
2. а ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ за реализацију у школском систему 

 

  I РАЗРЕД II РАЗРЕД  III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

Σ недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

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

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ 

ПРЕДМЕТИ 
6  6 210  210 60 7 2 8 238 68 272 90 4  14 136  476 90 4 2 11 120 60 363 120 704 128 1321 360 2513 

1  Хемија 2   70    2   68                  138    138 

2 
 Основи графичке    

 технике 
2   70    1   34                  104    104 

3 
 Графичко обликовање        

 и писмо 
        2   68                  68   68 

4 
 Технологија графичког     

 материјала 
       2   68    2   68           136    136 

5 
 Основи електротехнике    

 и електронике 
                     2   60    60    60 

6  Технологија штампе 2   70    2   68    2   68    2   60    266    266 

7  Практична настава   6   210 60   8   272 90   14   476 90   11   363 120   1321 360 1681 

8  Предузетништво                       2   60    60   60 

Б2: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ         2  68    2   68    2   60    196    196 

2 

 Изборни предмет    

 према програму                    

 образовног профила 

       2   68    2   68    2   60    196    196 

Укупно А2+Б2 6  6 210  210 60 
7 

(9*) 
2 8 

238 

(306*) 
68 272 90 

 4 

(6*) 
 14 

136 

204* 
 476 90 

4 

(6*) 
2 11 

120 

(180*) 
60 363 120 

704 

(900*) 
128 1321 360 2709 

Укупно А2+Б2 12 480 17 (19*) 668 (736*) 18 (20*) 702(770*) 17 (19*) 636 (723*) 2513 (2709*) 

 
 

 

 

 

 

  



2. б ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ за реализацију према закону о дуалном образовању 

 
 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

Σ недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

Т В УКР Т В УКР Б Т В УКР Т В УКР Б Т В УКР Т В УКР Б Т В УКР Т В 
УК

Р 
Б Т В УКР Б 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ 

ПРЕДМЕТИ 
6  6 210  210 60 7 2 8 238 68 272 90 4   14 136   476 90 4 2 11 120 60 363 120 704 128 1321 360 2513 

1 Хемија 2   70    2   68                             138    138 

2 Основи графичке технике 2   70    1   34                             104    104 

3 
Графичко обликовање и 

писмо 
        2   68 

      
      

        
        68   68 

4 
Технологија графичког 

материјала 
       2   68 

  
 2    68  

        
       136    136 

5 
Основи електротехнике и 

електронике 
           

   
        

     
2   60    60    60 

6 Технологија штампе 2   70    2   68    2    68       2   60    266    266 

7 Практична настава   6   210 60   8   272 90    14    476  90     11   363 120   1321 360 1681 

8 Предузетништво                                2    60    60   60888 

Б2: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ        2   68    2     68       2     60       196    196 

2 

Изборни предмет према 

програму образовног 

профила 

       2   68    2   68    2   60     196    196  

Укупно А2+Б2 6  6 210  210 60 
7 

(9*) 
2 8 

238 

(306*) 
68 272 90 

 4 

6* 
 14 

136 

(204*) 
 476 90 

4 

(6*) 
2 11 

120 

(180*) 
60 363 120 

704 

(900*) 
128 1321 360 2709 

Укупно А2+Б2 12 480 17 (19*) 668 (736*) 18 (20*) 702(770*) 17 (19*) 663 (723*) 2513 (2709*) 

 
  



 

Листа изборних предмета према програму образовног профила 

Рб Листа изборних предмета 
РАЗРЕД 

I II III IV 

Стручни предмети 

1. Техничко цртање са нацртном геометријом   2     

2. Фотографија   2     

3. Технологија графичке припреме     2   

4. Технологија графичке дораде     2   

5. Техничко-технолошка припрема       2 

6. Основи Веб дизајна       2 
 

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 

  I  РАЗРЕД 

часова 

II  РАЗРЕД 

часова 

III  РАЗРЕД 

часова 

IV  РАЗРЕД 

часова 

УКУПНО 

часова 

Час одељењског старешине  70 68 68 60 266 

Додатни рад *  до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад *  до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад *  до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 

 

  



 

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима 

  I  РАЗРЕД 

часова 

II  РАЗРЕД 

часова 

III  РАЗРЕД 

часова 

IV  РАЗРЕД 

часова 

Екскурзија  до 3 дана до 5 дана 
до 5 наставних 

дана 

до 5 наставних 

дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе 2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмети * 1-2 часа недељно 

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 30-60 часова годишње 

Друштвене активности – ученички  парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње 

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени наставним планом других 

образовних профила истог или другог подручја рада, као и у наставним плановима гимназије, или по програмима који су претходно донети.  

 

Остваривање школског програма по недељама 

  I  РАЗРЕД II  РАЗРЕД III  РАЗРЕД IV  РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 35 34 34 30 

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

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 2 

Матурски испит    3 

Укупно радних недеља 39 39 39 39 

 

  



 

Подела одељења у групе за реализацију у школском систему 

разред предмет/модул 

годишњи фонд часова 
број 

ученика у 

групи - до 

Потребно 

ангажовање 

помоћног 

нставаника 

вежбе 
практична 

настава 

настава у 

блоку 

I Практична настава  210 60 10 да 

II 
Графичко обликовање и писмо 68   15 * 

Практична настава  272 90 10 да 

III Практична настава  476 90 10 да 

IV 
Практична настава   363 120 10 да 

Предузетништво 60     15 * 

 

 

Подела одељења у групе за реализацију по Закону о дуалном образовању 

 

 

разред 
предмет/модул 

годишњи фонд часова 
број 

ученика у 

групи - до 

Потребно 

ангажовање 

помоћног 

нставаника 
вежбе УКР 

настава у 

блоку 

I Практична настава  210 60 10 * 

II 
Графичко обликовање и писмо 68   15 * 

Практична настава  272 90 10 * 

III Практична настава  476 90 10 * 

IV 
Практична настава   363 120 10 * 

Предузетништво 60     15 * 

 

 



 

Б1: ОБАВЕЗНИ СРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

Назив предмета: ХЕМИЈА 

Годишњи фонд часова: теорија: 70 вежбе:  0 практична настава: 0 блок настава: 0 

Разред: први 

Циљеви учења: − Стицање знања о основним хемијским појмовима и променама, процесима и законитостима 

неопходним за разумевање и тумачење појава уприроди; 

− Уочавање значаја елемената, неорганских и органских једињења у животу, могућност 

примене у индустријској пракси и њиховом утицају на човека и животну средину; 

− Овладавање техником рада у лабораторији и развијање вештина и навика које ће ученицима 

омогућити да се укључе у рад; 

− Развијање стваралачке способности путем самосталног експерименталног рада ученика, 

способност повезивања теорије са праксом и формирање правилног односа према раду; 

− Развијање смисла за организовани рад, тачност, систематичност, уредност, опрезност и 

економичност; 

− Развијање навика ученика које ће доприносити унапређивању и заштити природе, човека и 

животне средине. 

 

ТЕМА ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ / КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ САДРЖАЈА 

Основни хемијски појмови 

и законитости 

 

● разликује смеше, елементе, једињења 
● напише  хемијске једначине 
● објасни разлику између Аr, Мr и М 
● реши стехиометријске задатке 

● Материја; 
● Супстанца; 
● Смеше; 
● Елементи; 
● Једињења; 
● Хемијски симболи, формуле и једначине; 
● Релативна атомска маса, релативна 

молекулска маса, мол, моларна маса, моларна 

запремина; 
● Стехиометријска прорачунавања. 

 ● наведе честице атома и објасни њихову грађу ● Структура атома; 



 

Структура атома 

 

 

 

● објасни везу атом – елеменат периодног система 

елемената 
● наведе везу између елемената из периодног 

система елемената са њиховом применом у 

графичкој индустрији 

● Честица; 
● Омотач; 
● Електронска конфигурација; 
● Периодни систем елемената; 
● Групе периодног система: XI, XVII, I, 

прелазни елементи, неметали, представници 

XIV, XV и XVI групе; 

 

Структура супстанци 

 

● објасни важност грађења хемијске везе 
● објасни појам међумолекуларних сила 

● Хемијске везе; 
● Међумолекуларне силе; 

Дисперзни системи и 

концентрација раствора 

 

● објасни разлику између правих раствора, 

колоидних и грубо дисперзних система 
● опише начин припреме раствора различитих 

концентрација 
● разумети настајање соли 
● објасни значај раствора електролита 
● разуме појам pH вредности 
● објасни грађење оксида 

● Дисперзни системи и концентрација 

раствора 
● Подела дисперзних система; 
● Квантитативни састав раствора; 
● Раствори електролита; 
● Оксиди; 
● Киселине; 
● Базе; 
● Соли; 
● Аренијусова и протолитичка теорија 

киселина и база; 
● Јонски производ воде и pH раствора. 

Оксидо-редукциони 

процеси и напонски низ 

метала 

 

● објасни појам оксидације и редукције 
● опише грађење напонског низа метала 

● Оксидо-редукциони процеси; 
● Напонски низ метала. 



Органска хемија 

 

● наведе особине С-атома 
● разликује алифатичне угљоводонике 
● наведе значај угљоводоника у свету око нас 

посебно у графичкој индустрији 
● објасни улогу ароматичних угљоводоника у 

графичкој технологији 

● Особине С-атома; 
● Подела органских једињења; 
● Алифатични угљоводоници; 
● Алкани; 
● Алкени; 
● Алкини; 
● Нафта; 
● Ароматични угљоводоници. 

Органска једињења са 

кисеоником 

 

● разликује једињења са кисеоником 
● разликује типове хемијских реакција 
● наведе примену ових једињења у графичкој 

технологији 

● Алкохоли; 
● Феноли; 
● Алдехиди; 
● Кетони; 
● Карбоксилне киселине; 
● Естри. 

Органска једињења са 

азотом 

 

● објасни значај аминокиселина и протеина за живи 

свет 
● наведе физичка и хемијска својства амино 

киселина и протеина и какву примену имају 

● Амино киселине; 
● Протеини. 

 

 

Назив предмета: ХЕМИЈА 

Годишњи фонд часова: теорија:   68 вежбе:  0 практична настава: 0 блок настава: 0 

Разред: други 

Органске боје 

 

● објасни појам "боја" 
● наведе разлике између комплементарних и 

супстрактивних боја 
● наведе утицај хемијске структуре на обојеност 

органских једињења 

● Конституција и хемијска резистентност 

боја; 
● Азо боје; 
● Трифенилметанске боје; 
● Антрахинонске боје; 
● Индиго и индигоидне боје; 
● Сумпорне боје; 
● Фталоцијанске боје. 



Колоидна хемија 

 

● објасни појам „колоидни систем“ 
● наведе кинетичке, оптичке, површинске особине 

колоидних система 
● разликује електрокинетичке појаве 
● објасни појмове: коагулација, пептизација, 

гелирање, бубрење 
● наведе принципе формирања и растварања 

колоидних система 

● Подела и особине колоидних система; 
● Образовање дисперзних колоидних 

система; 
● Величина и облик колоидних честица; 
● Кинетичке појаве; 
● Оптичке појаве; 
● Површинске појаве; 
● Електрокинетичке појаве; 
● Вискозност колоидних система; 
● Коагулација; 
● Гели и гелирање; 
● Растварање колоидних система. 

Хемијска термодинамика 

 

● анализира појмове: систем, повратни и 

неповратни процеси, унутрашња енергија 
● објасни први закон термодинамике и његову 

примену за разне процесе 
● објасни појам енталпије 

● Повратни и неповратни процеси; 
● Унутрашња енергија и први закон 

термодинамике; 
● Енталпија. 

Термохемија 

 

● разликује егзотермне и ендотермне хемијске 

реакције 
● наведе шта су: топлота растварања, топлота 

стварања једињења, топлота неутрализације 
● објасни шта је топлотни ефекат 

● Егзотермне и ендотермне хемијске 

реакције; 
● Топлотни ефекат; 
● Хесов закон; 
● Топлота: стварања једињења, растварања и 

неутрализације. 

Фотохемија 

 

● објасни појам: фотолизе, фотодисоцијације, 

фотосинтезе, фотохемијске полимеризације, флуоро 

и фосфоросценција 
● наведе разлику између хемијских и 

фотохемијских реакција 

● Основни појмови у фотохемији; 
● Основни закони; 
● Фотохемијске реакције; 
● Сензибилизација фотослојева. 

 

Електрохемија 

 

● објасни појмове: електролитичка дисоцијација, 

степен дисоцијације, електролиза 
● наведе разлику између проводника прве и друге 

врсте 
● објасни разлику између хемијских и 

електрохемијских реакција 

● Проводници прве и друге врсте 

(електролити); 
● Електролитичка дисоцијација и степен 

дисоцијације; 
● Електродни потенцијал; електромоторна 

сила; 



● објасни појам електромоторна сила и електродни 

потенцијал 
● опише шта су галвански спрегови и њихову 

свакодневну примену 
● наведе основне принципе галванотехнике који се 

примењују у графици 
● објасни електрохемијску корозију 

● Фарадејеви закони електролизе; 
● Галвански спрегови; 
● Основни принципи галванотехнике и њена 

примена у графици; 
● Електрохемијска корозија. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

На почетку сваке теме ученике упознати са циљевима и исходима, планом рада и начинима оцењивања. 

 

Предмет се реализује кроз теоријску наставу у учионици и специјализованој учионици. Приликом остваривања програма одељење 

се не дели на групе.  Препорука у организацији наставе је да се по недељама реализује двочас теоријске наставе. Препоручени број 

часова по темама за први разред је следећи: 
● Основни хемијски појмови и законитости (10 часова); 
● Структура атома (8 часова); 
● Структура супстанци (4 часа); 
● Дисперзни системи и концентрација раствора (10 часова); 
● Оксидо-редукциони процеси и напонски низ метала (4 часа); 
● Органска хемија (14 часова); 
● Органска једињења са кисеоником (16 часова); 
● Органска једињења са азотом (4 часа). 

 

Други разред: 

● Органске боје (12 часова); 
● Колоидна хемија (20 часова); 
● Хемијска термодинамика (4 часа); 
● Термохемија (4 часа); 
● Фотохемија (14 часа); 
● Електрохемија (14 часова). 

Приликом реализације тема ослонити се на предзнања ученика из физике. Препорука је да се приликом остваривања програма 

израђују задаци који ће се примењивати у практичној настави и стручним предметима. Инсистирати на систематичности и примени 

стечених знања у пракси. 



За самосталне рсд ученика потребно је припремити материјал, потребну опрему и проверу знања учениика. Предлог тема 

самосталних радова је следећи: 

1. Шематски прикaз структуру атома. 

2. Приказ хемијских веза. 

3. Приказ поделе дисперзних система. 

4. Презентација напонског низа метала. 

5. Приказ поделе органских једињења. 

6. Приказ поделе органских једињења са кисеоником. 

7. Приказ поделе органских једињења са азотом. 

 

Други разред: 

1. Приказ комплементарних и супстрактивних боја. 

2. Презентација колоидног система. 

3. Приказ примене првог закона термодинамике. 

4. Приказ разлике између хемијских и фотохемијских реакција. 

5. Приказ електрохемијска корозија. 

 

Избор метода и облика рада за сваку тему одређује наставник у зависности од наставних садржаја, способности и потреба ученика, 

материјалних и других услова. Користити вербалне методе (метода усменог излагања и дијалошка метода), методе демонстрације, 

текстуално-илустративне методе. Предложени облици рада су фронтални, рад у групи, рад у пару, индивидуални рад. 

 

УПУТСТВО ЗА ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА 

У настави оријентисаној ка достизању исхода прате се и вреднују процес наставе и учења, постигнућа ученика (продукти учења) и 

сопствени рад. Наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици партиципирају, 

како прикупљају податке, како аргументују, евалуирају, документују итд. Да би вредновање било објективно и у функцији учења, 

потребно је ускладити нивое исхода и начине оцењивања. 

Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа ученика на крају сваке реализоване теме. Сумативне оцене се добијају из 

контролних или писмених радова, тестова, усменог испитивања, самосталних или групних радова ученика. 

У формативном вредновању наставник би требало да промовише групни дијалог, да користи питања да би генерисао податке из 

ђачких идеја, али и да помогне развој ђачких идеја, даје ученицима повратне информације, а повратне информације добијене од 



ученика користи да прилагоди подучавање, охрабрује ученике да оцењују квалитет свог рада. Избор инструмента за формативно 

вредновање зависи од врсте активности која се вреднује. 

 

 

Назив предмета: ОСНОВИ ГРАФИЧКЕ ТЕХНИКЕ 

Годишњи фонд часова: теорија:   70 вежбе:  0 практична настава: 0 блок настава: 0 

Разред: први 

Циљеви учења: − Стицање основних знања о фазама израде графичког производа; 

− Упознавање са функционисањем и принципима рада машина и уређаја у графичкој 

индустрији; 

− Подстицање интересовања код ученика за практичну примену стручних знања; 

− Развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и заштити животне средине. 

 

ТЕМА ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ / КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ САДРЖАЈА 

Графичка индустрија  

● објасни положај графичке индустрије у 

савременој индустрији 
● опише развој графичке индустрије 
● наведе различите врсте графичких производа 
● објасни поступке за добијање графичког 

производа 

● Подела графичке индустрије; 
● Развој графичке индустрије; 
● Производи графичке индустрије; 
● Фазе израде графичког производа. 

Израда слога 

● објасни значај типографског писма у 

графичкој индустрији 
● разликује основне карактеристике 

типографског писма 
● објасни шта је рез писма 
● наведе јединице мера у типографији 
● опише начин формирања рукописа 
● наведе врсте слога 

● Типографско писмо; 
● Карактеристике писма; 
● Основна типографска правила; 
● Типографски систем мера; 
● Рукопис; 
● Оловни слог, писани слог, фотослог, 

компјутерски слог. 



● опише врсте и поступке добијања слога 

Израда копирних 

предложака 

● наведе фазе израде копирних предложака 
● објасни улогу графичке припреме  
● опише рад у графичкој припреми 
● разликује фотографске материјале и 

карактеристике 
● објасни принцип рада фотографских апарата, 

скенера и урећаја 
● објасни улогу и врсте ретуша 

● Репроприпрема; 
● Репрофотографија: 
● Фотографски материјали; 
● Фотографске камере и уређаји; 
● Снимање оригинала; 
● Врсте и карактеристике копирних 

предложака за основне технике штампања; 
● Ретуш. 

Израда штампарских форми 

● објасни улогу штампарске форме у процесу 

штампања 
● опише поступак графичке монтаже 
● разликује штампарске форме зависно од 

врсте технике штампања 
● опише поступке добијања штампарске форме 

за високу штампу 
● опише поступке добијања штампарске форме 

за равну штампу 
● опише поступке добијања штампарске форме 

за дубоку штампу 
● опише поступке добијања штампарске форме 

за пропусну штампу 

● Графичка монтажа; 
● Штампарска форма за високу штампу; 
● Штампарска форма за равну штампу; 
● Штампарска форма за дубоку штампу; 
● Штампарска форма за пропусну 

штампу. 

 

 

Назив предмета: ОСНОВИ ГРАФИЧКЕ ТЕХНИКЕ 

Годишњи фонд часова: теорија:   34 вежбе:  0 практична настава: 0 блок настава: 0 

Разред: други 

Умножавање 
● објасни циљ и задатак умножавања 
● наведе основне начине умножавања 

● Умножавање. 



● објасни значај умножавања у добијању 

финалног графичког производа 
● објасни рад машина и уређаја за умножавање 

Штампање 

● објасни како се одвија процес штампања 
● наведе основне технике штампања  
● објасни разлике између основних техника 

штампе 
● разликује врсте штампарских поступака у 

оквиру једне технике штампања 
● опише принцип рада штампарских машина 
● разликује отиске појединих техника 

штампања 
● објасни принципе високе штампе као и 

машине и уређаје за високу штампу 
● наведе штампарске поступке у високој 

штампи 
● објасни принципе равне штампе као и 

машине и уређаје за равну штампу 
● наведе штампарске поступке у оквиру равне 

штампе 
● објасни принципе дубоке штампе као и 

принцип рада машине и уређаје за дубоку штампу 
● објасни принципе пропусне штампе као и 

машине за пропусну штампу 

● Техника високе штампе; 
● Техника равне штампе; 
● Техника дубоке штампе; 
● Техника пропусне штампе. 
 

Репрографски поступци 

умножавања 

● наведе друге поступке умножавања 
● објасни како се врши умножавање са 

светлосним зрацима 
● опише начине умножавања без светлосних 

зрака 
● наведе специјалне поступке умножавања 
● објасни рад савремене дигиталне штампе 

● Репрографски поступци умножавања; 
● Специјални поступци умножавања; 
● Дигитална штампа. 

Графичка дорада 

● наведе како се врши подела и класификација 

графичких производа 
● наведе технике графичке дораде 

● Класификација производа 

књиговезачке дораде; 
● Технике књиговезачке дораде; 



● опише технику резања, како и чиме се 

обавља 
● опише технику савијања, како и чиме се 

обавља 
● објасни технику сакупљања, како и чиме се 

обавља 
● објасни технику шивења, како и чиме се 

обавља 
● опише технику лепљења, како  и чиме се 

обавља 
● објасни начин израде брошура и тврдог 

повеза 
● разликује декоративне технике и 

оплемењивање материјала 
● разликује специјалне поступке утискивања и 

изрезивања 
● наведе који су производи картонаже, 

амбалаже и прераде папира 

● Специјални поступци књиговезачке 

дораде; 
● Амбалажа, картонажа и прерада 

папира; 

Материјали у графичкој 

индустрији 

● наведе врсте материјала у графичкој 

индустрији 
● објасни када и где се користе метали и 

легуре у графичкој индустрији 
● објасни како се користе папир, картон и 

лепенка 
● објасни како и где се користе пластичне масе 
● наведе различите врсте материјала за 

штампање 
● наведе врсте и својства штампарских боја 
● наведе врсте и својства лепила 

● Метали и легуре; 
● Папири, картони и лепенке; 
● Пластичне масе; 
● Штампарске боје; 
● Лепила. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

На почетку сваке теме ученике упознати са циљевима и исходима, планомрада и начинима оцењивања. 



Предмет се реализује кроз теоријску наставу у учионици и специјализованој учионици. Приликом остваривања програма одељење 

се не дели. Препорука у организацији наставе је да се по недељама реализује двочас теоријске наставе. Препоручени број часова по 

темама за први разред је следећи: 
● Графичка индустрија (8 часова); 
● Израда слога (20 часова); 
● Израда копирних предложака (20 часова); 
● Израда штампарских форми (22 часа). 

 

Други разред 

● Умножавање (2 часа); 
● Штампање (14 часова); 
● Репрофотографски поступци умножавања (4 часа); 
● Графичка дорада (10 часова); 
● Материјали у графичкој индустрији (4 часа). 

 

Приликом реализације тема ослонити се на предзнања ученика из технологије штампе и практичне наставе. Препорука је да се 

приликом остваривања програма израђују задаци који ће се примењивати у практичној настави и стручним предметима. Инсистирати 

на систематичности и примени стечених знања у пракси. 

За самосталне вежбе ученика потребно је припремити материјал и проверу знања ученика. Предлог тема самосталних вежби за први 

разред је следећи: 

1. Приказ фаза израде графичког производа.  

2. Презентација типографског писмо и његових карактеристике. 

3. Приказ врста и карактеристика копирних предложака за основне технике штампања. 

4. Презентација различитих штампарских форми зависно од технике штампања 

 

Други разред: 

1. Приказ основних начина умножавања. 

2. Презентација основних техника штампања. 

3. Презентација дигиталне штампе. 

4. Приказ класификације производа књиговезачке дораде 

5. Презентација врсте материјала у графичкој индустрији. 

 



Избор метода и облика рада за сваку тему одређује наставник у зависности од наставних садржаја, способности и потреба ученика, 

материјалних и других услова. Користити вербалне методе (метода усменог излагања и дијалошка метода), методе демонстрације, 

текстуално-илустративне методе. Предложени облици рада су фронтални, рад у групи, рад у пару, индивидуални рад. 

 

УПУТСТВО ЗА ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА 

У настави оријентисаној ка достизању исхода прате се и вреднују процес наставе и учења, постигнућа ученика (продукти учења) и 

сопствени рад. Наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици партиципирају, 

како прикупљају податке, како аргументују, евалуирају, документују итд. Да би вредновање било објективно и у функцији учења, 

потребно је ускладити нивое исхода и начине оцењивања. 

Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа ученика на крају сваке реализоване теме. Сумативне оцене се добијају из 

контролних или писмених радова, тестова, усменог испитивања, самосталних или групних радова ученика. 

У формативном вредновању наставник бит ребало да промовише групни дијалог, да користи питања да би генерисао податке из 

ђачких идеја, али и да помогне развој ђачких идеја, даје ученицима повратне информације, а повратне информације добијене од 

ученика користи да прилагоди подучавање, охрабрује ученике да оцењују квалитет свог рада. Избор инструмента за формативно 

вредновање зависи од врсте активности која се вреднује. 

 

 

 

 

 

 

Назив предмета: ГРАФИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ И ПИСМО 
 

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ  



РАЗРЕД 

НАСТАВА 

ПРАКСА УКУПНО Теоријска 

настава 
Вежбе 

Практична 

настава 

Настава у 

блоку 

II 0 68 0 0 0 68 

  
Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада 
 

2. ЦИЉЕВИ УЧЕЊА: 
● Упознавање основних естетских законитости грађења облика; 
● Стицање основних знања о ликовној вредности писма и композиционим проблемима његове целисходне употребе; 
● Оспособљавање ученика да стечене вештине примењују у свакодневним стручним задацима, обједињавајући ликовне 

проблеме с функцијом производа; 
● Оспособљавање за стваралаштво са сигурним и савременим естетско – ликовним критеријумима; 
● Развијање код ученика, систематским радом: креативности, самосталности, упорности, професионалне савесности, 

прецизности и мануелне спретности; 
● Оспособљавање ученика за сарадњу са другим ауторима (дизајнерима, ликовним уметницима, итд.); 
● Формирање основа за наставак образовања.  

 

 
 

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА  
 

Разред:  други 

Ред.бр НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула (часови) 

1. Графичко обликовање 6 

2. Елементи ликовно –  графичког обликовања 22 

3. Оптичке илузије у графици 4 

4. Ритам 6 

5. Композиција 6 

6. Писмо 14 

7. Књижна типографија 10 

НАЗИВ МОДУЛА ИСХОДИ 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈ / КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ САДРЖАЈА 



Графичко обликовање 

● презентује настанак и развој графичког 

обликовања 
● примени основна начела обликовања 
● примени естетска начела на ликовно-

графичким композицијама 
● презентује саставне елементе ликовно-

графичког облика 
● користи елементе облика при стварању 

композиције  
● примени естетска начела на самосталном 

графичком раду 

● Место, улога и значај графичког 

обликовања; 
● Основна начела обликовања 

(дизајна). 
● Запажање облика; 
● Елементи облика (форме). 

 

Елементи ликовно –  графичког 

обликовања 

● презентује елементе ликовно-графичког 

обликовања 

 
● примени ликовно-графичке елементе у 

графичком обликовању 
● примени ликовно-графичке елементе у 

самосталном раду 

● Појам тачке – кретање, радња, 

равнотежа, репетиција, градација, врсте 

растера; 
● Појам и врсте линија – изражајна 

својства линија; 
● Појам и врста површина – 

структурални скелет површина, 

површина основе (формат); 
● Облик и пропорција: хармонична 

подела (вертикалама и хоризонталама) и 

систем дијагонала (модуларни систем); 
● Златни пресек; 
● Појам односа црног и белог, 

форма и антиформа; 
● Појам валера – валерска скала и 

валерски кључеви; 
● Појам текстуре – компоновање 

различитих текстура; 
● Појам боје и круг боја; 
● Контрасти и хармонизација боја. 

Оптичке илузије у графици 
● реализује оптичке илузије и њихов 

настанак 

● Појам и настанак оптичких 

илузија у графици; 



● користи оптичке илузије у графичком 

обликовању 
● примени оптичке илузије у свом 

графичком раду 

● Симултани и сукцесивни 

контраст; 
● Ирадијација; 
● Оптичка половина вертикале; 
● Илузије углова. 

Ритам 

● примени ритам и његову функцију у 

графичкој композицији 
● изводи ритам по различитим принципима и 

добија жељене ефекте 
● користи ритам као динамичко понављање 

ликовних елемената у свом графичком раду 

● Појам ритма и интервала; 
● Проста репетиција; 
● Репетиција с алтернацијама; 
● Репетиција с варијацијама. 

Композиција 

● реализује композицију као плошну, 

хоризонталну, вертикалну, дијагоналну и кружну 

и прикаже њихову најчешћу примену у графичком 

дизајну 
● изради симетричну и асиметричну 

композицију 
● користи формалну и аформалну равнотежу 

у свом графичком раду 

● Појам и врсте композиција; 
● Симетрична и асиметрична 

композиција; 
● Принципи, начини и правила 

компоновања на графичкој површини. 

Писмо 

● презентује историјски развој писма као 

медија за преношење информација 
● прикаже елементе писма 
● реализује конструкцију верзалних и 

курентних слова латинице и ћирилице 
● реализује конструкцију бројева у 

дволинијском и четворолинијском систему 
● одреди размаке између словних знакова 
● користи писмо у сврху стварања графичке 

композиције 

● Појам и развој писма; 
● Конструкцијски скелет верзалних 

слова латинице; 
● Конструкцијски скелет верзалних 

слова ћирилице; 
● Конструкцијски скелет курентних 

слова латинице; 
● Конструкцијски скелет курентних 

слова ћирилице; 
● Конструкција бројева у 

дволинијском и четворолинијском 

систему; 
● Размаци између слова. 

Књижна типографија 
● користи правила уређивања текста на 

страници 

● Појам књижне типографије; 



● користи основна правила уређивања 

илустрација (слике) на страници 
● примени графичко обликовање и писмо 

при изради вежби 
● изведе самостално графички рад из области 

књиге и књижне типографије 

 

● Усклађивање односа између 

облика, величине и валера слога с 

обликом и величином формата; 
● Обједињавање естетског и 

функционалног – садржине и форме; 
● Визуелно јединство различитих 

елемената; 
● Композиција истих облика на 

различитим формама; 
● Варирање једног облика у односу 

на величину и положај; 
● Уравнотежавање леве и десне 

странице по типографским принципима 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

На почетку сваке теме ученике упознати са циљевима и исходима, планомрада и начинима оцењивања. 

Предмет се реализује кроз вежбе у учионици, специјализованој учионици и кабинету. Приликом остваривања програма вежби 

одељење се дели на групе до 15 ученика.  Препорука у организацији наставе за други разред је да се по недељама реализује двочас 

вежби.  
 

Приликом реализације модула ослонити се на предзнања ученика из ликовне културе. Препорука је да се приликом остваривања 

програма израђују задаци који ће се примењивати у практичној настави и стручним предметима. Инсистирати на систематичности и 

примени стечених знања у пракси. 

За самосталне вежбе ученика потребно је припремити материјал који се налази у опису сваке вежбе. Предлог тема самосталних 

вежби је следећи: 

1. Применити естетска начела на самосталном графичком раду. 

2. Израдити графички рад са компоновањем различитих текстура. 

3. Применити оптичке илузије у свом графичком раду. 

4. Израдити графички рад са елементима репетиције с варијацијама. 

5. Израдити графички рад симетрична и асиметрична композиција. 

6. Реализација конструкције верзалних и курентних слова латинице и ћирилице. 

7. Извођење самосталног графичко рада из области књиге и књижне типографије. 

 



Избор метода и облика рада за сваку тему одређује наставник у зависности од наставних садржаја и наставних средстава, способности 

и потреба ученика, материјалних и других услова. Користити вербалне методе (метода усменог излагања и дијалошка метода), методе 

демонстрације, текстуално-илустративне методе. Предложени облици рада су фронтални, рад у групи, рад у пару, индивидуални рад. 

 

Уколико се програм реализује у складу са Законом о дуалном образовању потребно је да школа и послодавац детаљно 

испланирају и утврде место и начин реализације исхода, и унесу их у план реализације учења кроз рад. Препорука је да се учење 

кроз рад реализује применом савремене рачунарске опреме и одговарајућих компјутерских програма.  

 

УПУТСТВО ЗА ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА 

 

У настави оријентисаној ка достизању исхода прате се и вреднују процесна ставе и учења, постигнућа ученика (продукти учења) и 

сопствени рад. Наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици партиципирају, 

како прикупљају податке, како аргументују, евалуирају, документују итд. Да би вредновање било објективно и у функцијиучења, 

потребно је ускладити нивое исхода и начине оцењивања. 

 

Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа ученика на крају сваке реализоване теме. Сумативне оцене се добијају из 

контролних или писмених радова, тестова, усменог испитивања, самосталних или групних радова ученика. 

 

У формативном вредновању наставник би требало да промовише групни дијалог, да користи питања да би генерисао податке из 

ђачких идеја, али и да помогне развој ђачких идеја, да је ученицима повратне информације, а повратне информације добијене од 

ученика користи да прилагоди подучавање, охрабрује ученике да оцењују квалитет свог рада. Избор инструмента за формативно 

вредновање зависи од врсте активности која се вреднује. 

Избор инструмента за формативно вредновање зависи од врсте активности која се вреднује. Када је у питању израда пројектног 

задатка може се применити „чек листа” у којој су приказани нивои постигнућа ученика са показатељима испуњености, а наставник 

треба да означи показатељ који одговара понашању ученика. 

 

Уколико се програм реализује у складу са Законом о дуалном образовању наставник /инструктор проверава да ли је послодаваци 

звршио процену ризика на радном месту на коме раде млади и да ли је извео уводну обуку младих о безбедности и здрављу нараду. 

 

 

Назив предмета: ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА 

Годишњи фонд часова: теорија:   68 вежбе:  0 практична настава: 0 блок настава: 0 



Разред: други 

Циљеви учења: − Стицање знања о материјалима који се користе у графичкој индустрији; 

− Обезбеђивање неопходне теоријске основе за практичну употребу графичких материјала; 

− Подстицање интересовања код ученика за практичну примену стручних знања; 

− Развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и заштити животне средине. 

 

ТЕМА ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ / КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ САДРЖАЈА 

Метални материјали 

● навед метале и легуре које се примењују у 

графичкој индустрији 
● објасни улогу и значај метала и легура у 

графичкој индустрији 
● наведе где се примењују одређени метали или 

легуре у графичкој производњи 
● објасни врсте механичких испитивања метала и 

легура 
● опише поступке испитивања метала са 

разарањем и без разарања 
● наведе начине одређивање тврдоће метала 
● опише процес корозије метала и заштите од 

корозије 

● Метали који се примењују у 

графичкој индустрији; 
● Легуре које се примењују у 

графичкој индустрији; 
● Механичка испитивања метала и 

легура; 
● Испитивање метала са разарањем и 

без разарања; 
● Одређивање тврдоће метала; 
● Корозија метала и заштита од 

корозије. 

Папир 

● објасни значај целулозе и папира у графичкој 

индустрији 
● опише процес производње папира 
● наведе формате папира 
● наведе својства папира за одређене врсте  

штампе 
● објасни својства и карактеристике целулозе 
● објасни механичка и хемијска својства папира 

● Технолошки процес производње 

папира; 
● Формати папира; 
● Својства и карактеристике папира; 
● Целулоза; 
● Методе испитивања папира; 
● Штампарски папири; 
● Утицај спољних фактора на папир; 
● Припрема папира за штампу. 

Графичке боје 

● објасни значај графичких боја 
● наведе врстеве и својства боја које се користе за 

разне технике штампе 

● Природа графичких боја; 
● Састав графичких боја и улога 

компоненти; 



● наведе састав графичких боја и улога појединих 

компоненти у њиховом саставу 
● наведе врсте пигмената  
● опише основна својства графичких боја и 

њихово испитивање 
● објасни процес производње графичких боја 
● анализира примену боја за различите врсте и 

технике штампе 
● опише узајамно деловање боја и подлоге 
● анализира механизме сушења графичких боја 

● Пигменти; 
● Везива; 
● Основна својства графичких боја и 

њихово испитивање; 
● Својства графичких боја у 

зависности од технике штампе; 
● Узајамно деловање боја и подлоге; 
● Механизми сушења графичких боја. 

Лакови 

● објасни значај лакова и која је њихова улога у 

графичкој индустрији 
● разликује врсте лакова 
● наведе својства и карактеристике лакова 
● наведе примену одређених врста лакова 

● Лакови за лакирање; 
● Лакови за боје; 
● Лак који се суши на повишеној 

температури; 
● Сјајан лак; 
● Лак на бази тврде смоле и ланеног 

уља. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив предмета: ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА 

Годишњи фонд часова: теорија:   68 вежбе:  0 практична настава: 0 блок настава: 0 

Разред: трећи 

Макромолекули 

● опише својства  макромолекуле који се користе 

у графичкој индустрији 
● наведе начин класификација макромолекула 

● Класификација макромолекула; 
● Природни макромолекули; 
● Синтетички макромолекули; 



● објасни разлику између природних и 

синтетичких макромолекула 
● објасни примену полимера као индустријског 

материјала 
● анализира примену макромолекула у графичкој 

индустрији 

● Структура и својства полимерних 

материјала; 
● Полимер као индустријски 

материјал; 
● Примена макромолекула у 

графичкој индустрији. 

Пластичне масе 

● објасни својства пластичних маса 
● опише поступке прераде пластичне масе 
● објасни примени пластичних маса као подлога за 

штампање 
● анализира примену пластичних маса у графичкој 

индустрији 

● Састав пластичних маса; 
● Прерада пластичних маса; 
● Превлачење метала и других 

материјала пластичним масама; 
● Обрада површина; 
● Штампање на пластичним масама; 
● Примена пластичних маса у 

графичкој индустрији. 

Лепила 

● опише својства лепила која се користе у 

графичкој индустрији 
● наведе  врсту лепила и њихову примену  
● објасни процес лепљења 
● анализира утицај услова слепљивања на јачину 

слепљивања 
● објасни примену лепила у графичкој индустрији 

● Класификација лепила; 
● Теорија лепљења; 
● Утицај појединих компоненти 

лепила на његова својства; 
● Утицај услова слепљивања на 

јачину слепљивања; 
● Примена лепила у графичкој 

индустрији. 

Гума 

● објасни улогу, врсте и својства еластомера 
● наведе својства природног и синтетичког 

каучука 
● наведе врсте гума које се користе у графичкој 

индустрији 
● објасни улогу и значај каучука за графичку 

индустрију 

● Еластомери; 
● Природни каучук; 
● Синтетички каучук; 
● Производња гуме; 
● Израда гумених производа. 

Мазива 

● наведе типове подмазивања 
● наведе врсте и примену мазива 
● наведе мазива која се користе у графичкој 

индустрији 
● објасни улогу и својства адитива 

● Типови подмазивања; 
● Врсте мазива; 
● Методе подмазивања; 
● Класификација мазива; 



● Примена мазива у графичкој 

индустрији; 
● Адитиви. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

На почетку сваке теме ученике упознати са циљевима и исходима, планомрада и начинима оцењивања. 

Предмет се реализује кроз теоријску наставу у учионици и специјализованој учионици. Приликом остваривања програма одељење 

се не дели.  Препорука у организацији наставе је по недељама реализује двочас теоријске наставе. Препоручени број часова по темама 

за други разред је следећи: 
● Метални материјали (18 часова); 
● Папир (22 часа); 
● Графичке боје (24 часа); 
● Лакови (4 часа). 

 

Трећи разред: 
● Макромолекули (18 часова); 
● Пластичне масе (18 часова); 
● Лепила (12 часова); 
● Гума (12 часова); 
● Мазива (8 часоваа). 

 

Приликом реализације тема ослонити се на предзнања ученика из хемије, основи графичке технике, технологије штампе и практичне 

наставе. Препорука је да се приликом остваривања програма израђују задаци који ће се примењивати у практичној настави и 

стручним предметима. Инсистирати на систематичности и примени стечених знања у пракси. 

За самосталне радове ученика потребно је припремити материјал и проверу знања ученика. Предлог тема самосталних радова за 

други разред је следећи: 

1. Приказ метала који се примењују у графичкој индустрији.  

2. Презентација технолошког процеса производње папира. 

3. Приказ процеса производње графичких боја. 

4. Презентација различитих врста лакова 

 

Трећи разред: 

1. Приказ примене макромолекула у графичкој индустрији. 



2. Презентација примене пластичних маса у графичкој индустрији. 

3. Приказ утицаја појединих компоненти лепила на његова својства. 

4. Презентација процеса производње гуме. 

5. Приказ примене мазива у графичкој индустрији. 

 

Избор метода и облика рада за сваку тему одређује наставник у зависности од наставних садржаја, способности и потреба ученика, 

материјалних и других услова. Користити вербалне методе (метода усменог излагања и дијалошка метода), методе демонстрације, 

текстуално-илустративне методе. Предложени облици рада су фронтални, рад у групи, рад у пару, индивидуални рад. 

УПУТСТВО ЗА ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА 

У настави оријентисаној ка достизању исхода прате се и вреднују процес наставе и учења, постигнућа ученика (продукти учења) и 

сопствени рад. Наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици партиципирају, 

како прикупљају податке, како аргументују, евалуирају, документују итд. Да би вредновање било објективно и у функцији учења, 

потребно је ускладити нивое исхода и начине оцењивања. 

Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа ученика на крају сваке реализоване теме. Сумативне оцене се добијају из 

контролних или писмених радова, тестова, усменог испитивања, самосталних или групних радова ученика. 

У формативном вредновању наставник бит ребало да промовише групни дијалог, да користи питања да би генерисао податке из 

ђачких идеја, али и да помогне развој ђачких идеја, даје ученицима повратне информације, а повратне информације добијене од 

ученика користи да прилагоди подучавање, охрабрује ученике да оцењују квалитет свог рада. Избор инструмента за формативно 

вредновање зависи од врсте активности која се вреднује. 

 

 

 

Назив предмета: ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ 

Годишњи фонд часова: теорија:   60 вежбе:  0 практична настава: 0 блок настава: 0 

Разред: четврти 



Циљеви учења: − Развијање радозналости и интересовања за примењену електротехнику, електронику и 

аутоматику у графичкој струци; 

− Стицање и повезивање теоријских знања значајних за технику и технологију графичких 

производа; 

− Подстицање интересовања код ученика за практичну примену стручних знања; 

− Развијање способности уочавања примене теоријских знања у графичкој индустрији. 

 

ТЕМА ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ / КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ САДРЖАЈА 

Магнетно поље 

 

● наведе физичке величине које описују 

магнетно поље 
● анализира Лоренцову и Амперову силу 
● објасни електромагнетну индукцију  
● разуме узајамну индукцију и самоиндукцију 

 

● Физичке величине које описују 

магнетно поље (магнетна индукција, магнетни 

флукс, јачина магнетног поља); 
● Лоренцова и Амперова сила; 
● Електромагнетна индукција (Фарадејев 

закон); 
● Узајамна индукција и самоиндукција. 

Једносмерна струја 

 

● дефинише величине и законе у вези са 

једносмерном струјом 
● наведе одговарајуће мерне јединице и ознаке 
● објаснити како јачина струје зависи од 

отпора и зашто се проводник загрева при протицању 

електричне струје 
● објасни рад електричне струје и принцип 

рада генератора 

● Јачина, густина, електрични отпор 

електричне струје; 
● Генератори једносмерне струје; 
● Отпорници и везивање отпорника; 
● Прво и друго Кирхофово правило; 
● Омов и Џулов закон; 
● Рад и снага електричне струје. 

Наизменична струја 

 

● објасни тренутну, максималну и ефективну 

вредност јачине наизменичне струје 
● разликује термогени, индуктивни и 

капацитивни отпор 
● разликује фазну разлику јачине струје и 

напона 
● дефинише импеданцу и снагу наизменичне 

струје 

● Настанак наизменичне струје; 

Тренутне, максималне и ефективне вредности 

наизменичне струје; 
● Отпори у колу наизменичне струје. 

Импеданца; 
● Фазони и фазна разлика; 
● Трофазна струја. Веза у звезду и 

троугао; 
● Снага наизменичне струје. 



● објанити везу троугао и звезда код 

наизменичне струје 
● дефинише трофазну струју 

Електричне машине 

 

● објасни принцип рада трансформатора и 

трофазног асинхроног мотора 
● објасни улогу трансформатора и асинхроног 

трофазног генератора 

● Трансформатор (улога, конструкција, 

принцип рада) 
● Трофазни асихрони генератор 

(конструкција, принцип рада) 

Оптички инструменти 

 

● опише принцип рада ока 
● објасни принцип рада фотографског апарата 
● опише принцип  увећавања микроскопа и 

лупаа  
● наведе примену оптичких инструмената у 

графичкој струци 

● Око; 
● Лупа, микроскоп; 
● Фотографски апарат. 

Ласери 

 

● објасни принцип рада ласера 
● наведе употребу ласера у графичкој струци 
● наведе врсте ласера који се примењују у 

графичкој струци 
● објасни нека својства ласерског зрачења 

● Принцип рада ласера; 
● Примена ласера у графичкој струци. 

Електроника 

 

● разликује полупроводнике N и P типа 
● дефинише полупроводнике 
● објасни сопствену проводност 

полупроводника 
● објасни настанак и поларизацију Р-N споја 
● разликује диоде и транзисторе 
● наведе елементе конфигурације рачунара 

● Сопствена проводност 

полупроводника; 
● Полупроводник N и Р типа; 
● Р-N спој и поларизација Р-N споја; 
● Полупроводничка диода и 

транзистори; 
● Саставни делови конфигурације 

рачунара. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

На почетку сваке теме ученике упознати са циљевима и исходима, планомрада и начинима оцењивања. 

Предмет се реализује кроз теоријску наставу у учионици и специјализованој учионици. Приликом остваривања програма одељење 

се не дели. Препорука у организацији наставе је да се по недељама реализује двочас теоријске наставе. Препоручени број часова по 

темама за четврти разред је следећи: 



● Магнетно поље (6 часова); 
● Једносмерна струја (10 часова); 
● Наизменична струја (12 часа); 
● Електричне машине (4 часа); 
● Оптички инструменти (8 часова); 
● Ласери (6 часова); 
● Електроника (14 часова). 

 

Приликом реализације тема ослонити се на предзнања ученика из физике, основи графичке технике и практичне наставе. Препорука 

је да се приликом остваривања програма израђују задаци који ће се примењивати у практичној настави и стручним предметима. 

Инсистирати на систематичности и примени стечених знања у пракси. 

За самосталне радове ученика потребно је припремити материјал и проверу знања ученика. Предлог тема самосталних радове за 

четврти разред је следећи: 

5. Приказ генератора једносмерне струје.  

6. Презентација трофазна струја, веза у звезду и троугао. 

7. Презентација трофазног асихроног генератора (конструкција, принцип рада). 

8. Приказ фотографског апарата. 

9. Приказ принципа рада ласера. 

10. Презентација саставних делова конфигурације рачунара. 

 

Избор метода и облика рада за сваку тему одређује наставник у зависности од наставних садржаја, способности и потреба ученика, 

материјалних и других услова. Користити вербалне методе (метода усменог излагања и дијалошка метода), методе демонстрације, 

текстуално-илустративне методе. Предложени облици рада су фронтални, рад у групи, рад у пару, индивидуални рад. 

 

УПУТСТВО ЗА ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА 

У настави оријентисаној ка достизању исхода прате се и вреднују процес наставе и учења, постигнућа ученика (продукти учења) и 

сопствени рад. Наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици партиципирају, 

како прикупљају податке, како аргументују, евалуирају, документују итд. Да би вредновање било објективно и у функцији учења, 

потребно је ускладити нивое исхода и начине оцењивања. 

Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа ученика на крају сваке реализоване теме. Сумативне оцене се добијају из 

контролних или писмених радова, тестова, усменог испитивања, самосталних или групних радова ученика. 



У формативном вредновању наставник бит ребало да промовише групни дијалог, да користи питања да би генерисао податке из 

ђачких идеја, али и да помогне развој ђачких идеја, даје ученицима повратне информације, а повратне информације добијене од 

ученика користи да прилагоди подучавање, охрабрује ученике да оцењују квалитет свог рада. Избор инструмента за формативно 

вредновање зависи од врсте активности која се вреднује. 

 

Назив предмета: ТЕХНОЛОГИЈА ШТАМПЕ 

Годишњи фонд часова: теорија:  70 вежбе:   0 практична настава: 0 блок настава: 0 

Разред: први 

Циљеви учења: − Стицање теоријских знања о процесима који се користе у појединим техникама штампе; 

− Развијање свести о сопственим знањима и способностима да се стечена знања примењују у 

свакодневном животу, решавају проблеми и припремају за рад/даље образовање; 

− Развијање одговорног односа за очување природних ресурса и еколошке равнотеже; 

− Стицање знања о технологији штампе и оспособљавање ученика да теоријска знања примене 

у решавању задатака у практичном раду; 

− Стицање основних знања о машинским елеменатима и механизмима штампарских машина; 

− Упознавање техничко-технолошких карактеристика штампарских машина за високу, равну, 

пропусну, дубоку и дигиталну штампу; 

− Упознавање процеса штампе на штампарским машинама за високу, равну, пропусну, дубоку и 

дигиталну штампу; 

− Подстицање за даљи стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним 

способностима и потребама друштва; 

− Развијање систематичности, прецизности, смисла и одговорности за тимски рад; 

− Развијање способност за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и 

свакодневног живота; 

− Развијање свести за применом средстава за заштиту на раду и важности очувања сопственог 

здравља; 

− Развијање свест о значају одрживог развоја и еколошке етике. 

 



ТЕМА ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ САДРЖАЈА 

Поступак штампања 

● објасни појам штампања и поделе поступака 

штампања  
● објасни појам штампарске форме и поделу 

штампарских форми 
● наведе материјале од којих се израђују 

штампарске форме 
● дефинише појам штампарске боје 
● опише основна својства штампарских боја 
● објасни улогу притиска у процесу штампања 
● наведе начине остваривања притиска 
● објасни основне карактеристике и обележја 

високе, равне, дубоке, пропусне и дигиталне штампе 

● Поступак штампања појам и 

подела; 
● Штампарска форма појам, врсте и 

материјали за израду штампарске форме; 
● Штампарске боје, појам, основна 

својства; 
● Притисак, улога и начин 

остваривања; 
● Техника високе, равне, дубоке, 

пропусне и дигиталне штампе. 

Теоријске основе поступка 

штампања 

● објасни појам површинских појава и њихов значај 

за процес штампања 
● опише појаву површинског напона 
● опише појаву квашења 
● опише појам адсорпције 
● објасни процес лепљења, раздвајања слоја боје и 

везивања боје за подлогу за штампање 

● Површинске појаве – појам;  
● Површински напон; 
● Квашење; 
● Адсорпција; 
● Лепљење боје, раздвајање слоја 

боје и везивање за штампарску подлогу. 

Штампарске машине 

● наведе поделу штампарских машина 
● наведе елементе за спајање и спојеве 
● наведе елементе за пренос обртног кретања 
● наведе основне механизме штампарских машина 

● Подела штампарских машина; 
● Елементи за спајање и спојеви; 
● Елементи за пренос обртног 

кретања; 
● Основни механизми штампарских 

машина. 

Одржавање штампарских 

машина 

● објасни улогу и значај одржавања штампарских 

машина 
● опише начине текућег одржавања штампарских 

машина 
● опише начине подмазивања штампарских машина 

● Улога и значај одржавања; 
● Текуће одржавање; 
● Подмазивање. 

Штампарске машине за 

високу штампу 

● наведе поделу штампарских машина за високу 

штампу 

● Подела машина; 



● разликује заклопне и цилиндричне машине 
● наведе основне функционалне целине машине за 

типо штампу 
● објасни поступак типо штампе на заклопним 

машинама 
● опише карактеристике штампарске форме и 

материјале за израду 
● наведе подлоге за штампу које се користе у типо 

штампи 
● опише знаке препознавања отиска добијеног у 

типо штампи, 
● објасни специјалне поступке у високој штампи – 

нумерација, перфорација и биговање 
● наведе карактеристичне производе типо штампе 
● објасни принцип летерсет индиректне типо 

штампе („суви офсет“, „летерсет“) 
● опише карактеристике и материјал за израду 

штампарске форме за летерсет штампу 
● опише својства боје за летерсет штампу 
● наведе подлоге за штампу које се користе у 

летерсет штампи 
● опише знаке препознавања отиска добијеног 

летерсет штампом 
● наведе карактеристичне производе летерсет 

штампе 
● Опише машине за летерсет штампу 

● Типо штампа на заклопним 

машинама; 
● Штампарска форма за типо 

штампу; 
● Боја за типо штампу; 
● Штампарске подлоге за типо 

штампу; 
● Отисак у типо штампи; 
● Специјални поступци у високој 

штампи; 
● Карактеристични производи типо 

штампе; 
● Летерсет (суви офсет) – 

индиректна висока штампа; 
● Штампарска форма за летерсет 

штампу; 
● Штампарска боја за летерсет 

штампу; 
● Штампарске подлоге за летерсет 

штампу; 
● Отисак добијен летерсет 

штампом; 
● Карактеристични производи 

летерсет штампе; 
● Машине за летерсет штампу. 

  

Назив предмета: ТЕХНОЛОГИЈА ШТАМПЕ 

Годишњи фонд часова: теорија:  68 вежбе:   0 практична настава: 0 блок настава: 0 

Разред: други 

Сито штампа 
● објасни принцип сито штампе ● Принцип сито штампе; 

● Штампарске форме; 



● опише карактеристике и врсте штампарских 

форми за сито штампу 
● наведе материјале од којих су израђени рам и сито 
● наведе врсте штампарских подлога за сито 

штампу 
● опише својства боје за ситоштампу 
● објасни улогу ракела у поступку добијања отиска, 
● опише знаке препознавања отиска добијеног сито 

штампом 
● опише утицајне факторе на квалитет отиска у сито 

штампи 
● наведе карактеристичне производе сито штампе, 
● разликује врсте штампарских машина за сито 

штампу 
● опише основне механизме машина за сито штампу 
● објасни полуаутоматске, аутоматске и ротационе 

машине у сито штампи 
● објасни специјалне машине за штампу на 

обликованим телима  
● објасни сито штампу на заклопним машинама 
● објасни ситоштампу на цилиндарским машинама 
● објасни ситоштампу на цилиндарским машинама 

● Штампарске подлоге; 
● Штампарске боје; 
● Ракел; 
● Начин добијања отиска; 
● Знаци препознавања отиска 

добијеног у сито штампи; 
● Квалитет отиска; 
● Карактеристични производи сито 

штампе; 
● Штампарске машине за сито 

штампу; 
● Основни механизми машина за 

штампање; 
● Полуаутоматске, аутоматске и 

ротационе машине за сито штампу; 
● Специјалне машине за штампу на 

обликованим телима; 
● Сито штампа на заклопним 

машинама; 
● Сито штампа на цилиндарским 

машинама; 
● Сито штампа на ротационим 

машинама. 

Израда штампарске форме 

за сито штампу 

● објасни фотомеханички поступак израде сито – 

штампарске форме 
● објасни дигитални поступак израде штампарске 

форме 

● Фотомеханички поступак; 
● Дигитални поступак (Computer to 

Screen). 

Тампон штампа 

● наведе облике штампарске форме 
● разликује равне и цилиндричне штампарске форме 
● објасни улогу тампона у процесу штампања, 
● опише карактеристике тампона 
● опише штампарску јединицу и њене основне 

елементе 

● Штампарске форме; 
● Тампон; 
● Штампарска јединица; 
● Уређај за наношење боје; 
● Штампарске подлоге; 
● Штампарске боје; 
● Начин добијања отиска; 



● објасни отворени, затворени и ротациони систем 

за наношење боје 
● наведе врсте штампарских подлога за тампон 

штампу 
● опише својства боје за тампон штампу 
● опише знаке препознавања отиска добијеног 

тампон штампом 
● опише утицајне факторе на квалитет отиска у 

тампон штампи 
● наведе карактеристичне производе тампон штампе 
● разликује врсте штампарских машина за тампон 

штампу 

 

● Знаци препознавања отиска 

добијеног тампон штампом; 
● Квалитет отиска; 
● Карактеристични производи 

тампон штампе; 
● Штампарске машине за тампон 

штампу. 

Израда штампарске форме 

за тампон штампу 

● објасни поступак израде челичне штампарске 

форме 
● објасни поступак израде фотополимерне 

штампарске форме 
● објасни поступак израде керамичке штампарске 

форме 
● објасни CtP гравирни поступак израде штампарске 

форме за тампон штампу, 
● наведе ласере за израду CtP штампарске форме за 

тампон штампу 

● Челичне штампарске форме; 
● Фотополимерне штампарске 

форме; 
● Керамичке штампарске форме; 
● CtP израда штампарске форме; 
● Ласери. 

 

 

 

 

 

Притисак у процесу 

штампања 

● објасни улогу притиска у процесу штампања 
● наведе начине остваривања притиска у процесу 

штампања 
● опише основни дијаграм штампања 

• Улога притиска; 

• Остваривање притиска; 

• Основни дијаграм штампања. 

 

Израда пробних отисака 

● објасни улогу пробног отиска у процесу графичке 

производње 
● објасни аналогне и дигиталне поступке за 

добијање пробних отисака 

• Улога пробног отиска; 

• Аналогни и дигитални поступци 

за добијање пробних отисака. 



 

 

 

Назив предмета: ТЕХНОЛОГИЈА ШТАМПЕ 

Годишњи фонд часова: теорија:  68 вежбе:   0 практична настава: 0 блок настава: 0 

Разред: трећи 

Литографија 

● објасни појам литографије 
● објасни хемијско физички принцип добијања 

отиска 
● опише карактеристике и врсте литографских 

штампарских форми 
● опише специфична својства боја које се користе у 

литографији 
● наведе штампарске подлоге које се најчешће 

користе за литографску штампу 
● објасни поступак израде литографских 

штампарских форми 
● опише начин добијања отиска помоћу пресе. 
● наведе карактеристичне производе литографске 

штампе 

● Литографија – појам; 
● Хемијско – физички поступак 

штампања; 
● Штампарска форма; 
● Штампарска боја; 
● Штампарска подлога; 
● Израда штампарске форме; 
● Начин добијања отиска; 
● Карактеристични производи. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Офсет штампа 

 

 

 

 

 

 

 

 

● наведе врсте офсет плоча 
● опише карактеристике штампарске форме за 

офсет штампу 
● објасни поступак израде штампарске форме за 

офсет штампу 
● опише механичка и површинска својства офсет 

плоча 
● опише општа својства штампарских боја 
● опише оптичка својства боја 
● објасни начине мешања боје 
● објасни адитивно мешање боја 
● објасни суптрактивно мешање боја 

● Офсет плоче; 
● Штампарска форма; 
● Штампарска боја; 
● Својства штампарских боја; 
● Оптичка својства боја; 
● Мешање боја; 
● Адитивно мешање боја; 
● Суптрактивно мешање боја; 
● Механизам сушења боје; 
● Прорачун потребне количине 

боје; 
● Штампарска подлога; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● опише специфична својства боје за офсет штампу 
● наведе механизме сушења боје на отиску 
● израчуна потребну количину боје за штампу 
● опише специфична својства папира за офсет 

штампу 
● објасни како спољашњи фактори утичу на папир 
● опише начин припреме папира за штампање 
● дефинише појам штампарског табака 
● објасни начин добијања мањих формата из већег 
● одреди смер влаканаца у папиру 
● одреди најекономичнији минимални формат 

табака за штампу 
● разликује врсте савијања табака 
● опише начин сакупљања и окретања табака 
● објасни значај и улогу ознака на штампаном 

табаку 

● Општа својства штампарских 

папира; 
● Својства папира за офсет штампу; 
● Утицај спољњих фактора на 

папир; 
● Припрема папира за штампање; 
● Штампарски табак, појам; 
● Формати папира; 
● Смер влаканаца папира; 
● Искоришћење папира у штампи; 
● избор величине табака; 
● Савијање, сакупљање и окретање 

табака; 
● Ознаке на штампаном табаку. 

Офсет машина за штампање 

на табацима 

● опише основне функционалне целине табачне 

офсет машине 
● објасни функцију уређаја за улагање 
● наведе врсте уређаја за улагање 
● опише главне делове уређаја за улагање 
● објасни поступак контроле улагања табака 
● објасни уређаје за контролу дуплог табака 
● опише начине преноса табака до цилиндра за 

притисак 
● објасни улогу уређаја за бојење 
● наведе главне делове уређаја за бојење 
● разликује типове уређаја за бојење 
● објасни улогу уређаја за влажење 
● наведе главне делове уређаја за влажење 
● разликује типове уређаја за влажење 
● објасни улогу раствора за влажење 
● опише раствор за влажење – састав 
● објасни функцију уређаја за излагање 

● Основне функционалне целине; 
● Уређај за улагање; 
● Контрола улагања табака; 
● Пренос табака до цилиндра за 

притисак; 
● Уређај за бојење; 
● Уређај за влажење; 
● Раствор за влажење, састав; 
● Систем цилиндара; 
● Уређај за излагање; 
● Уређај за запрашивање; 
● Уређај за сушење боје. 

 

 

 

 

 

 



● објасни улогу уређаја за запрашивање 
● опише уређај за запрашивање 
● објасни функцију уређаја за сушење боје 
● опише различите начине сушења боје 

 

Поступци дораде на офсет 

машинама 

● објасни појам лакирања отиска 
● објасни улогу и значај лакирања отиска 
● разликује начине лакирања у офсет машини 
● објасни поступке лакирања целе површине и спот 

лакирање 
● опише како се може извести нумерисање, 

утискивање, перфорисање и изрезивање на офсет машини 

● Лакирање; 
● Нумерисање; 
● Утискивање; 
● Перфорисање; 
● Изрезивање. 

 

 

 

Офсет машине за штампу 

без влажења 

● објасни Computer to Press технологију 
● објасни значење DI технологије 
● опише грађу штампарске форме 
● опише специфична својства штампарске боје 
● објасни предности DI технологије 
● објасни који су тиражи најрентабилнији за 

штампу 
● наведе подлоге на којима се штампа, 
● објасни еколошке предности DI технологије 
● објасни поступак израде штампарске форме 

унутар машине 
● опише карактеристичне производе безводне офсет 

штампе. 

● Computer to Press; 
● DI технологија; 
● Штампарска форма; 
● Штампарска боја; 
● Штампарске подлоге; 
● Израда штампарске форме; 
● Штампање на лим; 
● Безводна офсет штампа; 
● Карактеристични производи. 

 

 

 

 
 

 

Назив предмета: ТЕХНОЛОГИЈА ШТАМПЕ 

Годишњи фонд часова: теорија:  60 вежбе:   0 практична настава: 0 блок настава: 0 

Разред: четврти 



Ротације 

● дефинише појам ротације 
● наведе поделу ротација 
● опише ролну папира 
● опише својства папира 
● наведе главне делове ротација 
● објасни уређај за улагање 
● опише носач ролне 
● објасни поступак измене ролни 
● објасни уређај за одмотавање траке 
● објасни уређај за вођење траке 
● опише начин отклањања статичког електрицитета 
● опише поступак провлачења траке кроз ротацију 
● објасни уздужно и попречно сечење 
● објасни попречно и уздужно савијање 
● објасни урешај за контролу рада ротације 
● објасни начин на који се управља радом ротације 

преко управљачког пулта 
● опише мере заштите од буке 

● Подела ротација; 
● Ролна папира; 
● Својства папира; 
● Грађа ротација; 
● Уређај за улагање; 
● Носач ролне; 
● Измена ролни; 
● Уређај за одмотавање траке; 
● Уређај за вођење траке; 
● Отклањање статичког 

eлектрицитета; 
● Провлачење траке кроз ротацију; 
● Уређај за излагање; 
● Уздужно и попречно сечење; 
● Попречно и уздужно савијање; 
● Контролни уређаји; 
● Управљачки пулт; 
● Заштита од буке. 

Ротације за флексо штампу 

● опише карактеристике и својства штампарске 

фотополимерне форме 
● наведе врсте боја за флексографску штампу 
● наведе врсте штампарских подлога за флексо 

штампу 
● опише од чега се састоји основна штампарска 

јединица за флексо штампу 
● опише цилиндар форме и начин постављања 

штампарске форме 
● опише постављање штампарске форме на цилиндар 
● опише цилиндар за притисак, 
● опише уређај за бојење 
● објасни значај и карактеристике растерског ваљка у 

процесу штампања 
● опише распоред штампарских јединица код флексо 

ротација 

● Штампарска форма; 
● Штампарска боја; 
● Штампарске подлоге; 
● Пластичне фолије; 
● Металне фолије; 
● Штампарска јединица; 
● Цилиндар форме; 
● Постављање клишеа на цилиндар; 
● Дисторзија; 
● Цилиндар за притисак; 
● Уређај за бојење; 
● Растерски ваљак; 
● Распоред штампарских јединица; 
● Сушење боја; 
● Карактеристични производи. 



● опише начине сушења боје на отиску 
● наведе карактеристичне производе флексо штампе 

Ротације за офсет штампу 

● опише систем цилиндара офсет ротације 
● опише главне делове цилиндра форме 
● опише цилиндар за гуму и својства офсет гуме 
● опише цилиндар за притисак 
● објасни улогу и главне делове уређаја за бојење 
● објасни улогу и главне делове уређаја за влажење 
● наведе начине сушења боје на отиску 
● објасни принцип рада офсет ротације типа „од 

рачунара до штампе“ (CtPress) 

● Систем цилиндара; 
● Цилндар форме; 
● Цилиндар за гуму; 
● Цилиндар за притисак; 
● Распоред цилиндара у 

штампарској јединици; 
● Уређај за бојење; 
● Уређај за влажење; 
● Уређај за сушење боје; 
● Офсет ротације CtPress. 

Рoтације за дубоку штампу 

● опише од чега се састоји основна штампарска 

јединица за ротациону дубоку штампу 
● опише цилиндар форме за дубоку штампу 
● опише цилиндар за притисак 
● објасни принцип рада уређаја за бојење 
● опише начин сушења боје на отиску 
● објасни принцип рада ротација дубоке штампе типа  
● опише детаљно поступак штампања вредносних 

папира 

● Штампарска јединица; 
● Цилиндар штампарске форме; 
● Цилиндар за притисак; 
● Уређај за бојење; 
● Уређај за сушење боје; 
● Ротације за бакро штампу; 
● Штампање вредносних папира 

(intaglio). 

 

 

Машине за дигиталну 

штампу 

● објасни добијање отиска принципом 

електрофотографије 
● објасни добијање отиска принципом инк-џет 

штампе 
● објасни добијање отиска принципом термографије 
● објасни добијање отиска принципом јонографије 
● опише својства боје за дигиталну штампу 
● опише својства подлоге за дигиталну штампе 
● објасни принцип штампања платних картица 

здравствених картица, картица за попуст, и др. 

● Принцип електрофотографије; 
● Принцип штампања млазом боје 

(инк-џет); 
● Принцип термографије; 
● Принцип јонографије 
● Боје за дигиталну штампу; 
● Подлоге за дигиталну штампу. 

 

Контрола квалитета штампе 
● објасни појам квалитета отиска 
● објасни појам контроле квалитета отиска 

● Квалитет отиска; 
● Контрола квалитета; 



● опише начине визуелне контроле квалитета отиска 
● опише начине контроле квалитета отисака помоћу 

мерних инструмената 
● објасни појам оптиче густине боје на отиску 
● опише принцип рада дензитометра 
● објасни принцип растерске репродукције тонова 
● опише утицајне факторе на деформацију растерске 

тачке 
● објасни визуелни начин контроле уједначености 

боје на отиску 
● објасни ознаке на табаку помоћу којих се 

контролише уклапање боја на отиску 

● Визуелна контрола квалитета; 
● Контрола квалитета помоћу 

мерних инструмената; 
● Оптичка густина боје на отиску; 
● Принцип рада дензитометра; 
● Растерска репродукција тонова; 
● Деформација растерске тачке; 
● Сиви баланс (уједначеност боја); 
● Уклапање боја. 

 

 

 

 
 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

На почетку сваке теме ученике упознати са циљевима и исходима, планом рада и начинима оцењивања. 

Предмет се реализује кроз теоријску наставу у учионици и специјализованој учионици. Препорука у организацији наставе је да се 

по недељама реализује двочас теоријске наставе и одељење се не дели. Препоручени број часова по темама за први разред је следећи: 
● Поступак штампања (30 часова); 
● Теоријске основе поступка штампања (12 часова); 
● Штампарске машине (5 часова); 
● Одржавање штампарских машина (4 часа); 
● Штампарске машине за високу штампу (19 часова). 

 

Други разред: 
● Сито штампа (20 часова); 
● Израда штампарске форме за сито штампу (10 часова); 
● Тампон штампа (20 часова); 
● Израда штампарске форме за тампон штампу (8 часова); 
● Притисак у процесу штампања (8 часова); 
● Израда пробних отисака (2 часа). 

 

Трећи разред: 



● Литографија (8 часова); 
● Офсет штампа (10 часова) 
● Офсет машина за штампање на табацима (20 часова); 
● Поступци дораде на офсет машинама (10 часова); 
● Машине за безводни офсет (20 часова). 

 

Четврти разред: 
● Ротације (10 часова); 
● Ротације за флексо штампу (10 часова); 
● Ротације за офсет штампу (18 часова); 
● Рoтације за дубоку штампу (5 часова); 
● Машине за дигиталну штампу (7 часова); 
● Контрола квалитета штампе (10 часова). 

 

Приликом реализације тема ослонити се на предзнања ученика из хемије, физике, основи графичке технике, технологије графичког 

материјала, и практичне наставе. Препорука је да се приликом остваривања програма израђују задаци који ће се примењивати у 

практичној настави и стручним предметима. Инсистирати на систематичности и примени стечених знања у пракси. 

За самосталне радове ученика потребно је припремити материјал и проверити знање ученика. Предлог тема самосталних радова за 

први разред је следећи:  

1. Презентација техника високе, равне, дубоке, пропусне и дигиталне штампе.  

2. Приказ лепљења боје, раздвајање слоја боје и везивање за штампарску подлогу. 

3. Презентација основних механизама штампарских машина. 

4. Приказ текућег одржавања штампарских машина. 

5. Презентација штампарских машина за високу штампу. 

 

Други разред: 

1. Приказ принципа сито штампе. 

2. Презентација класичног и дигиталног поступка израде сито штампарске форме. 

3. Приказ принципа тампон штампе. 

4. Презентација поступака израде штампарске форме за тампон штампу. 

5. Приказ начина остваривања притиска у процесу штампања. 

6. Презентација анологних и дигиталног поступака израде пробних отисака. 

  

Трећи разред: 



1. Приказ принципа добијања отиска литографијом. 

2.   Презентација поступка израде штампарске форме за офсет штампу. 

3. Презентација основних функционалних целина табачне офсет машине. 

4.   Приказ утискивања и изрезивања. 
    5.   Презентација Computer to Press технологије. 

 

Четврти разред: 

1. Приказ грађе ротације за офсет штампу. 

2. Презентација штампарске јединице за флексо штампу. 

3. Приказ распореда цилиндара у офсет штампарским јединицама. 

4. Презентација ротације за дубоку штампу. 

5. Приказ електрофотографије, јонографије, инк-џет и термографије. 

6. Презентација ознака на штампаном табаку за контролу квалитета отиска 

 

Избор метода и облика рада за сваку тему одређује наставник у зависности од наставних садржаја, способности и потреба ученика, 

материјалних и других услова. Користити вербалне методе (метода усменог излагања и дијалошка метода), методе демонстрације, 

текстуално-илустративне методе. Предложени облици рада су фронтални, рад у групи, рад у пару, индивидуални рад. 

 

УПУТСТВО ЗА ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА 

У настави оријентисаној ка достизању исхода прате се и вреднују процес наставе и учења, постигнућа ученика (продукти учења) и 

сопствени рад. Наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици партиципирају, 

како прикупљају податке, како аргументују, евалуирају, документују итд. Да би вредновање било објективно и у функцији учења, 

потребно је ускладити нивое исхода и начине оцењивања. 

Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа ученика на крају сваке реализоване теме. Сумативне оцене се добијају из 

контролних или писмених радова, тестова, усменог испитивања, самосталних или групних радова ученика. 

У формативном вредновању наставник бит ребало да промовише групни дијалог, да користи питања да би генерисао податке из 

ђачких идеја, али и да помогне развој ђачких идеја, даје ученицима повратне информације, а повратне информације добијене од 

ученика користи да прилагоди подучавање, охрабрује ученике да оцењују квалитет свог рада. Избор инструмента за формативно 

вредновање зависи од врсте активности која се вреднује. 

 

 

 

Назив предмета: ПРАКТИЧНА НАСТАВА 



 

4. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ  

РАЗРЕД 

НАСТАВА 

ПРАКСА УКУПНО Теоријска 

настава 
Вежбе Практична настава 

Настава у 

блоку 

I 0 0 210 60 210 270 

II 0 0 272 90 272 362 

III 0 0 476 90 476 566 

IV 0 0 363 120 363 483 

 

Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада 

 

5. ЦИЉЕВИ УЧЕЊА: 
● Оспособљавање ученика да користећи променом стечена теоријска и практична знања и вештине штампају различите 

графичке производе на свим типовима машина за високу, равну, дубоку, пропусну и дигиталну штампу; 
● Оспособљавање ученика да самостално рукују средствима рада и материјалима у процесу штампе; 
● Развијање смисла код ученика за тачност, уредност и формирање навика за плански организован рад; 
● Формирање навика код ученика да одржавају штампарске машине и алате и рационално користе материјал; 
● Развијање систематичности, прецизности, смисла и одговорности за тимски рад; 
● Развијање способност за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневног живота; 
● Оспособљавање за примену средстава за заштиту на раду и развијање свести о важности очувања сопственог здравља; 
● Развијање свест о значају одрживог развоја и еколошке етике. 

 

6. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА 

  

Разред:  први 

Ред.бр. НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула 

(часови) 

1. Радна организација и окружење рада 25 

2. Штампарске машине за високу штампу 65 

3. Штампање на табачним офсет машинама 120 

4. Настава у блоку 60 



 

Разред:  други 

Ред.бр. НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула 

(часови) 

1. Штампање на офсет машинама 152 

2. Штампање на машинама за сито штампу 70 

3. Штампање на машинама за тампон штампу 50 

4. Настава у блоку 90 

 

Разред:  трећи 

Ред.бр. НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула 

(часови) 

1. Литографија и алграфија 66 

2. Штампање на вишебојним машинама 230 

3. Поступци дораде на офсет машинама 40 

3. Штампање на офсет машинама типа „од рачунара до штампе“ (Computer to Press) 140 

4. Настава у блоку 90 

 

Разред:  четврти 

Ред.бр. НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула 

(часови) 

1. Штампање на ротацијама за флексо штампу 75 

2. Штампање на ротацијама за дубоку штампу 70 

3. Штампање на ротацијама за офсет штампу 125 

4. Штампање на машинама за дигиталну штампу 60 

5. Штампање вредносних папира 33 

6. Настава у блоку 120 

 

Разред:  први 

НАЗИВ МОДУЛА ИСХОДИ 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈ / 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ САДРЖАЈА 



Радна организација и окружење рада 

● примењује мере личне и колективне заштите 

на раду 
● спроводи мере безбедности и здравља на 

раду 
● примењује мере заштите животне средине 
● учествује у организацији рада у одељењу 

штампе, 
● прати рад штампарских машина у одељењу 

штампе 
● прати план реализације процеса производње 
● учествује у анализи радног налога 
● изврши преглед штампарске форме 
● обезбеди основне материјале и помоћна 

средства за рад 
● складишти основне и помоћне материјале и 

алате за рад 
● води рачуна о оптималној температури и 

релативној влажности ваздуха у одељењу штампе 

● Производна одељења у 

штампарији 
● Упознавање опреме у 

одељењу штампе; 
● Рад штампарских машина; 
● Заједничка опрема у одељењу 

штампе; 
● Разрада плана штампања; 
● Заштита на раду и заштита 

животне околине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ради на различитим конструкцијама и 

типовима машина за високу штампу 
● подеси уређај за улагање и излагање на 

машинама у односу на формат, граматуру и 

дебљину штампарске подлоге 
● обезбеди процес несметаног и континуалног 

улагања и излагање материјала за штампање 
● подеси доток боје уређаја за бојење у складу 

са производом који се штампа 
● постави штампарску форму у штампарску 

машину 
● припреми форму за нумерацију и 

перфорацију 
● врши нумерацију и перфорацију на заклопној 

типо машини 

● Конструкција и начин 

функционисања машина за високу 

штампу; 
● Уређај за улагање и излагање; 
● Уређа за бојење; 
● Темељна и притисна плоча; 
● Штампарска форма; 
● форма за нумерисање, 

перфорацију; 
● Боја за типо штампу; 
● Припрема боје за штампање; 
● Подешавање својстава боје; 
● Мешање основних боја; 
● Израда рецептура; 
● Одређивање редоследа 

штампања боја; 



 

 

 

Штампарске машине за високу 

штампу 

● припреми штампарску боју за штампање у 

складу са техничким узорком и предметом 

штампања 
● припреми својства боје за високу штампу 

према типу штампарске машине 
● подешава својства боје према различитим 

подлогама за штампу 
● меша основне боје 
● меша боје по рецептури 
● користи каталоге боја 
● одређује редослед штампања боја 
● врши прорачун потребне количине боја 
● регулише  уклапање боја на отиску 
● одреди минимални економични формат 

табака у складу са димензијама производа и 

потребном технолошком површином за грајфер и 

ознаке на табаку за контролу квалитета отиска и 

захтева графичке дораде 
● бира адекватну врсту материјала за штампу, 
● припрема материјал за штампу 
● проверава смер влаканаца штампарског 

папира, 
● прати услове климатизације материјала на 

којем се штампа 
● израђује макету распореда страница у односу 

на савијање 
● врши растресање табака 
● врши поравнање папира за штампу 
● врши прорачун потребне количине папира за 

тираж и технички додатак 
● анализира отиске и врши контролу квалитета 

отисака 
● уочава и отклања узроке проблема насталих у 

штампи 

● Уклапање боја на отиску; 
● Штампарске подлоге за типо 

штампу; 
● Штампарски табак; 
● Припрема папира за 

штампање; 
● Сечење; 
● Бројање; 
● Климатизација; 
● Одређивање смера влаканаца; 
● Контрола распореда страница; 
● Отисак у типо штампи; 
● Специјални поступци у 

високој штампи; 
● Карактеристични производи 

типо штампе; 
● Летерсет („суви офсет“) – 

индиректна висока штампа; 
● Штампарска форма за 

летерсет штампу; 
● Штампарска боја за летерсет 

штампу; 
● Штампарске подлоге за 

летерсет штампу; 
● Отисак добијен летерсет 

штампом; 
● Карактеристични производи 

летерсет штампе; 
● Машине за летерсет штампу. 



● штампа једнобојне и вишебојне акциденичне 

производе 
● врши перфорацију блоковских производа, 
● врши нумерацију улазница, карата и сл. 

графичких производа 
● штампа на папиру, картону, храпавим 

штампарским подлогама, омотних папира и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штампање на табачним офсет 

машинама 

● изводи пробне отиске у процесу графичке 

производње 
● користи и поступа по радном налогу при 

раду, 
● изврши анализу радног налога 
● одређује задатке из техничко – технолошке 

документације 
● усмерава послове ка расположивим и 

одговарајућим штампарским машинама 
● припремa машине према техникама и намени, 

начину улагања материјала, према формату, нивоу 

аутоматизованости и према броју боја 
● врши преглед штампарске форме, 

контролише исправност штампарске форме 

(квалитет преноса информација на плочу и грешке 

које се могу појавити у процесу припреме за 

штампу) 
● користи микрометар и мери дебљину плоче 
● врши проверу присутности свих помоћних 

елемената и ознака на плочи које служе за визуелну 

и мерну контролу квалитета отиска 
● врши конзервирање плоче ради њене заштите 

од корозије и одлаже је за поновно коришћење 
● врши избор и припрему одговарајућег 

материјала за штампу 
● одређује корисну и технолошку површину 

штампарског табака 

● Разрада радног налога; 
● Конструкције и принцип рада 

штампарске машине; 
● Припрема машине за 

штампање; 
● Штампарска форма; 
● Штампарска подлога; 
● Штампарска боја; 
● Својства боје; 
● Сушење боје; 
● Квалитет штампарске боје; 
● Квалитет боје на отиску; 
● Припрема раствора за 

влажење; 
● Праћење процеса штампања; 
● Контрола квалитета отиска; 
● Распрема машине; 



● врши избор минималног формата материјала 

за штампу 
● врши резање табака на потребан формат за 

штампу 
● проверава смер влаканаца папира, 
● мери дебљину папира 
● проверава оптичка и реолошка својства боје 
● проверава својства боја за офсет штампу 
● користи различите механизме сушења боја 
● додатке за побољшање квалитета штампарске 

боје 
● користи апарате за мерење и контролу 

квалитета боје на отиску 
● подешава делове уређаја за улагање према 

формату, дебљини и граматури материјала за 

штампу 
● подешава цилиндре за форму, гуму и 

притисак 
● поставља штампарску форму на цилиндар 
● кроји и обавља замену гуме на офсетом 

цилиндру 
● врши подешавање уређаја за бојење 
● подешава уређај за влажење 
● припрема раствор за влажење и контролише 

pH вредност раствора 
● подешава делове уређаја за излагање према 

формату, дебљини и граматури материјала за 

штампу 
● прати процес штампе и врши контролу, 
● проналази и отклања узроке различитих 

проблема у штампи 
● распрема машину и припрема је за штампање 

новог радног задатка 

Настава у блоку ● врши анализу плана процеса производње ● Разрада плана штампања; 



● врши анализу радног налога 
● изврши преглед штампарске форме 
● обезбеди основне материјале и помоћна 

средства за рад 
● одреди минимални економични формат 

табака у складу са димензијама производа и 

потребном технолошком површином за грајфер и 

ознаке на табаку за контролу квалитета отиска и 

захтева графичке дораде 
● бира адекватну врсту материјала за штампу, 
● припрема материјал за штампу 
● меша основне боје 
● меша боје по рецептури 
● припреми машину за штампање 
● прати процес штампе и контролише квалитет 

отиска 

● Припрема папира за 

штампање; 
● Мешање основних боја; 
● Припрема машине за 

штампање; 
● Контрола квалитета отиска. 

 

 

 
  

 

 

  

Разред: други  

Штампање на офсет машинама 

● подешава уређај за улагање према формату 

граматури и дебљини подлоге за штампу 
● подешава рад усисних и дувајућих јединица 
● подешава уређај за контролу дуплог табака 
● подешава транспорт папира  
● подешава технички угао – позиционирање 

табака за штампу 
● одређује потребан притисак код система 

цилиндара у односу на граматуру подлоге 
● поставља и затеже штампарску форму на 

цилиндар форме (ручно, полуаутоматски или 

аутоматски)  
● подешава уређај за бојење и влажење 

(преноса боје и дотока раствора за влажење) 

● Радни налог; 
● Конструкција и принцип  рада 

офсет машина; 
● Подешавање главних делова и 

уређаја штампарске машине; 
● Контрола квалитета отиска; 
● Дензитометар; 
● Сиви баланс; 
● Уклапање боја. 

 



● прати процес штампања и отклања узроке 

проблема 
● контролише квалитет отиска, 
● процењује квалитет отиска методом визуелне 

контроле 
● процењује квалитет отиска помоћу мерних 

инструмената 
● мери оптичку густину боје на отиску 

дензитометром 
● врши контролу растерске тачке 
● контролише сиви баланс 
● врши контролу уклапања боја 
● израђује ICC – профил  
● користи систем за управљање бојом 

Штампање на машинама за сито 

штампу 

● изради штампарску форму за сито штампу 

аналогним поступком 
● изради штампарску форму за сито штампу 

дигиталним поступком 
● припреми материјал за штампу – картон, 

метал, стакло, дрво, текстил, итд 
● штампа једнобојне производе 
● штампа вишебојне производе 
● штампа на закривљеним подлогама 
● одржавање сита од боје и копирног слоја 

● Израда сито штампарске 

форме; 
● Припрема боје; 
● Процес штампања;  
● Штампање на различитим 

материјалима; 
● Израда пробних отисака и 

штампање тиража. 

Штампање на машинама за тампон 

штампу 

● изради штампарску форму за сито штампу 

аналогним поступком 
● изради штампарску форму за сито штампу 

дигиталним поступком 
● штампа различите конструкције машина за 

тампон штампу 
● бира тампоне према врсти посла, 
● штампа на подлогама различитих облика и 

материјала 

● Израда штампарске форме за 

тампон штампу; 
● Упознавање конструкције и 

принципа рада уређаја на машини; 
● Избор тампона према врсти 

посла; 
● Штампање на подлогама 

различитог облика и материјала. 



Настава у блоку 

● припрема и штампање на офсет машинама, 

машинама за сито и тампон штампу 

● Офсет штампа; 
● Сито штампа; 
● Тампон штампа. 

 

Разред:      трећи 

НАЗИВ МОДУЛА ИСХОДИ 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈ / 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ САДРЖАЈА 

Литографија и алграфија 

● припреми одговарајућу подлогу за израду 

штампарске форме 
● обради механички и хемијски подлогу за 

израду штампарске форме 
● изврши припрему боје одговарајуће 

вискозности за штампање на подлогу 
● изабере одговарајућу штампарску подлогу 

(храпаву, глатку, мат, сјајну) 
● изврши отискивање помоћу пресе 

● Припрема подлоге; 
● Израда штампарске форме; 
● Припрема креде, туша, боје; 
● Припрема штампарске 

подлоге; 
● Штампање. 

 

Штампање на вишебојним офсет 

машинама 

● подешава сто за улагање, главу улагача и 

транспортни сто 
● подешава мерач дебљине табака, уређај за 

контролу доласка табака на чеоне марке 
● подешава чеоне и бочне марке 
● подешава транспорт табака између 

штампарских јединица 
● подешава уређај за бојење 
● регулише доток боја код савремених бојаника 
● користи уређај за очитавање штампарске 

форме и отиска 
● пере уређај за бојење 
● подешава уређај за влажење 
● припрема и одржава раствор за влажење 
● подешава систем цилиндара 
● ради ручно, полуаутоматско и аутоматско 

улагање штампарске форме 
● мења офсет пресвлаку 

● Уређај за улагање; 
● Транспортни сто; 
● Чеоне марке; 
● Бочне марке; 
● Транспорт табака; 
● Уређај за бојење; 
● Доток боје до бојаника; 
● Очитавање штампарске форме 

и отиска; 
● припрема машине за 

штампање; 
● припрема раствора за 

влажење; 
● Систем цилиндара; 
● Убацивање и затезање 

штампарске форме; 
● Офсет пресвлака; 
● Уређај за излагање; 



● подешава излагајуће хватаљке 
● подешава аутоматске кочнице табака стола за 

излагање 
● подешава уређај за запрашивање табака и 

уређај за сушење боје 
● користи сигналне траке 
● користи систем за управљање бојом 
● редовно одржава машине 
● ради текуће одржавање машине (чишћење, 

подмазивање и превентивни прегледи) 
● пере и подмазује машину 
● употребљава различита средства за 

подмазивање машине 
● користи опрему радне просторије 

● Уређај за запрашивање; 
● Уређај за сушење; 
● Контрола квалитета; 
● Управљање бојом; 
● Одржавање машине. 

Поступци дораде на офсет 

машинама 

● лакира отисак помоћу јединице за лакирање 

или помоћу штампарске јединице уз одређена 

подешавања 
● изврши нумерисање одштампаног материјала 
● изврши утискивање, перфорисање и 

изрезивање одштампаног материјала на офсет 

машини 

● Лакирање; 
● Нумерисање; 
● Утискивање; 
● Перфорисање; 
● Изрезивање. 

 

Штампање на офсет машинама типа 

„од рачунара до штампе“ (Computer 

to Press) 

● ради на штампарским машинама типа „од 

рачунара до штампе“ (Computer to Press) 
● поставља појединачне плоче у магацин за 

плоче за израду штампарске форме (класична са 

влажењем) 
● поставља ролну са намотаном подлогом за 

израду штампарске форме (безводна офсет штампа) 
● подешава уређај за улагање и излагање 
● уноси преко управљачког пулта дигиталне 

податке за израду штампарске форме (DI 

технологија – Direct Imaging), 
● пере – одржава машине и припрема за 

следећи посао 

● Конструкција и принцип рада 

машине типа „од рачунара до 

штампе“ (Computer to Press); 
● Постављање појединачних 

плоча у магацин за плоче; 
● Постављање ролне са 

намотаном подлогом за израду 

штампарске форме; 
● Подешавање уређаја за 

улагање и излагање; 
● Уношење преко управљачког 

пулта дигиталних података за израду 

штампарске форме; 



● врши текуће одржавање машине (чишћење, 

подмазивање и превентивни прегледи) 

● Одржавање машине. 

Настава у блоку 

● штампа на литографским пресама 
● штампа на вишебојним машинама 
● штампа на Computer to Press DI машинама 

● Computer to Press; 
● Вишебојне машине; 
● Литографија и алграфија. 

 

Разред: 

 

четврти 

 

Штампање на ротацијама за флексо 

штампу 

● ради на штампарским машинама за флексо 

штампу 
● ради на ротационим машинама према 

конструкцији и према карактеристичним 

производима флексо штампе 
● ради на машинама са различитим 

принципима ротације за флексо штампу 
● поставља ролне на носач 
● провлачи траку кроз ротацију 
● монтира штампарску форму на цилиндар 
● припрема боју за штампање 
● подешава притисак штампе 
● подешава уређај за бојење (избор растерског 

ваљка) 
● подешава излагање 
● штампа на алуминијумским и пластичним 

фолијама 
● штампа на папиру и упојним подлогама 
● ради текуће одржавање машине (чишћење, 

подмазивање и превентивни прегледи) 

● Конструкција и принцип рада 

појединих делова ротације; 
● Носач ролне; 
● Штампарска форма; 
● Постављање клишеа на 

цилиндар; 
● Штампарска боја; 
● Штампарске подлоге; 
● Пластичне фолије; 
● Металне фолије; 
● Уређај за бојење; 
● Растер ваљак; 
● Контрола квалитета; 
● Одржавање машине. 

Штампање на ротацијама за дубоку 

штампу 

● ради на штампарским машинама за дубоку 

штампу 
● ради на ротацијама за дубоку штампу 
● поставља ролне на носач 
● провлачи траку кроз машину 
● рукује и поставља у машину цилиндар форме 

● Конструкција и принцип рада 

ротације; 
● Носач ролне; 
● Провлачење траке; 
● Цилиндар штампарске форме; 
● Притисак; 
● Ракел; 



● подешава притисак штампе на машинама за 

дубоку штампу 
● подешава притисак, нагиб и растојање и 

врши замену ракела 
● прати процес штампања 
● врши контролу квалитета отиска 
● одржава машину 

● Контрола квалитета; 
● Одржавање машине. 

Штампање на ротацијама за офсет 

штампу 

● ради на штампарским машинама за дубоку 

штампу 
● ради на ротацији за офсет штампу 
● поставља ролне на носач 
● прати провлачење траке на офсет ротацијама, 
● обавља ручно, полуаутоматско и аутоматско 

постављање плоче на цилиндар 
● врши замену офсет гуме 
● подешава формат отиска преко управљачког 

пулта 
● подешава доток средства за влажење и доток 

боје преко управљачког пулта 
● подешава регистар боје преко управљачког 

пулта 
● прати процес штампања 
● врши контролу квалитета отиска 
● ради замену штампарских форми преко 

управљачког пулта 
● подешава прање уређаја за бојење и влажење 

преко управљачког пулта 
● бира путању траке преко управљачког пулта 
● ради графичку дораду на уређају за излагање 

преко управљачког пулта 

● Конструкција и принцип рада 

ротације; 
● Носач ролне; 
● Провлачење траке; 
● Постављање офсет плоче; 
● Замена офсет гуме; 
● Подешавање машине преко 

управљачког пулта; 
● Контрола квалитета отиска; 
● Одржавање машине. 

Штампање на машинама за 

дигиталну штампу 

● ради на конструкцијама машина, које за 

добијање отиска користе електрофотографски 

принцип 

● Конструкције машина за 

дигиталну штампу; 
● Уношење дигиталних 

података у машину; 



● ради на конструкцијама машина, које за 

добијање отиска користе принцип прскања боје 

(инк-џет) 
● уноси дигиталне податке умашину потребне 

за процес штампања 
● штампа плакате, налепнице, летке, брошуре и 

сл. 
● штампа платне картице, здравствене картице, 

чланске картице, картице за попуст и сл. 
● врши контролу квалитета отиска 
● одржава машину 

● Контрола квалитета отиска; 
● Одржавање машине. 

Штампање вредносних папира 

● врши избор материјала за израду вредносних 

папира у односу на њихова специфична својства, 
● ради на делу процеса израде новчаница и 

штампања осталих вредносних папира 
● користи системе заштите од фалсификовања: 

водени жиг (2Д водени жиг, 3Д вишетонски водени 

жиг), сигурносне нити, траке и плочице, хемијска 

заштита, синтетски материјали, латентна слика, 

оптички варијабилне боје, холографија, оптичка 

својства папира, хемијска својства компоненти 

папира 
● испитије водени жиг 
● врши микроскопска испитивања 

● Вредносни папири 

(новчанице, чекови, акције, 

обвезнице); 
● Системи заштите. 

 

Настава у блоку 

● припрема и штампање на ротацијама за офсет 

штампу 
● припрема и штампање на ротацијама за 

флексо штампу 
● припрема и штампање на машинама за 

дигиталну штампу 

● Офсет ротације; 
● Ротације за флексо штампу; 
● Дигитална штампа. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

На почетку сваког модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања. 



Предмет се реализује кроз практичну наставу и наставу у блоку у графичким радионицама. Приликом остваривања програма 

одељење се дели на групе до 10 ученика.   

 

У току реализације модула ослонити се на предзнања ученика из физике, хемије, основи графичке технике, технологије графичког 

материјал и технологије штампе. Наставник припрема потребне елементе за практичну наставу/прксу/учење кроз рад, демонстрира 

рад на радном месту на, прати рад ученика на радном месту и указује на грешке при раду. Радне задатке везивати за конкретни 

производни процес штампања. 

 

Избор метода и облика рада за сваки модул одређује наставник у зависности од наставних садржаја, способности и потреба ученика, 

материјалних и других услова. Користити вербалне методе (метода усменог излагања и дијалошка метода), методе демонстрације, 

текстуално-илустративне методе, методе практичних задатака. Предложени облици рада су фронтални, рад у групи, рад у пару, 

индивидуални рад. 

 

Уколико се програм реализује у складу са Законом о дуалном образовању потребно је да школа и послодавац детаљно 

испланирају и утврде место и начин реализације исхода, и унесу их у план реализације учења кроз рад. Препорука је да се учење 

кроз рад реализује применом савремених машина, уређаја и опреме и одговарајућих програма. Технолошки процес штампања 

ускладити са потребама и могућностима штампарије у којој се реализује учење кроз рад. 

 

УПУТСТВО ЗА ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА 

 

У настави оријентисаној ка достизању исхода прате се и вреднују процесна ставе и учења, постигнућа ученика (продукти учења) и 

сопствени рад. Наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици партиципирају, 

како прикупљају податке, како аргументују, евалуирају, документују итд. Да би вредновање било објективно и у функцији учења, 

потребно је ускладити нивое исхода и начине оцењивања. 

 

Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа ученика на крају сваке реализоване теме. Сумативне оцене се добијају из 

контролних или писмених радова, тестова, усменог испитивања, самосталних или групних радова ученика. 

 

У формативном вредновању наставник би требало да промовише групни дијалог, да користи питања да би генерисао податке из 

ђачких идеја, али и да помогне развој ђачких идеја, да је ученицима повратне информације, а повратне информације добијене од 

ученика користи да прилагоди подучавање, охрабрује ученике да оцењују квалитет свог рада. Избор инструмента за формативно 

вредновање зависи од врсте активности која се вреднује. 



Избор инструмента за формативно вредновање зависи од врсте активности која се вреднује. Када је у питању израда пројектног 

задатка може се применити „чек листа” у којој су приказани нивои постигнућа ученика са показатељима испуњености, а наставник 

треба да означи показатељ који одговара понашању ученика. 

 

Уколико се програм реализује у складу са Законом о дуалном образовању наставник /инструктор проверава да ли је послодаваци 

звршио процену ризика на радном месту на коме раде млади и да ли је извео уводну обуку младих о безбедности и здрављу нараду. 

 

 

 

Назив предмета: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ  

РАЗРЕД 

НАСТАВА 

ПРАКСА УКУПНО Теоријска 

настава 
Вежбе 

Практична 

настава 

Настава у 

блоку 

IV 0 60 0 0 0 60 

 

Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада 

 

2. ЦИЉЕВИ УЧЕЊА: 
• Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања; 
• Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке могућности у локалној средини и 

делује у складу са тим; 
• Развијање пословног и предузетничког начина мишљења; 
• Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној оријентацији; 
• Развијање свести о улози корпоративног предузетништва у савременом пословању; 
• Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање); 
• Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме; 
• Мултидисциплинарни приступ и оријентација на праксу; 
• Развијање основе за континуирано учење; 
• Развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже. 

 

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА  



 

Разред: четврти 

 

Ред.бр 

 

НАЗИВ МОДУЛА 

 

Трајање модула (часови) 

1.  Предузетништво и предузетник 12 

2.  Развијање и процена пословних идеја, маркетинг план 14 

3.  Управљање и организација, правни оквир за оснивање и функционисање делатности 16 

4.  Економија пословања - финансијски план 14 

5.  Ученички пројекат – презентација пословног плана 4 

 

НАЗИВ МОДУЛА ИСХОДИ 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈ / 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ САДРЖАЈА 

Предузетништво и предузетник 

● прикаже адекватне примере предузетништва из 

локалног окружења 
● скицира карактеристике предузетника 
● презентује значај мотивационих фактора у 

предузетништву 
● доведе у однос појмове иновативност, 

предузимљивост и предузетништво 
● прикаже шематски различите начине 

отпочињања посла у локалној заједници 
● презентује значај корпоративног предузетништва 

за унапређење пословања 

● Појам, развој и значај 

предузетништва; 
● Профил и карактеристике 

успешног предузетника; 
● Мотиви предузетника; 
● Корпоративно предузетништво. 

 



Развијање и процена пословних 

идеја, маркетинг план 

● примени креативне технике избора, селекције и 

вредновања пословних идеја 
● прикаже садржај и значај бизнис плана 
● истражи међусобно деловање фактора који утичу 

на тржиште: цена, производ, место, промоција и 

личност 
● прикупи и анализира информације о тржишту и 

развија индивидуалну маркетинг стратегију 
● развије самопоуздање у спровођењу теренских 

испитивања 
● самостално изради маркетинг план у припреми 

бизнис плана 
● презентује маркетинг план као део сопственог 

бизнис плана 

● Трагање за пословним идејама; 
● Процена пословних могућности 

за нови пословни подухват; 
● SWOT анализа; 
● Структура бизнис плана и 

маркетинг плана као његовог 

дела; 
● Елементи маркетинг микса (5П) 

– (производ/услуга, цена, канали 

дистрибуције, промоција, 

личност); 
● Рад на терену – истраживање 

тржишта; 
● Презентација маркетинг плана 

за одабрану бизнис идеју. 

Управљање и организација, 

правни оквир за оснивање и 

функционисање делатности 

● прикаже особине успешног менаџера 
● презентује производну стратегију и производни 

програм 
● презентује фазе развоја новог производа 
● прикаже основе менаџмента услуга/производње 
● прикаже на једноставном примеру појам и врсте 

трошкова, цену коштања и инвестиције 
● прикаже значај производног плана и изради 

производни план за сопствену бизнис идеју у 

најједноставнијем облику (самостално или уз 

помоћ наставника) 
● презентује значај планирања и одабира људских 

ресурса за потребе организације 
● користи гантограм 
● прикаже значај информационих технологија за 

савремено пословање 
● прикаже на примеру важност непрекидног 

иновирања производа или услуга 
● изабере најповољнију организациону и правну 

● Менаџмент функције 

(планирање, организовање, 

вођење и контрола); 
● Организација производних 

система; 
● Појам и врсте трошкова, цена 

коштања; 
● Инвестиције; 
● Менаџмент производње –

управљање производним 

процесом/услугом; 
● Управљање људским 

ресурсима; 
● Управљање временом; 
● Инжењеринг вредности; 
● Информационе технологије у 

пословању; 
● Правни аспект покретања 

бизниса. 



форму привредне активности 
● изради и презентује организациони план за 

сопствену бизнис идеју 
● сачини или попуни основну пословну 

документацију 

Економија пословања - 

финасијски план 

● састави биланс стања на најједноставнијем 

примеру 
● састави биланс успеха и утврди пословни 

резултат на најједноставнијем примеру 
● направи разлику између прихода и расхода с 

једне стране и прилива и одлива новца са друге 

стране на најједноставнијем примеру 
● израчуна праг рентабилности на једноставном 

примеру 
● наведе могуће начине финансирања сопствене 

делатности 
● информише се у одговарајућим институцијама о 

свим релевантним питањима од значаја за 

покретање бизниса 
● идентификује начине за одржавање ликвидности 

у пословању предузећа 
● састави финансијски план за сопствену бизнис 

идеју самостално или уз помоћ наставника 
● презентује финансијски план за своју бизнис 

идеју 

● Биланс стања; 
● Биланс успеха; 
● Биланс токова готовине 

(cashflow); 
● Преломна тачка рентабилности; 
● Извори финансирања; 
● Институције и инфраструктура 

за подршку предузетништву; 
● Припрема и презентација 

финансијског плана. 

Ученички пројекат – презентација 

пословног плана 

● самостално или уз помоћ наставника да повеже 

све урађене делове бизнис плана 
● изради коначан (једноставан) бизнис план за 

сопствену бизнис идеју 
● презентује бизнис план у оквиру јавног часа из 

предмета предузетништво 

● Израда целовитог бизнис плана 

за сопствену бизнис идеју; 
● Презентација 

појединачних/групних; 
● бизнис планова и дискусија. 



 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

На почетку сваког модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања. 

 

Предмет се реализује кроз вежбе у учионици, специјализованој учионици. Приликом остваривања програма одељење се дели на 

групе до 15 ученика.   

У току реализације модула ослонити се на предзнања ученика из социологије са правима грађана. Наставник припрема потребне 

елементе за вежбу, демонстрира рад на радном месту на, прати рад ученика на радном месту и указује на грешке при раду. Радне 

задатке везивати за конкретну вежбу. 

 

Приликом реализације модула Предузетништво и предузетник ученици треба да ураде један пројектни задатак: 

1. Пример успешног предузетника (нпр. позвати на час госта – предузетника и на основу његовог искуства ученици треба да 

израдите профил и карактеристике предузећа/компаније). 

 

Приликом реализације модула Развијање и процена пословних идеја, маркетинг план ученици треба да ураде два пројектна 

задатка: 

1. Презентација маркетинг плана за одабрану бизнис идеју (нпр. препоручити ученицима да бизнис идеје траже у оквиру свог 

подручја рада али не инсистирати на томе). 

2. Презентација маркетинг плана за одабрану бизнис идеју (нпр. пожељно је организовати посету малим штампаријам које се баве 

штампом у разкличим техникама штампе у оквиру  где ће се ученици информисати о начину деловања и опстанка те штампарије на 

тржишту). 

 

Приликом реализације модула Управљање и организација, правни оквир за оснивање и функционисање делатности ученици 

треба да ураде један пројектни задатак: 

1.  Менаџмент производње – управљање производним процесом (нпр. давати упутстава ученицима где и како да дођу до неопходних 

информација, користити сајтове за прикупљање информација (www.apr.gov.rs. , www.sme.gov. rs. и други). 

 

Приликом реализације модула Економија пословања – финансијски план, ученици треба да ураде два пројектна задатака: 

1. Израда биланса стања (нпр.користити најједноставније табеле за израду биланса стања). 

2. Израда биланса успеха (нпр. користити најједноставније табеле за израду биланса успеха). 

 

Приликом реализације модула Ученички пројекат-презентација пословног плана ученици треба да ураде један пројектни 

задатак: 

http://www.apr.gov.rs/
http://www.apr.gov.rs/
http://www.sme.gov/


1. Израда и презентација целовитог бизнис плана за сопствену бизнис идеју (нпр. позвати на јавни час успешног предузетника, 

представнике школе, локалне самоуправе и банака за процену реалности и иновативности бизнис плана) 

 

У оквиру пројектних задатака потребно је генерисати документацију (све оно што пројектна документација треба да садржи). 

 

Избор метода и облика рада за сваки модул одређује наставник у зависности од наставних садржаја, способности и потреба ученика, 

материјалних и других услова. Користити вербалне методе (метода усменог излагања и дијалошка метода), методе демонстрације, 

текстуално-илустративне методе, методе пројектних задатака. Предложени облици рада су фронтални, рад у групи, рад у пару, 

индивидуални рад. 

 

Уколико се програм реализује у складу са Законом о дуалном образовању потребно је да школа и послодавац детаљно 

испланирају и утврде место и начин реализације исхода, и унесу их у план реализације учења кроз рад.  

 

 

УПУТСТВО ЗА ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА 

 

У настави оријентисаној ка достизању исхода прате се и вреднују процесна наставе и учења, постигнућа ученика (продукти учења) 

и сопствени рад. Наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици партиципирају, 

како прикупљају податке, како аргументују, евалуирају, документују итд. Да би вредновање било објективно и у функцијиучења, 

потребно је ускладити нивое исхода и начине оцењивања. 

 

Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа ученика на крају сваке реализоване теме. Сумативне оцене се добијају из 

контролних или писмених радова, тестова, усменог испитивања, самосталних или групних радова ученика. 

 

У формативном вредновању наставник би требало да промовише групни дијалог, да је користи питања да би генерисао податке из 

ђачких идеја, али и да помогне развој ђачких идеја, даје ученицима повратне информације, а повратне информације добијене од 

ученика користи да прилагоди подучавање, охрабрује ученике да оцењују квалитет свог рада. Избор инструмента за формативно 

вредновање зависи од врсте активности која се вреднује. 

 

Избор инструмента за формативно вредновање зависи од врсте активности која се вреднује. Када је у питању израда пројектног 

задатка може се применити „чек листа” у којој су приказани нивои постигнућа ученика са показатељима испуњености, а наставник 

треба да означи показатељ који одговара понашању ученика. 

 



Уколико се програм реализује у складу са Законом о дуалном образовању наставник /инструктор проверава да ли је послодаваци 

звршио процену ризика на радном месту на коме раде млади и да ли је извео уводну обуку младих о безбедности и здрављу нараду. 

 

 

 



Б2: ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Назив предмета: ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ 

Годишњи фонд часова: теорија:   68 вежбе:  0 практична настава: 0 блок настава: 0 

Разред: други 

Циљеви учења: − Оспособљавање за коришћење материјала и прибора за техничко цртање; 

− Овладавање методама и техникама графичког приказивања просторних облика; 

− Оспособљавање за оријентацију у равни и простору ради примене у стручним предметима и пракси; 

− Развијање систематичности, прецизности уредности и смисла за тимски рад; 

− Развијање навика ученика које ће доприносити унапређивању и заштити животне, радне средине и 

здравља човека и његовог окружења. 

 

ТЕМА ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ САДРЖАЈА 

Основне карактеристике 

техничког цртања 

● објасни значај примене техничког цртежа у 

геолошкој струци 

● разликује материјале који се користе за израду 

техничких цртежа 

● опише правилно коришћење прибора за техничко 

цртање 

● опише стандардна техничка писма 

● наведе формате хартија 

● Основне карактеристике и значај техничког цртања; 

● Материјал за техничко цртање; 

● Упознавање са прибором за трхничко цртање и начином 

његове употребе; 

● Цртање оловком и тушем; 

● Техничко писмо; 

● Формати хартија и цртежа. 



Геометријске конструкције 

● објасни геометријске конструкције 

● опише конструкцију правилних полигона 

● анализира конструкцију многоугла 

● наведе правила техничког цртања за означавање 

пресеке, материјала на пресеку  

● разуме значај котирања цртежа 

● анализира компјутерску графику 

 

 

 

 

● Геометријске конструкције: 

- Нормала из дате тачке на праву, 

- Тангета из тачке на кружницу, 

- Тангете на кругове различитих полупречника; 
● Конструкције правилних полигона; 

● Конструкције многоугла; 

● Правила техничког цртања: 

- Пресеци, 

- Котирање, 

- Означавање материјала на пресеку; 

● Компјутерска графика. 

 

Појам и врсте пројекција у 

нацртној геометрији 

● разликује врсте пројекција 

● објасни координатни триедар и Монжов пар 

пројекција 

● анализира на моделу октанте и њихове 

карактеристике 

● Појам и врсте пројекција; 

● Ортогонална пројекција; 

● Координнатни триедар и Монжов пар пројекција; 

● Квадранти и октанти. 

Ортогонална пројекција 

тачке, праве и дужи 

● анализира пројекције тачке на две и три равни (на 

моделу) 

● опише праву и дуж у пројекцијским равнима 

● опише продоре праве кроз пројекцијске равни 

● опише међусобни положај правих у простору 

● Пројекција тачке на две и три равни; 

● Пројекција праве и дужи: 

- Права у специјалном положају, 

- Продори праве кроз пројекцијске равни, 

видљивост; 

● Међусобни положај правих. 

Раван 

● дефинише појам равни у простору  

● анализира трагове равни и осне продоре на моделу 

октаната и у простору 

● анализира на моделу октаната и у простору изглед 

равни у специјалном положају 

● објасни појам и значај сутражњица и нагибница за 

одређивање положаја тачке у равни 

● опише положај нормале на раван и њене пројекције 

● опише пресечну праву две равни у простору  

● Раван(трагови, осни продори): 

- Специјални положај равни, 

- Тачка и права у равни, 

- Специјалне праве у равни (сутражњице, агибнице), 

- Нормала на раван, 

- Пресек две равни задатих Траговима, 

- Пресек две равни задатих паралелним правама. 

Трансформација 

● дефинише појам трансформације и разлоге увођења 

нове пројекцијске равни 

● објасни принцип увођења нових пројекцијских равни 

● наведе проблеме који се решавају применом 

трансформације 

● Трансформација, појам: 

- трансформација дужи, 

- трансформација равни, 

-  трансформација тела. 



 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

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

Програм се реализује кроз теоријску наставу у учионици и кабинету за нацртну геометрију. Препорука у организацији теоријске наставе је да 

се по недељама реализује двочас наставе и одељење се не дели. Препоручени број часова по темама за други разред је следећи: 

● Основне карактеристике техничког цртања (6 часова);  

● Геометријске конструкције (6 часова); 

● Појам и врсте пројекција у нацртној геометрији (4 часа); 

● Ортогонална пројекције тачке, праве и дужи (22 часа); 

● Раван (20 часова); 

● Трансформација (10 часова); 

                                          
На почетку школске године, ученике треба детаљно обавестити шта ће им од прибора и материјала бити потребно за праћење и реализацију 

наставног програма. Приликом реализације теме ослонити се на предзнања ученика из математике,  техничког образовања и географије. 

Инсистирати на систематичности, прецизности и уредности ученика при раду.  

За самосталне радове, потребно је припремити адекватан прибор (троуглови, шестар, оловке, рапидографи) и потребан материјал (папир, хамер 

и паус папир).  

Предлог тема самосталних радова за први разред је следећи: 

1. Праве и изломљене линије различитих дебљина и одстојања ( у оловци и тушу). 

2. Геометријске конструкције. 

3. Конструкција правилних полигона и многоугла. 

4. Врсте пројекција. 

5. Монжов пар пројекција. 

6. Квадранти и октанти (модел). 

7. Пројекција тачке. 

8. Пројекција праве и дужи. 

9. Међусобни положај правих. 

10. Трагови равни задатих осним продорима. 

11. Трагови равни задатих тачком и правом. 

12. Сутражњице и нагибнице у равни.  

13. Нормала на раван. 

14. Пресечна права две равни.  

15. Трансформација дужи. 

16. Трансформација равни. 



17. Трансформација тела. 

. 

УПУТСТВО ЗА ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА 

У настави главани циљ исхода је пратити и вредновати процесне ставове и учење, кроз постигнућа ученика  и сопственог рада. Наставник треба 

континуирано да прати напредак ученика, Да би вредновање било објективно и у функцији учења, потребно је ускладити нивое исхода и начине 

оцењивања. 

 

Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа ученика на крају сваке реализоване теме. Сумативне оцене се добијају из контролних радова, 

писмених и домаћих задатака  

 

У формативном вредновању наставник би требало да промовише групни дијалог, да користи питања да би генерисао податке из ђачких идеја, 

али и да помогне развој ђачких идеја, даје ученицима повратне информације, а повратне информације добијене од ученика користи да прилагоди 

подучавање, охрабрује ученике да оцењују квалитет свог рада. Избор инструмента за формативно вредновање зависи од врсте активности која 

се вреднује. 

Избор инструмента за формативно вредновање зависи од врсте активности која се вреднује, односно у само постигнуће ученика треба 

укључити и његово понашање.  

 

  

 

Назив предмета: ФОТОГРАФИЈА 

Годишњи фонд часова: теорија:   68 вежбе:  0 практична настава: 0 блок настава: 0 

Разред: други 

Циљеви учења: 

− Стицање потребног знања о развоју фотографије од открића до данас;  

− Упознавање са различитим врстама камера и матерјала и њиховом наменом;  

− Стицање потребних вештина у руковању камером; 

− Стицање потребних вештина за снимање једноставнијих фотографских задатака; 

− Стицање основних дизајнерских знања потребних у креирању графичких производа;  

− Развијање систематичности, педантности и уредности у раду; 

− Развијање естетских критеријума;  

− Формирање основа за наставак образовања. 



 

ТЕМА 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ / КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ САДРЖАЈА 

Увод у фотографију 

● наведе основне чињенице о открићу фотографије  

● разликује етапе у технолошком развоју фотографије 

● наведе етапе у ликовном развоју фотографије 

● Дагер и Талбот;   

● Битнији фотографски процеси XIX века; 

● Развој камера, оптике и матерјала; 

● Фотографска ликовност XIX и XX века; 

● Фотографија и штампа. 

Фотографске камере 

 

● разликује камере по форматима и конструкцији  

● наведе врсте камера према захтевима конкретног пројекта 

● објасни основне принципе руковања камерама различитих 

формата 

● Камере великог, средњег и малог 

формата;  

● Објективи за камере различитих формата; 

● Прибор за камере различитих формата; 

● Руковање камерама различитих формата. 

Фотографски студио 

 

● опише карактеристике студија 

● разликује врсте расвете у фотографском студију 

● наведе прибор за контролу светла 

● наведе остали прибор у студију 

● Основне димензије студија;   

● Континуирано и тренутно светло 

подручја примене, предности и 

недостатци; 

● Прибор за контролу карактера светла, 

усмеравање и распршавање; 

● Прибор за контролу сенки; 

● Остали прибор у студију. 

Фотографски матерјали 

 

● разликује врсте и формате фотоматерјала 

● наведе процесе обраде 

● разликује врсте и формате материјала према конкретним 

фотографским пројектима 

● Црно бели негатив и позитив матерјали;   

● Колор негатив и позитив матерјали; 

● Процеси за обраду црно белих матерјала; 

● Процеси за обраду колор матерјала; 

● Избор матерјала према конкретном 

пројекту. 

Снимање 

 

● објасни процес руковања камером малог формата 

● опише начин на који се одређује експонометријске вредности 

● објасни како се врше једноставнија снимања 

● Улагање филма у камеру;   

● Одређивање експонометријских 

вредности помоћу светломера у камери; 

● Скенирање вишетонских колор 

оригинала у различитим размерама;  

● Уоштравање и кадрирање;  



● Употреба и контрола програма и 

аутоматика код савремених камера. 

Примена фотографије у 

графичкој производњи 

 

● објасни начин на који се одређују фотографски захтеви према 

конкретном пројекту 

● наведе специфичне фотографске потребе различитих графичких 

медија 

● анализира на који се начин одређују технички захтеви према 

конкретном пројекту 

● Појава фотографије у штампи, кратка 

историја и преглед развоја; 

● Фотографија у новинама; 

● Фотографија на амбалажи; 

● Фотографија у масовним графичким 

комуникацијама, плакат, болборд. 

Дигитална фотографија 

 

● објасни техничко технолошке особине дигиталне фотографије 

● опише начин на којим се рукује дигиталном камером  

● опише процес једноставнијих снимања 

● опише израду отисака у различитим техникама дигиталне 

штампе 

● Технолошке особине дигиталне 

фотографије; 

● Дигитална камера, функције, менији;  

● Снимање дигиталном камером; 

● Трансфери обрада снимака; 

● Отискивање дигиталне слике. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

На почетку сваке теме ученике упознати са циљевима и исходима, планомрада и начинима оцењивања. 

Предмет се реализује кроз теоријску наставу у учионици, специјализованој учионици и кабинету за фотографију. Приликом остваривања 

програма одељење се не дели. Препорука у организацији наставе је по недељама реализује двочас теоријске наставе. Препоручени број часова 

по темама за други разред је следећи: 

● Увод у фотографију (6 часова); 

● Фотографске камере (10 часова); 

● Фотографски студио (8 часа); 

● Фотографски матерјали (4 часа); 

● Снимање (14 часова); 

● Примена фотографије у графичкој производњи (6 часова); 

● Дигитална фотографија (20 часова). 

 

Приликом реализације тема ослонити се на предзнања ученика из физике, основи графичке технике и технологије графичког материјала. 

Препорука је да се приликом остваривања програма израђују задаци који ће се примењивати у практичној настави и стручним предметима. 

Инсистирати на систематичности и примени стечених знања у пракси. 

За самосталне радове ученика потребно је припремити материјал и проверу знања ученика. Предлог тема самосталних вежби за други разред 

је следећи: 



1. Приказ фотографске камере.  

2. Презентација избора фотографског матерјала према конкретном пројекту. 

3. Презентација фотографске камере (конструкција, принцип рада). 

4. Приказ фотографија на амбалажи. 

5. Презентација дигиталне камере, функције, менији. 

 

Избор метода и облика рада за сваку тему одређује наставник у зависности од наставних садржаја, способности и потреба ученика, 

материјалних и других услова. Користити вербалне методе (метода усменог излагања и дијалошка метода), методе демонстрације, текстуално-

илустративне методе. Предложени облици рада су фронтални, рад у групи, рад у пару, индивидуални рад. 

 

 

УПУТСТВО ЗА ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА 

 

У настави оријентисаној ка достизању исхода прате се и вреднују процес наставе и учења, постигнућа ученика (продукти учења) и сопствени 

рад. Наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици партиципирају, како прикупљају 

податке, како аргументују, евалуирају, документују итд. Да би вредновање било објективно и у функцији учења, потребно је ускладити нивое 

исхода и начине оцењивања. 

 

Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа ученика на крају сваке реализоване теме. Сумативне оцене се добијају из контролних или 

писмених радова, тестова, усменог испитивања, самосталних или групних радова ученика. 

 

У формативном вредновању наставник бит ребало да промовише групни дијалог, да користи питања да би генерисао податке из ђачких идеја, 

али и да помогне развој ђачких идеја, даје ученицима повратне информације, а повратне информације добијене од ученика користи да 

прилагоди подучавање, охрабрује ученике да оцењују квалитет свог рада. Избор инструмента за формативно вредновање зависи од врсте 

активности која се вреднује. 

 

 

 

 

 



 

Назив предмета: ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКЕ ПРИПРЕМЕ 

Годишњи фонд часова: теорија:   68 вежбе:  0 практична настава: 0 блок настава: 0 

разред: трећи 

Циљеви учења: − Стицање основних теоријских знања из области типографије; 

− Стицање основних теоријских знања о графичкој монтажи; 

− Стицање знања о поступцима репродукције једнобојних, вишебојних и вишетонских оригинала; 

− Стицање знања о принципу рада и техничко-технолошким карактеристикама уређаја који се користе у 

репродукцији; 

− Оспособљавање да стечена теоријска знања примене у решавању проблема у пракси; 

− Развијање интересовања за стално праћење достигнућа у области графичке припреме; 

− Оспособљавање да планира, изводи и контролише рад у одељењу; 

− Упознавање стандарда квалитета. 

 

ТЕМА ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ / 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ САДРЖАЈА 

Типографски систем мера  

● наведе елементе типометра 

● наведе све системе мера који се примењују у графичарству 

● наведе стандардне писмовне величине 

● објасни начин претварања типографских мера у метричне и обрнуто 

● Типометар; 

● Стандардне величине писмовних 

величина; 

● Типографски систем мера; 

● Прорачун и претварање 

типографских мера у метричне и 

обрнуто. 

Графичка и основна 

правописна правила при 

изради слога – 

микротипографија  

● наведе карактеристике и стандарде рукописа 

● опише начине искључивања редова и постављање белине између 

слова у речи и између речи 

● наведе правило увлачења почетног реда пасуса 

● опише начин искључивање излазног реда пасуса 

● објасни како се повећање белина у слогу (проређивање) 

● објасни начин истицања у слогу 

● Услове за припрему рукописа на 

рачунару; 

● Коректура и коректорски знаци. 

 



● опише слагање наслова, наднаслова, међунаслова, потписа испод 

слике у новинској и књижној типографији 

● наведе правила употребе великих и малих слова 

● наведе правила за састављено и растављено писање речи 

● разликује интерпункције и правописне знаце 

● наведе правила за скраћенице – бројеви (арапски и римски) 

● наведе правила писање страних речи 

● објасни поделу речи на слогове 

● наведе правила употребе минуса и дивиза 

● објасни правила при слагању заграда и наводника 

● објасни како се  користе коректорски знаци 

Типографија  

● наведе основне елементе књиге 

● наведе операције приликом прелома било које књиге 

● објасни како се табеларни производи разврставају према намени 

(обрасци, формулари, књижне табеле) 

● објасни како се типографија примењује на изради плаката, 

проспеката, јеловника, редова вожње... 

● опише новинске начине изражавања (вест, извештај, чланак, 

интервју, уводник 

● Књижна типографија;  

● Табеларна типографија;  

● Акциденична типографија;  

● Новинска типографија. 

 

Монтажа табака  

● разликује врсте табака 

● наведе формате папира 

● опише начин израде шеме за монтажу табака 

● објасни на који начин се примењује принцип рационалног 

коришћења папира 

● опише како се бира величина папира за штампање 

● наведе од чега зависи распоред страна на табаку 

● наведе ознаке које се штампају на табаку 

● објасни како се може преконтролисати монтажа 

● Врсте монтаже; 

● Табак и штампани табак; 

● Формати папира; 

● Смер влаканаца папира; 

● Израда шеме за монтажу табака; 

● Подлоге за монтажу филма; 

● Сечење и лепљење филма; 

● Искоришћење папира у штампи; 

● Избор величине табака за 

штампање; 

● Распоређивање страница; 

● Савијање, сакупљање и окретање 

табака; 

● Ознаке на штампаном табаку; 

● Контрола монтаже; 



● Електронска монтажа – програми 

за монтажу табака. 

Прелом 

 

● анализира специфичне слогове када се појаве сами као засебна 

целина, или пак као сегмент неког другог издања 

● наведе који програми се користе за прелом књига  

● наведе врсте програма који се користи за изради различитих врста 

табеларног слог и акциденције 

● опише како се обликоују странице новина у зависности од садржаја, 

времена излажења и начина презентације садржаја 

● објасни како се одабира основно писмо, писмо за наслове и слике за 

илустративно представљање садржаја  

● опише начин употребе боје и како боја утиче на бољу презентацију 

садржаја 

● објасни како се обликује бит-мапирани знак, модификује постојећи, 

обликује нови и контурно описани знак 

● објасни  како се врши одабер оптималне конфигурације система са 

дефиницијом осталих карактеристика система 

● наведе како се процењује потребан степен сигурности рада и план 

производње 

● Прелом специјалних врста слогова;  

● Програми за прелом књиге; 

● Програми за прелом табела и 

акциденције; 

● Програми за прелом новина; 

● Програми за обликовање знакова; 

● Избор и експлоатација система за 

обраду текста и слика. 

Оригинали за репродукцију 

● наведе врсте оригинала 

● објасни како врста оригинала утиче на избор начина репродукције 

● опише како се припрема оригинал за репродукцију 

● наведе предности и недостатке дигиталне фотографије 

● наведе захтеве у погледу техничких карактеристика оригинала 

● Оригинали за репродукцију; 

● Припрема оригинала за 

репродукцију; 

● Дигитална фотографија као 

оригинал. 

Предлошци за израду 

штампарске форме 

● разликује врсте копирних предложака 

● наведе принципе израде различитих предложака 

● наведе параметре који утичу на квалитет копирног предлошка 

● опише принцип рада дензитометра 

● објасни принцип скенирања 

● наведе врсте скенера и њихове карактеристике 

● наведе параметре битне за набавку скенера 

● наведе основне појмове везане за програме за обраду слике 

● анализира предности одређених програма за обраду слике 

● анализира упутства за рад и одржавање скенера 

● Предлошци за израду штампарске 

форме, улога и врсте; 

● Израда транспарентних копирних 

предложака; 

● Дигитални предложци; 

● Израда копирних предложака на 

филму; 

● Израда копирних предложака на 

паусу – принцип рада ласерских 

штампача; 



● Својства транспарентних копирних 

предложака за све технике штампе; 

● Скенери – улога, подела; 

● Ротациони скенери; 

● Равни скенери; 

● Основни праметри скенера: 

резолуција, интерполација, ширина 

битова; 

● Основне функције скенера; 

● Програми за обраду слике; 

● Припрема скенера. 

Осветљивачи 

● објасни принцип рада осветљивача 

● наведе карактеристике битне за осветљивача битне за његов избор  

● објасни принцип рада ласера 

● наведе врсте ласера 

● Осветљивачи филма СТF-

поступак; 

● Осветљивачи плоча СТР-поступак; 

● Ласери. 

Машине за развијање 

филма 

● објасни принцип рада машине за развијање 

● наведе који се параметри могу подешавати 

● анализира стандарде за квалитет филма 

● Машине за развијање филма; 

● Контрола квалитета филма. 

Репродукција  оригинала 

● објасни принцип репродукције вишетонског оригинала 

● разликује АМ и FМ растрирање 

● наведе предности и недостатке FМ растрирања 

● знати какав значај има контрола величине растерске тачке за 

репродукцију тонова 

● наведе карактеристике боја 

● објасни принцип репродукције вишебојног оригинала 

● објасни CIE систем приказивања боја 

● објасни принцип адитивне и суптрактивне синтезе боја 

● опише принцип рада дензитометра и спектрофотометра 

● наведе значај контроле квалитета 

● разликује мерне и контролне траке 

● уочити везу између репродукције вишебојних вишетонских 

оригинала и реалне репродукције на отиску 

● Репродукција  вишетонског 

оригинала; 

● Репродукција вишебојног 

оригинала. 

 

Израда пробних отисака 
● наведе поступке добијања пробног отиска 

● уочи грешке и да нађе узроке уочених одступања 

● Пробни отисак – улога; 



● Добијање пробног отиска помоћу 

машина за израду пробног отиска; 

фотомеханичким поступком; 

● Дигитални пробни отисак. 

Дигитална израда 

штампарске форме 

● објасни принцип рада уређаја за осветљавање офсет-плоча 

● наведе врсте офсет-плоча за СТР поступак 

● наведе предности дигиталног поступка у односу на аналогни 

поступак 

● анализира грађу и карактеристике фотополимерних плоча за флексо-

штампу 

● Уређај за осветљавање офсет-

плоча; 

● Извори светлости; 

● СТР офсет-плоче – подела; 

● СТР плоче – копирни слој на бази 

фотополимера; 

● СТР плоче – копирни слој на бази 

сребро-халогенида; 

● Термалне СТР плоче; 

● СТР плоче које користе UV изворе 

светлости; 

● Фотополимерне плоче за флексо-

штампу; 

● Контрола квалитета. 

Систем регистра 

● објасни какав значај и улогу имају стандарди за перфорацију филма и 

плоча 

● Стандарди за перфорацију филма и 

плоче; 

● Уређаји за перфорацију. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

На почетку сваке теме ученике упознати са циљевима и исходима, планомрада и начинима оцењивања. 

Предмет се реализује кроз теоријску наставу у учионици и специјализованој учионици. Приликом остваривања програма одељење се не дели. 

Препорука у организацији наставе је да се по недељама реализује двочас теоријске наставе. Препоручени број часова по темама за трећи разред 

је следећи: 

● Типографски систем мера (4 часа) 

● Графичка и основна правописна правила при изради слога – микротипографија (6 часова); 

● Типографија (6 часова); 

● Монтажа табака (6 часа); 

● Прелом (8 часова); 

● Оригинали за репродукцију (4 часа); 



● Предлошци за израду штампарске форме (8 часова); 

● Осветљивачи (4 часа); 

● Машине за развијање филма (4 часа); 

● Репродукција  оригинала (6 часова); 

● Израда пробних отисака (2 часа); 

● Дигитална израда штампарске форме (6 часова); 

● Систем регистра (4 часа). 

 

Приликом реализације тема ослонити се на предзнања ученика из физике, основи графичке технике, технологије графичког материјала и 

практичне наставе. Препорука је да се приликом остваривања програма израђују задаци који ће се примењивати у практичној настави и стручним 

предметима. Инсистирати на систематичности и примени стечених знања у пракси. 

 

За самосталне радове ученика потребно је припремити материјал и проверу знања ученика. Предлог тема самосталних радова за други разред 

је следећи: 

1. Приказ типографскога система мера.  

2. Презентација примера коректуре и коректорских знака. 

3. Презентација примера типографије: књижне, табеларне и новинске. 

4. Приказ различитих врста монтажа. 

5. Приказ различитих врста прелома. 

6. Презентација различитих врста копирних предложака. 

7. Приказ осветљивача. 

8. Презентација репродукције оригинала. 

9. Приказ дигиталне израде штампарске форме. 

 

Избор метода и облика рада за сваку тему одређује наставник у зависности од наставних садржаја, способности и потреба ученика, материјалних 

и других услова. Користити вербалне методе (метода усменог излагања и дијалошка метода), методе демонстрације, текстуално-илустративне 

методе. Предложени облици рада су фронтални, рад у групи, рад у пару, индивидуални рад. 

 

УПУТСТВО ЗА ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА 

 

У настави оријентисаној ка достизању исхода прате се и вреднују процес наставе и учења, постигнућа ученика (продукти учења) и сопствени 

рад. Наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици партиципирају, како прикупљају 

податке, како аргументују, евалуирају, документују итд. Да би вредновање било објективно и у функцији учења, потребно је ускладити нивое 

исхода и начине оцењивања. 

 



Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа ученика на крају сваке реализоване теме. Сумативне оцене се добијају из контролних или 

писмених радова, тестова, усменог испитивања, самосталних или групних радова ученика. 

 

У формативном вредновању наставник бит ребало да промовише групни дијалог, да користи питања да би генерисао податке из ђачких идеја, 

али и да помогне развој ђачких идеја, даје ученицима повратне информације, а повратне информације добијене од ученика користи да прилагоди 

подучавање, охрабрује ученике да оцењују квалитет свог рада. Избор инструмента за формативно вредновање зависи од врсте активности која 

се вреднује. 

 

Назив предмета: ТЕХНОЛОГИЈА ГРФИЧКЕ ДОРАДЕ 

Годишњи фонд часова: теорија: 68 вежбе: 0 практична настава: 0  блок настава: 0 

Разред: трећи 

Циљеви учења: 

− Циљ наставе овог предмета је да ученици стичу теоријска знања из графичке дораде и њихово припремање за 

обављање одговарајућих послова и радних задатака;   

− Развијају свест о сопственим знањима и способностима да стечена знања примењују у свакодневном животу;   

− Стицање знања о основним техникама графичке дораде (савијање, резање, лепљење) 

− Упознавање техничких карактеристика и могућностима машина за графичку дораду; 

− Оспособљавање да стечена знања примени у пракси; 

− Стицање стручних знања потребних за надградњу на вишим степенима образовања; 

− Стицање потребних знања заснованих на савременим достигнућима технике;  

− Развијање код ученика стваралачког односа према раду, интересовање према позиву и развијање радних 

способности и склоности; 

− Подстицање за даљи стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама 

друштва; 

− Развијање систематичности, прецизности, смисла и одговорности за тимски рад; 

− Развијање способност за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневног живота; 

− Развијање свест о значају одрживог развоја и еколошке етике.  

ТЕМА ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ САДРЖАЈА 

Материјали графичке 

дораде  

● наведе основне материјале у графичкој доради 

● објасни начин поравнавања  табака 

● објасни начине бројања табака  

● Материјали у графичкој доради,  



● наведе  начине одлагња одбројаних табака 

● дефинише појам граматура папира  

● опише основне карактеристике и наведе граматуре папира, 

картона и лепенке 

 

● Поступак поравнавања различитих 

врста штампаних и нештампаних 

табака,  

● Технике бројања табака; 

● Начини одлагања табака; 

● Граматура папира;  

● Граматура папира, картона и лепенке. 

Техника савијања 

● објасни појам савијања 

● наведе основне врсте савијања 

● наведе врсте паралелног савијања 

● опише начин постављања табака за ручно савијање на 1, 2 и 3 

превоја 

● Савијање; 

● Врсте савијања; 

● Паралелно савијање;  

● Ручно савијање табака на 1, 2 и 3 

превоја. 

Tехника резања 

● објасни појам резања 

● наведе врсте резања  

● опише врсте машина за резање по степену аутоматизације 

● наведе главне делове машине за сечење  

● наведе грешек приликом сечења 

● објасни улогу програматора на машини за сечење 

● Резање; 

● Врсте резања; 

● Весте машина; 

● Машина за сечење, главни делови 

● Грешке приликом сечења;  

● Програмирање машине за сечење.  

Техника лепљења 

● објасни на који начин је извршена класификација лепила по 

пореклу 

● опише поделу лепила преема температури на којој се примењује 

● објасни начин спајања два материјала лепљењем (каширање) 

● опише поступак лепљења на машини за израду брошура  

● Подела лепка по пореклу; 

● Врсте лепила за ручно и машинско 

наношење  

● Каширање; 

● Машинско лепљење. 

Једноставни производи 

грфичке дораде 

● објасни шта су блокови 

● наведе  врсте блокова 

● опише технолошки процес израде блокова  

● опише поступак израде перфорисаног блока са траком платна на 

повежњаку 

● Блокови; 

● Израда блока; 

● Блок са траком платна на повежњаку. 

 

Израда брошура 

 

 

 

 

● oбјасни шта су брошуре 

● објасни како се врши класификација брошура 

● опише поступак израде брошуре шивене жицом кроз превој 

● наведе операције рада за израду брошуре са тврдим повезом  

● објасни поступак израде бешавне брошуре 

● Брошура; 

● Брошуре шивене жицом кроз превој;  

● Брошура са тврдим повезом; 

● Бешавна брошура. 



Припремни поступци за 

дефинисање места превоја 

и перфорације 

● објасни шта је биговање 

● опише начин подешавања машине за биговање на 1 или више 

бигова 

● објасни шта је перфорација 

● опише начин подешавања машине за перфорисање 

● Биговање; 

● Машина за биговање;  

● Перфорација; 

● Машина за перфорисање 

Припрема, рад и 

одржавање машина у 

графичкој доради 

● објасни принцип рада машине за сечење папира 

● наведе главне делове машине за савијање табака 

● опише принцип рада машине за израду брошура 

● објасни принцип рада машине за пластификацију 

● Машина за сеченје папира; 

● Машина за савијање; 

● Машина за израду брошура; 

● Пластифицирање.  

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

На почетку сваке теме ученике упознати са циљевима и исходима, планом рада и начинима оцењивања. 

Предмет се реализује кроз теоријску наставу у учионици и специјализованој учионици. Приликом остваривања програма одељење се не дели. 

Препорука  у организацији наставе је по недељама реализовати двочас теоријске наставе. Препоручени број часова по темама за трећи разред 

је следећи: 

● Материјали графичке дораде-манипулација (5 часова); 

● Техника савијања (8 часова); 

● Техника резања (8 часова); 

● Техника лепљења (5 часова); 

● Израда једноставних производа графичке дораде (4 часова); 

● Израда брошура (14 часова); 

● Припремни поступци за дефинисање места превоја (6 часова); 

● Припремни рад и одржавање машина (18 часова). 

 

Приликом реализације тема ослонити се на предзнања ученика из физике, основи графичке технике и технологије графичког материјала. 

Препорука је да се приликом остваривања програма израђују задаци који ће се примењивати у практичној настави и стручним предметима. 

Инсистирати на систематичности и примени стечених знања у пракси.За самосталне радове ученика потребно је припремити материјал и 

проверу знања ученика. Предлог тема самосталних радова за трећи разред је следећи:  

1. Приказ начина поравнавања штампаних и нештампаних табака и метода бројање. 

2. Презентација врста савијање на један, два и три превоја. 

3. Приказ начина обрезивање брошура на ножу. 

4. Презентација процеса израде бешавне брошуре. 

5. Презентација процеса израде перфорисаног блока. 



6. Приказ процес тврдог повеза. 

7. Приказ начина припреме машине за биговање. 

8. Презентација начина припреме и рада на машини за биговање. 

 

Избор метода и облика рада за сваку тему одређује наставник у зависности од наставних садржаја, способности и потреба ученика, материјалних 

и других услова. Користити вербалне методе (метода усменог излагања и дијалошка метода), методе демонстрације, текстуално-илустративне 

методе. Предложени облици рада су фронтални, рад у групи, рад у пару, индивидуални рад. 

 

УПУТСТВО ЗА ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА 

 

У настави оријентисаној ка достизању исхода прате се и вреднују процес наставе и учења, постигнуча ученика (продукти учења) и сопствени 

рад. Наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици  партиципирају, како  прикупљају 

податке, како аргументују, евалуирају документују итд. Да би вредновање било објективно и у функцији учења, потребно је ускладити нивое 

исхода и начине оцењивања. 

 

Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа ученика на крају сваке реализоване теме. Сумативне оцене се добијају из контролних или 

писмених радова, тестова, усменог испитивања, самосталних или групних радова ученика. 

 

У формативном вредновању наставник би требало да промовише групни дијалог, да користи  питања да би генерисао податке из ђачких идеја, 

али и да помогне развој ђачких идеја, даје ученицима повратне информације,а повратне информације добијене од ученика користи да прилагоди 

подучавање, охрабрује ученике да оцењују квакжлитет свог рада. Избор инструмента за формативно вредновање зависи од врсте активности 

која се вреднује. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назив предмета: ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ПРИПРЕМА 

Годишњи фонд часова:  теорија:   60 вежбе:   0 практична настава:  0  блок настава 0 

Разред:  четврти 

Циљеви учења: − Стицање теоријских знањао техничко-технолошкој припреми; 

− Упознавање са калкулацијама у графичкој производњи; 

− Упознавање са израдом радних налога; 

− Оспособљавање да стечена знања примени у пракси; 

− Повезивање и примењивање знања из других предмета; 

− Развијање смисла за организовани рад,систематичност,економичност; 

− Стицање самосталности и одговорности у обављању посла; 

− Добијање основе за даље образовање. 

 

 

ТЕМА 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ САДРЖАЈА 

 

Увод у техничко-

технолошку припрему 

● објасни шта је техничко-технолошка припрема 

● објасни  задатке техничко-технолошке припреме 

● анализира значај техничко-технолошке припреме 

 

● Улога техничко технолошке припреме; 

● Значај техничко-технолошке припреме; 

● Задаци техничко-технолошке припреме. 

 

 

 

 

Калкулације у графичкој 

производњи 

● прорачуна цене коштања  крајњег производа 

● објасни процесе и софтверска решења за калкулације у 

графичкој производњи 

● опише начин откривања  и исправљања  грешке у процесу 

производње 

● Репроматеријали; 

● Манипулација репроматеријалима; 

● Прорачун трошкова за сировине (папир, 

боју, материјале у доради); 

● Прорачун трошкова за репроматеријал 

(полоче, хемикалије); 

● Прорачун трошкова за помоћна средства; 

● Прорачун трајања појединих фаза 

производње и трошкови рада;  

● Прорачун заједничких трошкова  по 

јединици проичвода; 



● Прорачун цене коштања крајњег 

производа; 

● Софтверска решења за калкулације. 

 

 

Израда радног налога 

● опише софтверска решења за израду радног налога 

● анализира значај израде радног налога 

● Израда радног налога; 

● Софтверска решења за израду радног 

налога. 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

На почетку сваке теме ученике упознати сациљевима и исходима,планом рада и начином оцењивања. 

Предмет се реализује кроз теоријску наставу у учионици и специјализованој учионици. Приликом остваривања програма одељење се не дели. 

Препорука  у организацији наставе је по недељама реализовати двочас теоријске наставе. Препоручени број часова по темама за четврти разред 

је следећи: 

● Увод у техничко-технолошку припрему (5 часова); 

● Калкулације у графичкој произвидњи (45 часова); 

● Израда радног налога (10 часова). 

 

Приликом реализације тема ослонити се на предзнање ученика из математике, основа графичке технике, технологије графичког материјала, 

технологије штампе и практичне наставе. Препорука је да се приликом остваривања програма израђују задаци који ће се примењивати у 

практичној настави и стручним предметима. Инсистирати на систематичности и примени стечених знања у пракси. За самосталне радове 

ученика  потребно је припремити  материјал и проверу знања ученика. Предлог тема самосталних радова је следећи: 

1. Презентација  задатaка техничко-технолошке припреме. 

2. Презентација софтверских решења за калкулације. 

3. Приказ израде радног налога. 

 

Избор метода  и облика рада  за сваку тему одређује наставник у зависности од наставних садржаја,способности и потреба ученика,материјалних 

и других услова. Користити вербалне методе (метода усменог излагања и дијалошка метода), методе демонстрације, текстуално-илустративне 

методе. Предложени облици рада су фронтални,индивидуални, рад у пару, рад у групи.  

 

УПУТСТВО ЗА ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА 

 



У настави оријентисаној ка достизању исхода прате се и вреднују процес наставе и учења, постигнућа ученика (продукти учења) и сопствени 

рад. Наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици  партиципирају, како  прикупљају 

податке, како аргументују, евалуирају документују итд. Да би вредновање било објективно и у функцији учења, потребно је ускладити нивое 

исхода и начине оцењивања. 

 

Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа ученика на крају сваке реализоване теме. Сумативне оцене се добијају из контролних или 

писмених радова, тестова, усменог испитивања, самосталних или групних радова ученика. 

 

У формативном вредновању наставник би требало да промовише групни дијалог, да користи  питања да би генерисао податке из ђачких идеја, 

али и да помогне развој ђачких идеја, даје ученицима повратне информације,а повратне информације добијене од ученика користи да прилагоди 

подучавање, охрабрује ученике да оцењују квакжлитет свог рада. Избор инструмента за формативно вредновање зависи од врсте активности 

која се вреднује. 

 

 

 

Назив предмета: ОСНОВИ ВЕБ ДИЗАЈНА 

Годишњи фонд часова: теорија:   60 вежбе:  0 практична настава: 0 блок настава: 0 

Разред: четврти 

Циљеви учења: − Упознавање са могућностима WEB технологије; 

− Схватање предности електронске израде графичких производа/графичких комуникација, као могућност да 

готов рад буде брзо представљен широком кругу људи без коришћења штампарских услуга; 

− Упознавање са еколошким аспектом – очување животне средине (нема потрошње папира, графичких боја, 

хемикалија...); 

− Коришћење креативнијег и забавнијег начина за припрему и израду графичких комуникација од класичних 

поступака; 

− Представљање својих радова директно, брзо и економично широком кругу људи, што повећава могућности 

за развој професионалне каријере; 

− Самостално креирање визуелно привлачне WEB презентације намењене циљној групи потенцијалних 

корисника; 

− Савладавање основних знања која ће им кроз даље усавршавање омогућити креирање тотал дизајна за имиџ 

корпорација. 

 



 

ТЕМА ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ / 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ САДРЖАЈА 

Функционисање глобалне 

интернет мреже  

● објасни појам и могућности интернет мреже 

● наведе врсте протокола 

● објасни визуелне аспекте интернета 

● Појам интернета; 

● Структура интернета (клијенти, 

сервери...); 

● Упознавање протокола (httр, 

ftp…); 

● Визуелни аспекти интернета 

(банери, сајтови, галерије слика, 

фотографије, анимације...). 

Медијски садржаји WEB-а  

● објасни техничке карактеристике WEB странице 

● опише како се припремају параметри за израду WEB странице 

● објасни како се користи одговарајући софтвер 

● Teхничке карактеристике WEB 

странице; 

● Специфична типографија; 

● Колор системи; 

● Резолуције, димензије, брзина 

учитавања, величина и структура 

сајта. 

Обликовање интернет 

странице  

● објасни структуру и организацију сајта 

● разликује основне појмове интернет странице 

● опише како се обликују WEB сајт и типску страницу 

● Структура и организација сајта; 

● Основни појмови – home page, 

мени, подмени; 

● Типска страница. 

Статични и анимирани 

сајтови  

● разликује статичне, анимиране и динамичке сајтове 

● објасни како се одабирају одговарајући софтвери за креирање 

разних сајтова 

● опише како се креирају статични и анимирани сајтови 

● Појам статичног, анимираног и 

динамичког сајта; 

● Статични сајтови – htm, html...; 

● Анимирани сајтови – flash 

сајтови. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

На почетку сваке теме ученике упознати са циљевима и исходима, планомрада и начинима оцењивања. 

Предмет се реализује кроз теоријску наставу у учионици и специјализованој учионици. Приликом остваривања програма одељење се не дели. 

Препорука у организацији наставе је по недељама реализује двочас теоријске наставе. Препоручени број часова по темама за четврти разред је 

следећи: 



  

● Функционисање глобалне интернет мреже (6 часова); 

● Медијски садржаји WEB-а (18 часова); 

● Обликовање интернет странице (18 часа); 

● Статични и анимирани сајтови (18 часа). 

 

Приликом реализације тема ослонити се на предзнања ученика из рачунарства и информатике, ликовне културе и графичког обликовања и 

писма. Препорука је да се приликом остваривања програма израђују задаци који ће се примењивати у практичној настави и стручним 

предметима. Инсистирати на систематичности и примени стечених знања у пракси. 

 

За самосталне радове ученика потребно је припремити материјал и проверу знања ученика. Предлог тема самосталних радова је следећи: 

1. Презентација визуелних аспеката интернета.  

2. Приказ техничких карактеристикама WEB странице. 

3. Презентација структуру и организацију сајта. 

4. Приказ начина  креирања статичних и анимираних сајтови.  

 

Избор метода и облика рада за сваку тему одређује наставник у зависности од наставних садржаја, способности и потреба ученика, материјалних 

и других услова. Користити вербалне методе (метода усменог излагања и дијалошка метода), методе демонстрације, текстуално-илустративне 

методе. Предложени облици рада су фронтални, рад у групи, рад у пару, индивидуални рад. 

 

УПУТСТВО ЗА ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА 
 

У настави оријентисаној ка достизању исхода прате се и вреднују процес наставе и учења, постигнућа ученика (продукти учења) и сопствени 

рад. Наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици партиципирају, како прикупљају 

податке, како аргументују, евалуирају, документују итд. Да би вредновање било објективно и у функцији учења, потребно је ускладити нивое 

исхода и начине оцењивања. 
 

Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа ученика на крају сваке реализоване теме. Сумативне оцене се добијају из контролних или 

писмених радова, тестова, усменог испитивања, самосталних или групних радова ученика. 
 

У формативном вредновању наставник бит ребало да промовише групни дијалог, да користи питања да би генерисао податке из ђачких идеја, 

али и да помогне развој ђачких идеја, даје ученицима повратне информације, а повратне информације добијене од ученика користи да прилагоди 

подучавање, охрабрује ученике да оцењују квалитет свог рада. Избор инструмента за формативно вредновање зависи од врсте активности која 

се вреднује. 

 


