање ученика 
за 
реализацију 
прорачуна 
трошкова 
пројекта 

• Наведе неопходне активности везане 
за управљање трошковима пројекта 

• Наведе и објасни алате и технике који 
се користе при управљању 
трошковима пројекта 

• Учествује (као део тима) у прорачуну 
трошкова пројекта 

• Дефинише појам планирања квалитета 
• Наведе  захтеве неопходне за квалитет 
• Објасни  извођење и улогу контроле 

квалитета 

• Процена трошкова 
• Одређивање буџета 
• Контрола трошкова 
• Планирање квалитета 
• Обезбеђење захтева 

квалитета 
 

Управљањ
е људским 
ресурсима 
и   
комуникац
и-јама на 
пројекту 
 

• Усвајање 
основних 
знања о 
принципима 
и моделима 
управљања 
људским 
ресурсима и 
комуникациј
ама на 
пројекту 

• Оспособљав

• Дефинише појам управљања људским 
ресурсима 

• Наведе улазе, алате и технике, и излазе 
неопходне у овој фази 

• Објасни матрицу и хистограм ресурса 
• Учествује (као део тима) у развоју 

плана људских ресурса  
• Дефинише појам управљања 

комуникацијама на пројекту 
• Објасни принцип идентификовања 

интересних група 
• Објасни принцип планирања 

• Израда и развој плана 
људских ресурса 

• Окупљање и развој 
пројектног тима и  
управљање  пројектним 
тимом 

• Идентификовање 
интересних група и 
планирање комуникација 

• Дистрибуција информација 
• Управљање очекивањима 

интересних група 

 



ање ученика 
за примену 
алата и 
техника при 
управљању 
ресурсима и 
комуникациј
ама на 
пројекту 

комуникација 
• Објасни принцип дистрибуције 

информација 
• Објасни управљање очекивањима 

интересних група 
• Дефинише изештавање о реализацији 

• Извештавање о реализацији 
 
 

Управљањ
е ризиком 
пројекта и  
набавкама 
за пројекат

• Усвајање 
основних 
знања о 
принципима 
и моделима 
управљања 
ризиком 
пројекта и 
набавкама за 
пројекат 

 

• Дефинише појам планирања 
управљања ризицима 

• Објасни принцип идентификовања 
ризика 

• Објасни принцип извођења 
квалитативне анализе ризика 

• Објасни принцип извођења 
квантитативне анализе ризика 

• Објасни како се планира реакција на 
ризике 

• Наведе шта је неопходно за надзор и 
контролу ризика 

• Објасни појам планирања набавке 
• Објасни појам спровођења набавке 
• Објасни процесуирање набавки 
• Наведе улазе, алате и технике, и излазе 

неопходне у овој фази 
• Учествује (као део тима) у развоју 

плана набавки за пројекат 
 
 

• Планирање управљања 
ризицима 

• Идентификовање 
ризика 

• Извођење квалитативне 
и квантитативне 
анализе ризика 

• Планирање реакције на 
ризике. Надзор и 
контрола ризика 

• Планирање и 
спровођење набавке 

• Процесуирање и 
завршавање набавки 
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