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НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ОГЛЕДА 

Циљ огледа: 
Унапређење квалитета у осавремењавање образовно-васпитног пада кроз: 
- увођење новог наставног плана и програма у циљу остваривања стручног образовања и 

образовања уопште; 
- вертикално и хоризонтално повезивање наставних садржаја стручних предмета; 
- методичко осавремењавање наставе, ради веће ефикасно-сти и економичности наставног 

рада; 
- израду наставних средстава и припрему рукописа уџбеника но новим наставним 

програмима; 
- адекватнију проверу остварености циљева и задатака образовања. 
Увоћење оршнизационих новина: 
- увођење тимског рада у остваривање програма и заједничко праћење ефеката 

образовања; 
- оставривање наставе коришћењем савремених мултимедијалних технологија; 
- боља искоришћеност наставних средстава.  
 
 
Очекивани исходи огледа: 
- оспособљавање ученика за коришћење и одржавање хардверских компоненти 

мултимедијалних система; 
- оспособљавање ученика за правилно коришћење и одржавање различитих аудио и видео 

уређаја; 
- стицање знања и умења за укључивање у све послове који се обављају у радио и ТВ 

центрима и студијима; 
- стицање знања и умења за укључивање у све послове на поста-вљању, одржавању и 

остваривању интерне, сателитске и кабловске те-левизије, емисионе радио и видео технике, као 
и послове провајдер-ских кућа за пружање различигих телекомуникационих сервиса; 

- стицање знања и умења да самосталну инсталацију одабраних софтверских 
мултимедијалних алата и њихову примену у аудио и видео продукцији, њеб дизајну и 
техничкој подршци за мултиме-дијалне презентације; 

- стицање знања и умења за примену аудио и видео технике у уређајима специјалне намене 
у индустрији, саобраћају, медицини а посебно у области видео надзора, система електронске 
контроле и обезбеђења, електронске контроле приступа и евиденције; 

- стицање знања и умења за укључивање у све послове на поста-вљању, одржавању и 
остваривању интерне, сателитске и кабловске те-левизије, емисионе радио и видео технике, као 
и послове провајдер-ских кућа за пружање различигих телекомуникационих сервиса; 

- стицање знања и умења да самосталну инсталацију одабра-них софтверских 
мултимедијалних алата и њихову примену у аудио и видео продукцији, њеб дизајну и 
техничкој подршци за мултиме-дијалне презентације; 

- стицање знања и умења за примену аудио и видео технику у уређајима специјалне намене 
у индустрији, саобраћају, медицини a посебно у области видео надзора, система електронске 
контроле и обезбеђења, електронске контроле приступа и евиденције; 

- стицање знања, вештина, навика и умења за ефикасно и квалитетно обављање 
постављених задатака; 

- боље могућности праћења и процењивања, no потреби и кориговања, програма у току 
трајања огледа. 
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Трајање огледа 

Оглед се спроводи од 1. септембра 2006. године, кроз најмање четири генерације уписаних 
ученика. За време трајања огледа могућа je промена броја одељења која су укључена у оглед, о 
чему одлучује Министарство просвете и спорта. 

Начин остваривања огледа 
Оглед се остварује на основу овог наставног плана и програма. 
За наставнике средњих стручних школа у којима се остварује програм, ради примене у 

свакодневном образовно-васпитном раду, организоваће се обуке за: 
- примену новог наставног плана и програма; 
- примену нових метода рада са ученицима; 
- стручно усавршавање наставника у оквиру матичне струке. У оквиру Завода за 
унапређивање образовања и васпитања и 

стручних актива Заједнице електротехничких школа биће утврђене кључне теме из којих je 
потребно стручно усавршавање наставника. 

Завод за уналређивање образовања и васпитања формираће стручни тим од представника 
факултета, привреде и наставника сред-њих стручних школа, чији ће задатак бити да раде на 
припреми на-ставног материјала, наставних средстава. приручника и рукописа за израду 
упбеника. Планирана je и разрада поступака праћења и оиењи-ван>а образовно-васпишог рада, 
израда тестова са заједничким садр-жајима и заједнички постављеним критеријумима за 
процену знања. 

Услови остваривања програма 
Оглед ће се остваривати у условима свакодневног образовно-васпитног рада у школама. 
Настава се изводи у одељењу од 30 ученика. Наставу изводе наставници школе којој je 

одобрено извођење огледа. 
Врста стручне спреме наставника за остваривање огледног програма прописаће се 

посебним правилником. 
Упис и рангирање ученика врши се no Конкурсу за упис уче-ника у први разред средњих 

школа. 
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Ред. 

број 

 

I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 

разр. час насгава наст. 
у 

бло-
ку 

год. 

 

 

 

разр. час насгава наст
. у 

бло-
ку 

год. 

 

 

 

разр. час насгава наст
. у 

бло-
ку 

год. 

 

 

 

разр. час насгава наст. 
у 

бло-
ку 

год. 

 

 

 

разр. час насгава наст. 
у 

бло-
ку 

год. 

 

 

 

недељно годиш. недељно годиш. недељно годиш. недељно годиш. недељно годиш. 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1. Српски језик и књижевност 3  
11

1 
  3  

11

1 
  3  105   3  93   12  420   

2. Страни језик 2  74   2  74   2  70   2  62   8  280   

3. Историја 2  74   2  74             4  148   

4. Географија 2  74                  2  74   

5. Музичка уметност 1  37                  1  37   

6. Ликовна култура      1  37             1  37   

7. Социологија           2  70        2  70   

8. Устав и права грађана                1  31   1  31   

9. Филозофија                2  62   2  62   

10. Физичко васпитање 2  74   2  74   2  70   2  62   8  280   

11. Математика 4  14

8 

  4  14

8 

  4  140   4  12

4 

  16  560   

12. Рачунарство и информатика - 2 - 74                  2  74  

13. Физика 2  74   2  74             4  148   

14. Хемија 2  74                  2  74   

15. Биологија 2  74                  2  74   

Укупно А: 22 + 2 888  16 592  13 455  14 434  67 2369  
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Б. Стручни предмети 
(теорија, вежбе,практична настава 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 

разр.час.настава наст. 

у 

блоку 

год 

разр.час.настава 
наст. у 

блоку 

год 

разр.час.настава 
наст. у 

блоку 

год 

разр.час.настава наст. у 

блок у 

год. 

 

разр.час.настава 
наст у 

блоку 

год недељно годиш. недељно годиш. недељно годиш. недељн годиш. недељни годиш. 

Т В Т В  Т В Т В  Т В Т В  Т В Т В  Т В Т В  

1. Основе електротехнике 4  148                  4  148   

2. 
Техичко цртање са нацртном 

геометријом 
 2  74                  2  74  

3. Електрична  мерења      2 1 74 37            2 1 74 37  

4. Електроника       3 1 111 37            3 1 111 37  

5. Примена рачунара у електротехници        2  74             2  74  

6. 
Информационо-комуникационе 

технологије 
     3  111             3  111   

7.  Дигитални уређаји и рачунари           2 1 70 35       2 1 70 35  

8. Основе аудиотехнике           2 1 70 35       2 1 70 35  

9. Основе видеотехнике           3 2 105 70       3 2 105 70  

10 Мултимедијални сервиси           2  70        2  70   

11 
Економика и организација 

предузећа 
               2  62   2  70   

12 Увод у  технике мултимедија           2 2 70 70       2 2 70 70  

13 Мултимедијалне комуникације                3  93   3  93   

14 
Производња мултимедијалног 

садржаја 
               2 2 62 62  2 2 62 62  

15 Примењена аудио/видео техника                3 1 93 31  3 1 93 31  

16  Софтверски мултимедијални алати                 2  62   2  62  

17 
Пројектовање и израда техничке 

документације 
                2  62   2  62  

18 Практична настава  2  74   2  74      60     90  4  148 150 

 Укупно Б: 4 4 148 148 - 8 6 296 222 - 11 6 385 210 60 10 7 310 217 90 33 23 1139 797 150 

 Укупно Б: 8 296 - 14 518 - 17 595 60 17 527 90 56 1936 150 

 Укупно А+Б: 26 6 962 222 - 24 6 888 222 - 24 6 840 210 60 24 7 744 217 90 98 25 3434 871 150 

 Укупно А+Б: 32 1184 - 30 1110 - 30 1050 60 31 961 90 123 4305 150 

 УКУПНО ЧАСОВА: 1216 1140 1140 1082 4578 
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В. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 

нед. годишње нед. годишње нед. годишње нед. годишње нед. годишње 

1. Верска настава 1 37 1 37 1 35 1 31 4 140 

2. Грађанско васпитање 1 37 1 37 1 35 1 31 4 140 

 

 Ученик је обавезан да приликом уписа у први разред школе изабере један од два изборна предмета и тај изборни предмет задржава до краја 

стицања средњег образовања и васпитања. 

II ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ 

         ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 

годишње годишње годишње годишње годишње 

1. Час одељенског старешине/заједнице 74 часа 74 часа 70 часова 62 часа 280 часова 

2. Додатни рад до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова 

3. Допунски рад до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова 

4. Припремни и друштвено-корисни рад* до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова 

 Напомена: *) Ако се у току године укаже потреба за њим. 

III ФАКУЛТАТИВНИ ОБЛИЦИ 

             ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 

нед. годишње нед. годишње нед. годишње нед. годишње нед. годишње 

1. ФАКУЛТАТИВНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

1.1. Језик другог народа и народности са 

елементима националне културе 
2 74 2 74 2 70 2 62 8 280 

1.2. Други страни језик 2 74 2 74 2 70 2 62 8 280 

1.3. Други стручни предмети*           

2. ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

2.1. Екскурзије од 2 до 3 дана од 2 до 3 дана од 2 до 3 дана до 5 дана од 6 до 14 дана 

2.2. Стваралачке и слободне активности 

ученика 
30-60 часова 30-60 часова 30-60 часова 30-60 часова 120-240 часова 

2.3. Хор 70 часова годишње 

2.4. Културна и јавна делатност 2 радна дана 

 

Напомена: *) Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењема ученика, факултативну наставу ученика из предмета који су 

утврђени наставним планом других образовних профила, као и из предмета који су од значаја за даљи наставак школовања. 
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ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 

 

БРОЈ И РАСПОРЕД РАДНИХ СЕДМИЦА ЗА ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

Разред Разредно-часовна настава 

Настава у блоку 
Обавезне и факултативне 

ваннаставне активности 

Припрема и извођење 

матуре 
Укупно седмица 

Стручни предмети 

Први разред 37 седмица - 2 седмице - 39 

Други разред 37 седмица - 2 седмице - 39 

Трећи разред 35 седмица 2 седмице 2 седмице - 39 

Четврти разред 31 седмица 3 седмице 2 седмице 3 седмице 39 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ОГЛЕДА (УПУТСТВО) 
 
 
Наставни план и програм за образовни профил електротехничар мултимедија - 

оглед, за општеобразовне предмете остварује сс у школама у којима су школски 
простор, опрема и наставна средства прописани Правилником о ближим условима у 
погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање плана и програма за-
једничких предмета у етручним школама за образовне профиле III и IV степена стручне 
спреме („Просветни гласник", број 7/91). 

 
За остваривање практичне наставе и лабораторијских вежби из стручних предмета 

неопходно je да школс поседују опрему и простор који су утврђени Нормативом 
школског простора, опреме и наставних средстава за образовни профил 
електротехничар мулти-медија - оглед. 

 
Наставници сами припремају потребна наставна средства (презентације, 

графофолије, шеме) у складу са овим наставним планом и програмом, користећи: 
- публикована мултимедијална наставна средства; 
- интернет; 
- професионалне шеме аудио и видео уређаја. 
 
Настава се остварује коришћењем савремених мултимедијалних и информационо-

комуникационих технологија. 
 
Детаљна упутства за остваривање програма дата су за сваки предмет појединачно. 
 
Оглед ће пратити Завод за унапређивање образовања и васпитања - Центар за 

развој програма и уцбеника, просветни саветник, односно Миниостарство просвете. 
 
Школе које реаклизују оглед имају обавезу да једном годишње, a посебно након 

завршетка огледа. поднесу детаљан извештај о току извођења огледа Министарству 
просвете и Заводу за унапређивање образовања и васпитања - Центру за развој 
програма и уцбеника. Извештај треба да садржи преглед свих остварених резултата, 
како са стручног, тако и са педагошко-психолошког становишта. 

 
Извештаје ће разматрати комисија састављена од представника Министарства 

просвете, Завода за унапређивање образовања и васпитања - Центар за развој програма 
и уцбеника и школе која спроводи оглед. 
 

Подела одељења на групе 
Часови практичне наставе и вежбе из стручних предмета остварују се у школским 

радионицама и лабораторијама. 
У првој и другој години при остваривању ових наставних са-држаја одељење се 

дели у две групе. Број ученика у групи креће се од 12-15. 
У трећем и четвртом разреду одељење се дели у три групе. Број ученика у групи 

креће се од 8-10. 
Блок настава остварује се поделом одељења на три групе. 
Практична настава у целини и вежбе изводе се под непосредном контролом 

наставника. Исти наставници остварују теоријску наставу и вежбе у целом одељењу у 
оквиру истог предмета. 
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ПРЕДМЕТ: МУЛТИМЕДИЈАЛНИ СЕРВИСИ 

Разред: III 

Годишњи фонд часова:  74 

Недељни фонд часова:  2 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ образовно-васпитног рада предмета Мултимедијални сервиси је стицање основних знања о 

мултимедијалним мрежама, сервисима и апликацијама. 

Задаци: 

- развијање интересовања ученика за мултимедијалну технику и мултимедијалне 

сервисе различите врсте; 

- стицање основних знања о различитим врстама мрежа за пренос података; 

- стицање основних знања о рачунарским мрежама; 

- стицање основних знања о глобалном Интернету; 

- упознавање са основним Интернет апликацијама; 

- стицање основних знања о Интернет мултимедији; 

-стицање основних знања која ће ученицима послужити као основа за даљу надградњу 

и савладавање стручних предмета у IV разреду 

 

 

Р.бр. Модул/област 
Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

1. Мреже за пренос података 15    

2. Рачунарске мреже 20    

3. Глобални Интернет 12    

4. Интернет апликације 15    

5. Интернет мултимедија 8    

 Укупно часова     74    

 Лабораторијске вежбе     37   

 Блок настава    120 

 

НАПОМЕНА: Уколико предмет има лабораторијске вежбе или блок наставу додаје се испод 

теоријских часова  у облику као у примеру–црвена боја. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

        Настава из овог предмета реализује се кроз две веће наставне области – Мултимедијалне мреже и 

Интернет. 

        У оквиру области „Мултимедијалне мреже“ ученике најпре упознати са појмом количине 

података, размене података и општом блок шемом за пренос података, као и начинима преноса 

података. Навести основне врсте мрежа за пренос података и обрадити их на нивоу блок шеме и 

основног принципа рада. Посебно истаћи предности примене широкопојасних мрежа интегрисаних 

сервиса. Указати на предности преноса података бежичним мрежама. Радио/ТВ дифузне мреже са 

преносом сигнала у аналогном облику поменути само информативно, а посебну пажњу посветити 

преносу аудио и видео сигнала у дигиталном облику и сервисима дигиталног радија и телевизије. 

        У оквиру „Рачунарских мрежа“ најпре истаћи значај рачунарских комуникација. Посебну пажњу 

посветити начинима повезивања рачунара. Такође, треба навести хардверске и софтверске 

компоненте које рачунар мора имати за комуникацију са мрежом. Навести предности и мане 

појединих топологија. Оперативне системе који се користе поменути информативно. 

        Архитектуру рачунарских мрежа обрадити кроз ISO/OSI референтни модел слојевите 

архитектуре. Треба при том истаћи да је OSI (Open System Interconnectиon) међународни стандард 

предвиђен за међусобну комуникацију корисника који интерно користе различите протоколе, 

различиту опрему и интерфејсе. Протоколе дефинисати као скуп правила према којима се одвија 

комуникација између слојева истог нивоа. Навести основне компоненте активне мрежне опреме и 

њихову функцију у рачунарској мрежи. Затим направити преглед и поређење различитих начина 

приступа Интернету. 

        У области Интернет најпре упознати ученике са развојем и организацијом Интернета. Посебну 

пажњу посветити IP адресној шеми. Протокол TCP/IP и протоколе за пренос података, као и поступак 

рутирања обрадити информативно, а нагласити значај гарантованог квалитета сервиса. При обради 

Интернет апликација детаљно апликација обрадити основне сервисе – електронску пошту, 

дискусионе групе, пренос фајлова и алате за претраживање, а видеоконференцијск везе и електронско 

пословање информативно. 

        Посебну пажњу посветити Интернет мултимедији. Нагласити значај конвергенције Интернета и 

мултимедије и широке могућности примене глобалне светске рачунарске мреже за приступ 

мултимедијалним садржајима. Образложити начине дистрибуције тих садржаја корисницима – 

streamиng и multиcastиng, истичући разлику између њих. Навести примере интерактивног приступа 

мултимедијалним садржајима, као и нове тенденције у развоју ових технологија. 
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МАТУРСКИ ИСПИТ 

 

Матурски испит се састоји из заједничког и посебног дела. 

 

A. Заједнички део обухвата предмете који су обавезни за све ученике средњих стручних школа, а 

према програму који су остварили у току четворогодишњег образовања:   

  

      1. Српски језик и књижевност. 

Б.   Посебни део обухвата: 

1. Матурски практични рад са усменом одбраном рада, 

2. Усмени испит из изборног предмета 

 

1. Матурски практични рад састоји се из израде пројекта, израде дела уређаја, утврђивање квара 

или неисправности уређаја, сервисирања уређаја, реализације одређеног мултимедијалног 

садржаја коришћењем одговарајуће софтверске мултимедијалне апликације или израда 

пројекта и извођење радова на реализацији система и уређаја из области мултимедијалне 

технике. 

 

Садржаји практичног рада дефинишу се из садржаја програма стручних предмета из следећих 

области карактеристичних за образовни профил електротехничар мултимедијалне технике: 

- основе аудиотехнике 

- основе видеотехнике 

- производња мултимедијалног садржаја 

- примењена аудио/видео техника 

- софтверски мултимедијални алати. 

 

Садржаји усмене провере знања проистичу из садржаја програма матурског практичног рада и 

односе се на знања из предмета (области) из којих је рађен матурски практичан рад. 

 

2. Испит из изборног предмета : 

- математика 

- основе аудиотехнике 

- основе видеотехнике 

- производња мултимедијалног садржаја 

- примењена аудио/видео техника  

- софтверски мултимедијални алати.  

Напомена: 

Поступак и организацију матурског испита треба разрадити посебним правилником у школи, 

а у складу са Садржајем и начином полагања матурског испита у средњој стручној школи 

(“Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр.4/91 и 2/94). 

 


