
 

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

За образовни профил:РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ 

 

  

  

  

  

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

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

A2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 7 3 6 245 105 210 60 6 1 12 210 35 420 60 8  18 248   558 90 672 140 1188 210 2241 

1. Физика 2   70                  70    70 

2. Техничко цртање са читањем планова  2   70                  70   70 

3. Грађевински материјали 2   70                  70    70 

4. Грађевинске конструкције 1 1  35 35   1 1  35 35          70 70   140 

5. Грађевинска механизација        2   70    2   62    132    132 

6. Организација грађења               2   62    62    62 

7. Технологија занимања  2   70    3   105    2   62    237    237 

8. Практична настава   6   210 60   12   420 60   18   558 90   1188 210 1398 

9. Предузетништво               2   62    62    62 

Б: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ        1   35    2   31    66    66 

1. Изборни програм образовног профила**        1   35    1   31    66    66 

Укупно A2+Б 
7 3 6 245 105 210 60 

6 

(**7) 1 12 

210 

(**245) 35 420 60 

8 

(**9)  18 

248 

(**217)  558 90 

703 

(**769) 
140 1188 210 

 2241 

(**2307) 

Укупно A2+Б 16 620 19 (**20) 725 (**760) 26 (**27) 896 (**927) 2241 (**2307) 

Напомена: ** Ученик бира  програм са листе општеобразовних или стручних изборних програма 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 
Листа изборних програма 

     
Р.б. Стручни изборни програми 

РАЗРЕД 

I II III 

1. 
Машине за производњу и просејавање каменог 

агрегата 
 1 1 

2. Машине за специјализоване послове на градилишту  1 1 

*Ученик бира једном предмет у току школовања 

 

 

 

Остваривање образовања и васпитања 

 

 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 
I  РАЗРЕД 

часова 

II  РАЗРЕД 

часова 

III  РАЗРЕД 

часова 

УКУПНО 

часова 

Час одељенског старешине  70 70 62 202 

Додатна настава *  до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунска настава *  до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремна настава *  до 30 до 30 до 30 до 120 

Друштвено-корисни рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 



 

 

Факултативни облици образовно-васпитног рада** 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 
I  РАЗРЕД 

часова 
II  РАЗРЕД 

часова 
III  РАЗРЕД 

часова 

Екскурзија  до 3 дана до 5 дана до 5 наставних дана 

Језик националне мањине са елементима националне културе 2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Факултативни предмети/програми* 1-2 часа недељно 

Слободне активности ученика (хор, оркестар, секције, техничке, хуманитарне, 

спортско-рекреативне и друге ваннаставне активности) 
30-60 часова годишње 

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

Културно-уметничке активности школе 2 радна дана 

*Поред обавезних предмета и изборних програма школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из 

предмета/програма који су утврђени плановима наставе и учења других образовних профила истог или другог подручја рада, као и плановима 

наставе и учења за гимназије,  а који су утврђени школским програмом. 

**Факултативни облици васпитно-образовног рада обавезни су за ученике који се за њих определе. 

 
 

 

 
 

 

Остваривање плана и програма наставе и учења 

 

1. Распоред радних недеља у току наставне године 

 

  I  РАЗРЕД II  РАЗРЕД III  РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 35 35 31 

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

Обавезне и факултативне ваннаставне активности 2 2 2 

Завршни испит     3  

Укупно радних недеља 39 39 39 



 
 

2. Подела одељења у групе1 
 

р
а

зр
е
д
 

предмет/ модул 
годишњи фонд часова 

*број ученика по 

групи до 

Помоћни 

наставник** 
вежбе практична настава/учење кроз рад настава у блоку 

I 

 
Практична настава  210 60 15/5* да 

II Практична настава/учење кроз рад  420 60 15/5 да 

III Практична настава/учење кроз рад  558 90 15/5 да 

 
                                    1 Ученици се деле у групе на часовима који су планом наставе и учења предвиђени за вежбе, практичну наставу или наставу у блоку 

*уколико се програм реализује по дуалном моделу, мимимално један инструкор на предвиђени број ученика  

* *за вежбе и практичну наставу која се одвија у школи 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

 

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПРЕДМЕТА    

 

А. ПРЕМА ПЛАНУ И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА1-''ШКОЛСКИ СИСТЕМ'' 

 

 Теоријска настава Вежбе Практична настава* Настава у блоку УКУПНО 

I  150 60 60 270 

II  360 60 60 480 

III  438 120 90 648 
1Уколико се програм реализује у ''школском систему'' 

*Уколико се део практичне наставе обавља код послодавца, потребно је да школа и послодавац детаљно испланирају и утврде место и начин 

    реализације исхода, и унесу их у оперативне планове 

 

Б. ПРЕМА ПЛАНУ И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА–ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ2 

 

 Вежбе Практична настава Настава у блоку 
УЧЕЊЕ КРОЗ 

РАД* 
УКУПНО 

I 150 60 60  270 

II    480 480 

III    648 648 
2Уколико 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 

 

 

2. ЦИЉЕВИ МОДУЛА: 
 

 оспособљавање ученика за руковање грађевинским машинама 

 оспособљавање ученика за преглед и одржавање грађевинских машина; 

 оспособљавање ученика за коришћење заштитне опреме на раду и средстава за заштиту на раду 

 развијање свести о значају правилног руковања и одржавања механизације; 

 повезивање и примењивање усвојених знања из других стручних модула; 

 стицање самосталности и одговорности у обављању послова; 

 развијање личних и професионалних ставова; 

 развијање способности комуницирања и тимског рада; 

 развијање потребе и навике чувања личног здравља, применом прописа о заштити на раду; 

 развијање потребе и навике чувања и заштите радне, природне и животне средине; 

 развијање и неговање код ученика интересовања за проблематику овог подручја рада, стручне радозналости и ствараличких способности. 

 

 

 

 



 

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА МОДУЛА  

 

Разред: први 

 

Разред: други 

НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула (часови) 

Обука вожње на возилима на точковима 30 

Контрола и одржавање исправности уређаја машина 30 

Руковање багерима 150 

Руковање дозерима 60 

Руковање грејдерима 60 

Руковање скреперима 30 

Руковање утоваривачима 30 

Руковање ваљцима 30 

Блок настава* 60 

 
 

Разред: трећи 

НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула (часови) 

Руковање аутомешалицама 30 

Руковање пумпама за бетон 30 

Руковање машнама за сабијање бетона 30 

Руковање машинама за глодање-фрезовање асфалта-фрезерима 30 

Руковање машинама за уградњу асфалта-финишерима 60 

Руковање виљушкарима 30 

Руковање крановима  60 

Руковање аутодизалица 60 

Техничка експлоатација и одржавање грађевинских машина 30 

Обука вожње на грађевинским машинама 208 

Блок настава* 90 

 

 

 

 

 

НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула (часови) 

Безбедност и здравље на раду и заштита од пожара 30 

Демонтажа и дефектажа СУС мотора 60 

Демонтажа и дефектажа помоћних уређаја  60 

Оправка и одржавање СУС мотора 60 

Блок настава* 60 



 

4.ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И УПУТСТВО ЗА  ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

 

РАЗРЕД ПРВИ 

Назив модула: Безбедност и здравље на раду и заштита од пожара 
Трајање модула: 30 часова 

 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

Стицање вештина и радних 

навика у областима: 

 примена мера за безбедан 

рад и заштиту здравља при 

раду, 

 процена ризика на радном 

месту и у радној околини, 

 пружање прве помоћи, и 

 примена мера за заштиту 
од пожара.  

 примењује мере безбедности и здравља 

на раду,  

 процењује опасности и штетности на 

раду,  

 правилно и безбедно користи грађевинске 

материјале и средства за рад (алате, 

машине, опрему и др.), 

 пружа прву помоћ у случају повреде на 

раду 
 превентивно спроводи мере заштите од 

пожара 

 примењује мере за гашење пожара и 

заштиту живота и здравља људи 

 Примена мера безедности и 

здравља на раду при извођењу 

грађевинских радова  

 Процењивање опасности и 

штетности на радном месту и у 

радној околини при извођењу 

грађевинских радова 

 Пружање прве помоћи на радном 

месту и у радној околини  
 Примена мера за гашење малих 

пожара и пожара у зачетку према 

врсти и величини пожара и 

расположивим средставима за 

гашење 

На почетку програма ученике упознати са 

циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 

оцењивања. 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 практична настава/учење кроз рад   

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на  групе приликом реализације: 

 практичне наставе/учења кроз рад 

Методе рада: 

 демонстрација 

 извршење задатка 

 презентација израде радног задатка (усмено 

објашњавање поступка израде); 

Место реализације наставе: 

 Кабинет/учионица 

 Радионица 

 Градилиште 

 

 



 

 

Назив модула: Демонтажа и дефектажа СУС мотора 

Трајање модула: 60 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

 Оспособљавање ученика 

за обављање практичних 

вештина при прегледу 

исправности грађевинске 

механизације; 

 Оспособљавање ученика 

за обављање практичних 

вештина за отклањање 

ситних кварова на 

машинама 

 

 

 изврши контролу количине уља у мотору; 

 изабере одговарајући квалитет уља према 

упутству;  

 изабере одговарајући алат и опрему; 

 замени или допуни уље; 

 изврши контролу одговарајућих филтера 

и по потреби их замени; 

 преконтролише стањеисправности 

система црева на машини; 

 изабере одговарајуће црево отпорно на 

горива и одговарајућу дужину и изврши 

замену; 
 изврши контролу главе мотора; 

 изврши замену цилиндарских кошуљица; 

 изврши замену дихтунга картера; 

 отклони кварове код клипа и осовинице 

клипа; 

 изврши ситне оправке машине на лицу 

места 

 

 Замена уља у мотору; 

 Замена филтера; 

 Замена клинастост каиша; 

 Контрола и одстрањивање ваздуха 

из система за напајање горива; 

 Замена свећица, црева (за гориво, 

за хидраулику...),антифриза; 

 Контрола главе мотора и 

отклањање кварова; 

 Кварови цилиндарског блока, 

 Контрола исправности клипова, 

коленастих вратила 
 Проналажење и отклањање ситних 

кварова 

На почетку програма ученике упознати са 

циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 

оцењивања. 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 практична настава/учење кроз рад   

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на  групе приликом реализације: 

 практичне наставе/учења кроз рад 

Методе рада: 

 демонстрација 

 извршење задатка 
 презентација израде радног задатка (усмено 

објашњавање поступка израде); 

Место реализације наставе: 

 Радионица 

 Погон 

 Градилиште 

Препоруке за реализацију наставе 

 Практична настава/учење кроз рад се одвија на 

школском полигону, градилиштима и погонима на 

конкретним (реалним) машинама. У случају да 

школа поседује одређене типове машина– полигон 
механизације (тренинг центар) потребно је одредити 

колико времена ће ученици провести у компанијама 

на практичној настави. 

 Сваку машину контролише наставник практичне 

наставе/инструктор учења кроз рад 

  Наставник практичне наставе/инструктор 

проверава да ли је послодавац извршио процену 

ризика на радном месту на коме ради млади и да ли 

је извео уводну обуку младих о безбедности и 

здрављу на раду 

Оцењивање 
  Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 Континуално праћење достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција 



 

 

Назив модула: Демонтажа и дефектажа помоћних уређаја 

Трајање модула: 60 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

 Оспособљавање ученика 

за обављање практичних 

вештина при прегледу 

исправности грађевинске 

механизације; 

 Оспособљавање ученика 

за обављање практичних 

вештина за отклањање 

ситних кварова на 

машинама 

 

 

 Провери исправност уређајаза упаљење 

смеше код ото-мотора; 

 Провери исправност уређаја за 

подмазивање; 

 Провери исправност уређаја за 

стартовање мотора (електропокретач-

анласер); 

 Провери исправност уређаја за хлађење 

мотора (делови и компоненте уређаја). 

 Провери исправност уређаја за 

производњу електричне енергије 

(алтернатор, регулатори напона).  
 Провери исправност уређај за напајање 

горивом код ото-мотора.  

 Провери исправност уређаја за напајање 

горивом код дизел-мотора  

 Расклопи поједине делове помоћних 

мотора са унутрашњим сагоревањем 

 Изврши замену дотрајалих делова 

 Одржавање и поправке помоћних 

уређаја код мотора са унутрашњим 

сагоревањем.  

 Одржавање и поправке помоћних 

уређаја код ото-мотора. 

 Одржавање и поправке помоћних 

уређаја код дизел-мотора.  

 Утврђивање једноставних кварова 

код свих врста помоћних уређаја 

мотора са унутрашњим 

сагоревањем.  

 Расклапање делова помоћних 
уређаја мотора са унутрашњим 

сагоревањем.  

 Замена дотрајалих делова код свих 

врста помоћних уређаја мотора са 

унутрашњим сагоревањем 

На почетку програма ученике упознати са 

циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 

оцењивања. 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 практична настава/учење кроз рад   

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на  групе приликом реализације: 

 практичне наставе/учења кроз рад 

Методе рада: 

 демонстрација 

 извршење задатка 
 презентација израде радног задатка (усмено 

објашњавање поступка израде); 

Место реализације наставе: 

 Радионица 

 Погон 

 Градилиште 

Препоруке за реализацију наставе 

 Практична настава/учење кроз рад се одвија на 

школском полигону, градилиштима и погонима на 

конкретним (реалним) машинама. У случају да 

школа поседује одређене типове машина– полигон 
механизације (тренинг центар) потребно је одредити 

колико времена ће ученици провести у компанијама 

на практичној настави. 

 Сваку машину контролише наставник практичне 

наставе/инструктор учења кроз рад 

  Наставник практичне наставе/инструктор 

проверава да ли је послодавац извршио процену 

ризика на радном месту на коме ради млади и да ли 

је извео уводну обуку младих о безбедности и 

здрављу на раду 

 

Оцењивање 

  Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 Континуално праћење достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција 



 

Назив модула: Оправка и одржавање СУС мотора 

Трајање модула: 60 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

 Оспособљавање ученика 
за обављање практичних 

вештина при прегледу 

исправности грађевинске 

механизације; 

 Оспособљавање ученика 

за обављање практичних 

вештина за отклањање 

ситних кварова на 

машинама 

 

 

 изврши контролу количине уља у 
мотору; 

 изабере одговарајући квалитет уља 

према упутству;  

 изабере одговарајући алат и 

опрему; 

 замени или допуни уље; 

 изврши контролу одговарајућих 

филтера и по потреби их замени; 

 преконтролише стање исправности 

система црева на машини; 

 изабере одговарајуће црево 

отпорно на горива и одговарајућу 
дужину и изврши замену; 

 изврши контролу главе мотора; 

 изврши замену цилиндарских 

кошуљица; 

 изврши замену дихтунга картера; 

 отклони кварове код клипа и 

осовинице клипа; 

 изврши ситне оправке машине на 

лицу места 

 

 Замена уља у мотору; 
 Замена филтера; 

 Замена клинастост каиша; 

 Контрола и одстрањивање ваздуха из 

система за напајање горива; 

 Замена свећица, црева (за гориво, за 

хидраулику...), антифриза; 

 Контрола главе мотора и отклањање 

кварова; 

 Кварови цилиндарског блока, 

 Контрола исправности клипова, 

коленастих вратила 

 Проналажење и отклањање ситних 
кварова 

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 

оцењивања. 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 практична настава/учење кроз рад   

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на  групе приликом реализације: 

 практичне наставе/учења кроз рад 

Методе рада: 

 демонстрација 

 извршење задатка 

 презентација израде радног задатка (усмено 
објашњавање поступка израде); 

Место реализације наставе: 

 Радионица 

 Погон 

 Градилиште 

Препоруке за реализацију наставе 

 Практична настава/учење кроз рад се одвија на 

школском полигону, градилиштима и погонима на 

конкретним (реалним) машинама. У случају да школа 

поседује одређене типове машина– полигон 

механизације (тренинг центар) потребно је одредити 
колико времена ће ученици провести у компанијама на 

практичној настави. 

 Сваку машину контролише наставник практичне 

наставе/инструктор учења кроз рад 

  Наставник практичне наставе/инструктор проверава 

да ли је послодавац извршио процену ризика на 

радном месту на коме ради млади и да ли је извео 

уводну обуку младих о безбедности и здрављу на раду 

 Блок настава се искључиво изводи на градилиштима 

и у компанијама,  ученици се упознају са 

организационом структуром компанија, градилишта 
као и одговарајућим погонима  

Оцењивање 

  Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 Континуално праћење достигнутих исхода и нивоа 



постигнутих компетенција 

РАЗРЕД: ДРУГИ 

 

Назив модула: Обука на возилима са точковима 

Трајање модула: 30 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

 • Оспособљавање  
ученика за управљање 

моторним возилом  „Б“ 

категорије 

 управља моторним возилом „ Б“ 
категорије на полигону; 

 

 Провера и припрема возила за 
безбедно учествовање у саобраћају 

на путу; 

 Употреба команди и уређаја возила; 

  извођење прописаних радњи 

возилом на уређеном полигону; 

 Увежбавања радњи возилом и 

поступање возача у различитим 

саобраћајним ситуацијама. У оквиру 

полигонске вожње 

 

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 

оцењивања. 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 практична настава/учење кроз рад   

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на групе приликом реализације: 

 практичне наставе/учења кроз рад 

Методе рада: 

 демонстрација 

 извршење задатка 
 презентација израде радног задатка (усмено 

објашњавање поступка израде); 

Место реализације наставе: 

 Кабинет са тренажерима или/и 

 Полигон 

Препоруке за реализацију наставе 

 Уколико школа располаже тренажером, ученици се 

прво обучавају на њему, па прелазе на полигонску 

вожњу 

Оцењивање 

  Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 Континуално праћење достигнутих исхода и нивоа 
постигнутих компетенција 



 

 

Назив модула: Контрола и одржавање исправности уређаја машина 

Трајање модула: 30 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

 Оспособљавање ученика 

за обављање практичних 

вештина при прегледу 

исправности уређаја 

механизације; 

 Оспособљавање ученика 

за обављање практичних 

вештина за отклањање 

ситних кварова на 

уређајима машина 

 

 

 рукује и изврши ситне оправке на: 

спојницама, мењачима,  карданским 

вратилима, редукторима, преносником; 

 одржава и изврши ситне оправке на : 

управљачком механизму са пужним 

преносником, управљачком механизму са 

зупчастом летвом и управљачком 

механизму са серво-уређајем; 

 подеси геометрију точкова; 

 одржава и изврши ситне оправке на 

спојничком, диференцијалном, 

гусеничком механизмом; 
 одржава и изврши ситне поправке на 

уређају за затезање гусеничког ланца и 

планетарним управљачким механизмом; 

 одржава и изврши ситне оправке радне, 

помоћне и паркинг кочнице, механичке, 

хидростатичке, пнеуматске и комбиноване 

кочнице, кочнице са добошем, кочнице са 

диском и електромагнетне кочнице; 

 одржава и изврши ситне поправке 

система уљне хидраулике; 

 отклони ваздух из система; 
 замени хидраулични цевовод. 

 

 Контрола функционисања 

склопова за пренос снаге; 

 Одржавање и отклањање кварова 

који се јављају на склоповима за 

пренос снаге;  

 Контрола и одржавање 

управљачких механизама 

грађевинских машина на 

точковима; 

 Контрола и одржавање 

управљачких механизама 

грађевинских машина на 
гусеницама; 

 Одржавање и отклањање кварова 

система за кочење грађевинских 

машина  

 Одржавање и отклаљање кварова 

система уљне хидраулике  

На почетку програма ученике упознати са 

циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 

оцењивања. 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 практична настава/учење кроз рад   

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на групе приликом реализације: 

 практичне наставе/учења кроз рад 

Методе рада: 

 демонстрација 

 извршење задатка 
 презентација израде радног задатка (усмено 

објашњавање поступка израде); 

Место реализације наставе: 

 Радионица 

 Градилиште 

Препоруке за реализацију наставе 

 Практична настава/учење кроз рад се одвија на 

школском полигону, градилиштима и погонима на 

конкретним (реалним) машинама. У случају да школа 

поседује одређене типове машина – полигон 

механизације (тренинг центар) потребно је одредити 
колико времена ће ученици провести у компанијама на 

практичној настави. 

 Сваку машину контролише наставник практичне 

наставе/инструктор учења кроз рад 

  Наставник практичне наставе/инструктор проверава 

да ли је послодавац извршио процену ризика на 

радном месту на коме ради млади и да ли је извео 

уводну обуку младих о безбедности и здрављу на раду 

 Блок настава се искључиво изводи на градилиштима 

и у компанијама,  кроз њу се на конкретним радним 

задацима синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 
појединаче практичне вежбе. 

Оцењивање 

  Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 Континуално праћење достигнутих исхода и нивоа 



постигнутих компетенција 

Назив модула: Руковање багерима 

Трајање модула: 150 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

 Оспособљавање ученика 

за руковање багерима 

 изврши преглед машине пре почетка 

рада, прегледа уље у мотору, 

хидраулично уље у резервоару као и 
гориво у резервоару 

 подмаже одређене делове користећи 

књигу за одржавање 

 води евиденцију о извршеној 

контроли, зпаженим кваровима и раду 

машине 

 окреће горњи строј багера; 

 подиже, спушта и маневрише 

стрелом багера; 

 маневрише (отвара, затвара) кашику 

багера;  
 наштелује гусенице према подлози 

по којој се креће машина; 

 стабилизује машину на месту рада; 

 зарије кашику у земљане, материјале; 

 напуни кашику, подигне стрелу и 

празни ископани материјал у 

транспортно средство или предвиђено 

место одлагања; 

 прати рад машине у току рада као и 

инструмент таблу; 

 паркира машину и обезбеди је на 

прописан начин; 
 користи мере заштите на раду са 

машином,  као и заштитну опрему 

коју је дужан да носи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Преглед машине пре почетка рада 

 Вођење евиденције о уоченим 

кваровима и отклањање лакших кварова; 
 Извођење операција у месту; 

 Стабилизација на месту рада; 

 Извођење операција приликом  ископа 

и истовара земљаних материјала; 

 Контрола рада машине у току рада 

 Паркирање багера и његово обезбеђење; 

 Преглед машине по завршетку рада, 

чишћење, прање и подмазивање 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

На почетку програма ученике упознати са 

циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 

оцењивања. 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 практична настава/учење кроз рад   

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на  групе приликом реализације: 

 практичне наставе/учења кроз рад 

Методе рада: 

 демонстрација 

 извршење задатка 

 решавање проблема и конкретних ситуација из праксе 

Место реализације наставе: 
 Радионица 

 Погон 

 Градилиште 

Препоруке за реализацију наставе 

 Практична настава/учење кроз рад се одвија на 

школском полигону, градилиштима и погонима на 

конкретним (реалним) машинама. У случају да школа 

поседује одређене типове машина– полигон 

механизације (тренинг центар) потребно је одредити 

колико времена ће ученици провести у компанијама на 

практичној настави. 

 Сваку машину контролише наставник практичне 
наставе/инструктор учења кроз рад 

  Наставник практичне наставе/инструктор проверава 

да ли је послодавац извршио процену ризика на радном 

месту на коме ради млади и да ли је извео уводну обуку 

младих о безбедности и здрављу на раду 

 Блок настава се искључиво изводи на градилиштима 

и у компанијама,  кроз њу се на конкретним радним 

задацима синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 

појединаче практичне вежбе. 

Оцењивање 

  Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 Континуално праћење достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција 



 

 

Назив модула: Руковање дозерима 

Трајање модула: 60 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

 Оспособљавање ученика 

за руковање дозерима 

 провери системе за хидраулику, 

мотор, гусенице; 

 води евиденцију о уоченим 

кваровима и отклања лакше кварове 

 прегледа количину горива, уље у 

мотору и  хидраулично уље у 

резервоару 

 подмаже делове за рад; 

 користи ручне команде за дозерску 

даску и компјутерску опрему за 

задату дубину резања и задати 

нагиб; 
 изврши копање, транспорт и 

разастирање земљаног материјала; 

 изврши безбедно качење других 

машина; 

 изврши извлачење/гурање других 

машина у складу са прописаним 

процедурама; 

 прати рад машине у току рада као и 

инструмент таблу; 

 паркира машину и обезбеди је на 

прописан начин; 
 користи мере заштите на раду са 

машином,  као и заштитну опрему 

коју је дужан да носи 

 

 Преглед машине пре почетка рада 

 Управљањедозером  

 Операције с дозерским ножем у 

различитим положајима; 

 Извлачење и гурање грађевинских 

машина; 

 Контрола рада машине у току рада 

 Паркирање дозера и његово обезбеђење 

по завршетку рада, 

 Преглед машине по завршетку рада, 

чишћење, прање и подмазивање 

 

На почетку програма ученике упознати са 

циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 

оцењивања. 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 практична настава/учење кроз рад  ( 30 часова) 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на  групе приликом реализације: 

 практичне наставе/учења кроз рад 

Методе рада: 

 демонстрација 

 извршење задатка 
 решавање проблема и конкретних ситуација из праксе 

Место реализације наставе: 

 Кабинет са тренажерима или/и 

 Полигон 

Препоруке за реализацију наставе 

 Практична настава/учење кроз рад се одвија на 

школском полигону, градилиштима и погонима на 

конкретним (реалним) машинама. У случају да школа 

поседује одређене типове машина– полигон 

механизације (тренинг центар) потребно је одредити 

колико времена ће ученици провести у компанијама на 
практичној настави. 

 Сваку машину контролише наставник практичне 

наставе/инструктор учења кроз рад 

  Наставник практичне наставе/инструктор проверава 

да ли је послодавац извршио процену ризика на радном 

месту на коме ради млади и да ли је извео уводну обуку 

младих о безбедности и здрављу на раду 

 Блок настава се искључиво изводи на градилиштима 

и у компанијама,  кроз њу се на конкретним радним 

задацима синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 

појединаче практичне вежбе. 

Оцењивање 

  Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 Континуално праћење достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција 



 
Назив модула: Руковање грејдерима 

Трајање модула: 60 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

 Оспособљавање ученика 

за руковање грејдерима 

 провери системе за хидраулику, 

мотор, гусенице; 
 води евиденцију о уоченим 

кваровима и отклања лакше кварове 

 прегледа количину горива, уље у 

мотору и  хидраулично уље у 

резервоару 

 подмаже делове за рад; 

 спроводи припремне радње за 

стартовање машине; 

 припреми алат за рад; 

 изврши скидање хумуса, 

ископавање са планирањем  
земљишта,фино разастирање и 

планирање  материјала, -равнање и 

планирање косина испод  и изнад 

планума, ископавање шкарпа, 

ригола, канала  за одвод воде са 

коловоза, обављање послова на 

одржавању путева; 

 изврши безбедно качење других 

машина; 

 прати рад машине у току рада као и 

инструмент таблу; 
 паркира машину и обезбеди је на 

прописан начин; 

 користи мере заштите на раду са 

машином,  као и заштитну опрему 

коју је дужан да носи. 

 

 Преглед машине пре почетка рада 

 Води евиденцију о уоченим кваровима и 
отклања лакше кварове 

 Управљање грејдером; 

 Руковање грејдерском даском за 

разастирање и фино планирање 

земљаних материјала. 

 Контрола рада машине у току рада 

 Паркирање грејдера и његово 

обезбеђивање по завршетку рада 

 Преглед машине по завршетку рада, 

чишћење, прање и подмазивање 

 
 

На почетку програма ученике упознати са 

циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 
оцењивања. 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 практична настава/учење кроз рад  ( 30 часова) 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на  групе приликом реализације: 

 практичне наставе/учења кроз рад 

Методе рада: 

 демонстрација 

 извршење задатка 

 решавање проблема и конкретних ситуација из праксе 

Место реализације наставе: 

 Кабинет са тренажерима или/и 

 Полигон 

Препоруке за реализацију наставе 

 Практична настава/учење кроз рад се одвија на 

школском полигону, градилиштима и погонима на 

конкретним (реалним) машинама. У случају да школа 

поседује одређене типове машина– полигон 

механизације (тренинг центар) потребно је одредити 

колико времена ће ученици провести у компанијама на 

практичној настави. 
 Сваку машину контролише наставник практичне 

наставе/инструктор учења кроз рад 

  Наставник практичне наставе/инструктор проверава 

да ли је послодавац извршио процену ризика на радном 

месту на коме ради млади и да ли је извео уводну обуку 

младих о безбедности и здрављу на раду 

 Блок настава се искључиво изводи на градилиштима 

и у компанијама,  кроз њу се на конкретним радним 

задацима синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 

појединаче практичне вежбе. 

Оцењивање 

  Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 Континуално праћење достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција 



 
Назив модула: Руковање скреперима 

Трајање модула: 30 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

 Оспособљавање ученика 

за руковање скреперима 

 провери системе за хидраулику, 

мотор, гусенице; 
 води евиденцију о уоченим 

кваровима и отклања лакше кварове 

 прегледа количину горива, уље у 

мотору и  хидраулично уље у 

резервоару; 

 подмаже делове за рад; 

 спроводи припремне радње за 

стартовање машине; 

 припреми алат за рад; 

 изврши ископ земљаног материјала 

и транспортује га на одређену 
локацију; 

 прати рад машине у току рада као и 

инструмент таблу; 

 паркира машину и обезбеди је на 

прописан начин; 

 користи мере заштите на раду са 

машином,  као и заштитну опрему 

коју је дужан да носи. 

 

 Преглед машине пре почетка рада 

 Вођење евиденције о уоченим 
кваровима и отклања лакше кварове 

 Управљање скрепером; 

 Руковање скреперским кошем за ископ 

земљаног материјала; 

 Контрола рада машине у току рада 

 Паркирање скрепера и његово 

обезбеђивање по завршетку рада; 

 Преглед машине по завршетку рада, 

чишћење, прање и подмазивање 

 

На почетку програма ученике упознати са 

циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 
оцењивања. 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 практична настава/учење кроз рад   

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на  групе приликом реализације: 

 практичне наставе/учења кроз рад 

Методе рада: 

 демонстрација 

 извршење задатка 

 решавање проблема и конкретних ситуација из праксе 

Место реализације наставе: 

 Кабинет са тренажерима или/и 

 Полигон 

Препоруке за реализацију наставе 

 Практична настава/учење кроз рад се одвија на 

школском полигону, градилиштима и погонима на 

конкретним (реалним) машинама. У случају да школа 

поседује одређене типове машина– полигон 

механизације (тренинг центар) потребно је одредити 

колико времена ће ученици провести у компанијама на 

практичној настави. 
 Сваку машину контролише наставник практичне 

наставе/инструктор учења кроз рад 

  Наставник практичне наставе/инструктор проверава 

да ли је послодавац извршио процену ризика на радном 

месту на коме ради млади и да ли је извео уводну обуку 

младих о безбедности и здрављу на раду 

 Блок настава се искључиво изводи на градилиштима 

и у компанијама,  кроз њу се на конкретним радним 

задацима синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 

појединаче практичне вежбе. 

Оцењивање 

  Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 Континуално праћење достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција 

 



 

Назив модула: Руковање утоваривачима 

Трајање модула: 30 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

 Оспособљавање ученика 
за руковање 

утоваривачима 

 провери системе за хидраулику, 
мотор, гусенице; 

 води евиденцију о уоченим 

кваровима и отклања лакше кварове 

 прегледа количину горива, уље у 

мотору и  хидраулично уље у 

резервоару; 

 подмаже делове за рад; 

 спроводи припремне радње за 

стартовање машине; 

 припреми алат за рад; 

 управља утоварном кашиком;  

 маневрише утоваривачем при 
утовару и ископу земље; 

 прати рад машине у току рада као и 

инструмент таблу; 

 паркира машину и обезбеди је на 

прописан начин; 

 користи мере заштите на раду са 

машином,  као и заштитну опрему 

коју је дужан да носи. 

 

 Преглед машине пре почетка рада 
 Води евиденцију о уоченим кваровима и 

отклања лакше кварове 

 Управљање утоваривачем и руковањем 

кашиком; 

 Контрола рада машине у току рада; 

 Паркирање утоваривача и његово 

обезбеђивање по завршетку рада; 

 Преглед машине по завршетку рада, 

чишћење, прање и подмазивање 

 

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 

оцењивања. 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 практична настава/учење кроз рад   

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на  групе приликом реализације: 

 практичне наставе/учења кроз рад 

Методе рада: 

 демонстрација 

 извршење задатка 

 решавање проблема и конкретних ситуација из праксе 

Место реализације наставе: 

 Кабинет са тренажерима или/и 

 Полигон 

Препоруке за реализацију наставе 

 Практична настава/учење кроз рад се одвија на 

школском полигону, градилиштима и погонима на 

конкретним (реалним) машинама. У случају да школа 

поседује одређене типове машина– полигон 

механизације (тренинг центар) потребно је одредити 

колико времена ће ученици провести у компанијама на 

практичној настави. 
 Сваку машину контролише наставник практичне 

наставе/инструктор учења кроз рад 

  Наставник практичне наставе/инструктор проверава 

да ли је послодавац извршио процену ризика на радном 

месту на коме ради млади и да ли је извео уводну обуку 

младих о безбедности и здрављу на раду 

 Блок настава се искључиво изводи на градилиштима 

и у компанијама,  кроз њу се на конкретним радним 

задацима синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 

појединаче практичне вежбе. 

Оцењивање 
  Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 Континуално праћење достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција 

 



 

Назив модула: Руковање ваљцима 

Трајање модула: 30 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

 Оспособљавање ученика 
за руковање ваљцима 

 провери системе за хидраулику, 
мотор, гусенице; 

 води евиденцију о уоченим 

кваровима и отклања лакше кварове 

 прегледа количину горива, уље у 

мотору и  хидраулично уље у 

резервоару; 

 прегледа резеорвар са водом за 

квашење и испирање ваљка; 

 подмаже делове за рад; 

 спроводи припремне радње за 

стартовање машине; 

 припреми алат за рад; 
 користи ручне команде за дозерску 

даску и компјутерску опрему за 

задату дубину резања и задати 

нагиб; 

 изврши сабијање земљаних и 

битуменских материјала; 

 изврши безбедно качење других 

машина; 

 изврши извлачење/гурање других 

машина у складу са прописаним 

процедурама; 
 прати рад машине у току рада као и 

инструмент таблу; 

 паркира машину и обезбеди је на 

прописан начин; 

 користи мере заштите на раду са 

машином,  као и заштитну опрему 

коју је дужан да носи 

 

 Преглед машине пре почетка рада 
 Води евиденцију о уоченим кваровима и 

отклања лакше кварове 

 Управљање ваљком; 

 Контрола рада машине у току рада; 

 Паркирање утоваривача и његово 

обезбеђивање по завршетку рада; 

 Преглед машине по завршетку рада, 

чишћење, прање и подмазивање 

 

 

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 

оцењивања. 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 практична настава/учење кроз рад   

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на  групе приликом реализације: 

 практичне наставе/учења кроз рад 

Методе рада: 

 демонстрација 

 извршење задатка 

 решавање проблема и конкретних ситуација из праксе 

Место реализације наставе: 

 Кабинет са тренажерима или/и 

 Полигон 

Препоруке за реализацију наставе 

 Практична настава/учење кроз рад се одвија на 

школском полигону, градилиштима и погонима на 

конкретним (реалним) машинама. У случају да школа 

поседује одређене типове машина– полигон 

механизације (тренинг центар) потребно је одредити 

колико времена ће ученици провести у компанијама на 

практичној настави. 
 Сваку машину контролише наставник практичне 

наставе/инструктор учења кроз рад 

  Наставник практичне наставе/инструктор проверава 

да ли је послодавац извршио процену ризика на радном 

месту на коме ради млади и да ли је извео уводну обуку 

младих о безбедности и здрављу на раду 

 Блок настава се искључиво изводи на градилиштима 

и у компанијама,  кроз њу се на конкретним радним 

задацима синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 

појединаче практичне вежбе. 

Оцењивање 
  Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 Континуално праћење достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција 

 



 

РАЗРЕД: ТРЕЋИ 

 

Назив модула: Руковање аутомешалицама 

Трајање модула: 30 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

 Оспособљавање ученика 

за руковање 

аутомешалицама 

 изврши контролу пре почетка рада; 

 рукује аутомешалицом; 

 напуни бубањ аутомешалице; 

 празни бубањ аутомешалице; 

 очисти и опере аутомешалицу по 

завршетку пражњења бетона; 

 користи мере заштите на раду са 

машином,  као и заштитну опрему 

коју је дужан да носи 

 

 
 

 

 Преглед машине пре почетка рада 

 Руковање са аутомешалицом 

 Контрола у току рада и  праћење 

инструмент табле 

 Пуњење и пражњење бубња мешалице 

 Чишћење и прање мешалице по 

завршетку рада 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На почетку програма ученике упознати са 

циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 

оцењивања. 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 практична настава/учење кроз рад   

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на  групе приликом реализације: 

 практичне наставе/учења кроз рад 

Методе рада: 

 демонстрација 
 извршење задатка 

 решавање проблема и конкретних ситуација из праксе 

Место реализације наставе: 

 Радионица 

 Градилиште 

Препоруке за реализацију наставе 

 Практична настава/учење кроз рад се одвија на 

школском полигону, градилиштима и погонима на 

конкретним (реалним) машинама. У случају да школа 

поседује одређене типове машина– полигон 

механизације (тренинг центар) потребно је одредити 
колико времена ће ученици провести у компанијама на 

практичној настави. 

 Сваку машину контролише наставник практичне 

наставе/инструктор учења кроз рад 

  Наставник практичне наставе/инструктор проверава 

да ли је послодавац извршио процену ризика на радном 

месту на коме ради млади и да ли је извео уводну обуку 

младих о безбедности и здрављу на раду 

 Блок настава се искључиво изводи на градилиштима 

и у компанијама,  кроз њу се на конкретним радним 

задацима синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 
појединаче практичне вежбе. 

Оцењивање 

  Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 Континуално праћење достигнутих исхода и нивоа 



постигнутих компетенција 

 

 

Назив модула: Руковање пумпом за бетон 

Трајање модула: 30 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

 Оспособљавање ученика 
за руковање пумпама за 

бетон 

 
 изврши контролу пумпе  пре 

почетка рада; 

 рукује пумпама за бетон; 

 напуни кош пумпе за бетон; 

 празни кош пумпе; 

 очисти и опере пумпу за бетон по 

завршетку пражњења бетона; 

 спакује пумпу и припреми је за 

транспорт 

 користи мере заштите на раду са 

машином,  као и заштитну опрему 
коју је дужан да носи. 

 

 
 Преглед пумпе пре почетка рада; 

 Руковање са пумпом за бетон; 

 Постављање пумпе на место истовара 

бетона са стабилизаторима; 

 Распакивање пумпе; 

 Контрола у току рада; 

 Чишћење и прање пумпе по завршетку 

рада; 

 Транспорт пумпе 

 

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 

оцењивања. 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 практична настава/учење кроз рад   

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на  групе приликом реализације: 

 практичне наставе/учења кроз рад 

Методе рада: 

 демонстрација 

 извршење задатка 
 решавање проблема и конкретних ситуација из праксе 

Место реализације наставе: 

 Кабинет са тренажерима или/и 

 Полигон 

Препоруке за реализацију наставе 

 Практична настава/учење кроз рад се одвија на 

школском полигону, градилиштима и погонима на 

конкретним (реалним) машинама. У случају да школа 

поседује одређене типове машина– полигон 

механизације (тренинг центар) потребно је одредити 

колико времена ће ученици провести у компанијама на 

практичној настави. 
 Сваку машину контролише наставник практичне 

наставе/инструктор учења кроз рад 

  Наставник практичне наставе/инструктор проверава 

да ли је послодавац извршио процену ризика на радном 

месту на коме ради млади и да ли је извео уводну обуку 

младих о безбедности и здрављу на раду 

 Блок настава се искључиво изводи на градилиштима 

и у компанијама,  кроз њу се на конкретним радним 

задацима синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 

појединаче практичне вежбе. 

Оцењивање 
  Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 Континуално праћење достигнутих исхода и нивоа 



постигнутих компетенција 

 

Назив модула: Руковање уређајима за сабијање бетона 

Трајање модула: 30 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

 Оспособљавање ученика 

за руковање уређајима за 
сабијање бетона 

 

 изврши контролу вибратора  пре 
почетка рада; 

 рукује уређајима за сабијање 

бетона; 

 постави вибратор на место 

сабијања бетона; 

 изврши сабијање бетона према 

прописаној процедури; 

 користи мере заштите на раду са 

машином,  као и заштитну опрему 

коју је дужан да носи. 

 

 

 Преглед вибратора за бетон пре почетка 
рада 

 Руковање са вибратотом за сабијање 

бетона 

 Постављање вибратора на место 

сабијања бетона  

 Контрола у току рада 

 Чишћење и прање вибратора за сабијање 

бетона по завршетку рада 

 

 

На почетку програма ученике упознати са 

циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 
оцењивања. 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 практична настава/учење кроз рад   

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на  групе приликом реализације: 

 практичне наставе/учења кроз рад 

Методе рада: 

 демонстрација 

 извршење задатка 

 решавање проблема и конкретних ситуација из праксе 

Место реализације наставе: 

 Кабинет са тренажерима или/и 

 Полигон 

Препоруке за реализацију наставе 

 Практична настава/учење кроз рад се одвија на 

школском полигону, градилиштима и погонима на 

конкретним (реалним) машинама. У случају да школа 

поседује одређене типове машина– полигон 

механизације (тренинг центар) потребно је одредити 

колико времена ће ученици провести у компанијама на 

практичној настави. 

 Сваку машину контролише наставник практичне 
наставе/инструктор учења кроз рад 

  Наставник практичне наставе/инструктор проверава 

да ли је послодавац извршио процену ризика на радном 

месту на коме ради млади и да ли је извео уводну обуку 

младих о безбедности и здрављу на раду 

 Блок настава се искључиво изводи на градилиштима 

и у компанијама,  кроз њу се на конкретним радним 

задацима синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 

појединаче практичне вежбе. 

Оцењивање 

  Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 Континуално праћење достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција 



 

 

Назив модула: Машине за глодање-фрезовање асфалта 

Трајање модула: 30 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити 
у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

 Оспособљавање ученика за 

руковање машинама за 

глодање асфалта 

 

 изврши контролу фрезе  пре 

почетка рада (прегледа уље у 

мотору, гориво, плин у боцама, 

елеватор, грејаче и ножеве); 

 рукује фрезом за глодање 

асфалта; 

 изврши припрему за рад; 

 упали инфрацрвене грејаче; 

 спусти ножеве на дубину резања; 

 прати рад машие у току рада; 

 очисти и опере машину по 
завршетку рада; 

 користи мере заштите на раду са 

машином,  као и заштитну опрему 

коју је дужан да носи. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Преглед машине пре почетка рада; 

 Руковање са фрезом; 

 Постављање фрезе на место рада и 

припрема машине за рад; 

 Рад са фрезом; 

 Контрола машине у току рада; 

 Преглед, чишћење и прање фрезе по 

завршетку рада; 

 Паковање фрезе за транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На почетку програма ученике упознати са 

циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 

оцењивања. 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 практична настава/учење кроз рад   

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на  групе приликом реализације: 

 практичне наставе/учења кроз рад 

Методе рада: 

 демонстрација 

 извршење задатка 
 решавање проблема и конкретних ситуација из праксе 

Место реализације наставе: 

 Радионица 

 Градилиште 

Препоруке за реализацију наставе 

 Практична настава/учење кроз рад се одвија на 

школском полигону, градилиштима и погонима на 

конкретним (реалним) машинама. У случају да школа 

поседује одређене типове машина– полигон механизације 

(тренинг центар) потребно је одредити колико времена ће 

ученици провести у компанијама на практичној настави. 
 Сваку машину контролише наставник практичне 

наставе/инструктор учења кроз рад 

  Наставник практичне наставе/инструктор проверава да 

ли је послодавац извршио процену ризика на радном 

месту на коме ради млади и да ли је извео уводну обуку 

младих о безбедности и здрављу на раду 

 Блок настава се искључиво изводи на градилиштима и 

у компанијама,  кроз њу се на конкретним радним 

задацима синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 

појединаче практичне вежбе. 

Оцењивање 
  Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 Континуално праћење достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција 



 

Назив модула: Машине за уграђивање  асфалта 

Трајање модула: 60 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће 

бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

 пособљавање ученика за 
руковање машинама за 

уграђивање асфалта 

 изврши контролу финишера  пре 
почетка рада (прегледа уље у 

мотору, гориво, плин у боцама, кош 

за пријем асфалта, грејаче,  нож и 

пеглу за равњање асфалта и 

разастирање асфалта; 

 рукује финишером за уграђивање 

асфалта; 

 машину припреми за рад ; 

 упали инфрацрвене грејаче; 

 спусти нож и даску за разастирање 

и пеглање асфалта; 

 прати рад машие у току рада; 
 очисти и опере машину по 

завршетку рада; 

 користи мере заштите на раду са 

машином,  као и заштитну опрему 

коју је дужан да носи 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 Преглед машине пре почетка рада 

 Руковање финишером 

 Постављање финишера на место рада 

и припрема машине за рад 

 Рад са финишером 

 Постављање ножа и пегле на задате 

висине и нагиб као и разастирача на 

задату ширину 

 Контрола машине у току рада 

 Чишћење и прање финишера по 

завршетку рада 

 Паковање финишера за транспорт 

 

 На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 

оцењивања. 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 практична настава/учење кроз рад   

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на  групе приликом реализације: 

 практичне наставе/учења кроз рад 

Методе рада: 

 демонстрација 

 извршење задатка 

 решавање проблема и конкретних ситуација из праксе 

Место реализације наставе: 

 полигон 

 градилиште 

Препоруке за реализацију наставе 

 Практична настава/учење кроз рад се одвија на 

школском полигону, градилиштима и погонима на 

конкретним (реалним) машинама. У случају да школа 

поседује одређене типове машина– полигон механизације 

(тренинг центар) потребно је одредити колико времена ће 

ученици провести у компанијама на практичној настави. 

 Сваку машину контролише наставник практичне 
наставе/инструктор учења кроз рад 

  Наставник практичне наставе/инструктор проверава да 

ли је послодавац извршио процену ризика на радном 

месту на коме ради млади и да ли је извео уводну обуку 

младих о безбедности и здрављу на раду 

 Блок настава се искључиво изводи на градилиштима и 

у компанијама,  кроз њу се на конкретним радним 

задацима синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 

појединаче практичне вежбе 

 .Оцењивање 

  Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 Континуално праћење достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција 

 

 



 

Назив модула: Руковање виљушкарима 

Трајање модула: 30часа 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

  
 изврши контролу виљушкара  пре 

почетка рада(контролу уља, количину 

горива,напуњености акумулатора, 

точкове,телескоп и виљушке) 

 рукује виљушкаром 

 машину припреми за рад  

 презуме терет, превезе до 

одредишта, спусти и подигне 

виљушке 

 прати рад машие у току рада 

 прегледа машину по завршетку рада 

 користи мере безбедности и заштите 
на раду са виљушкаром,  као и 

заштитну опрему коју је дужан да 

носи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Преглед Виљушкара пре почетка рада 

 Евиденција о уоченим кваровима и 

отклања лакше кварове 

 Управљање и руковање  

 Истовар и утовар комадног материјала  

 Контрола рада машине у току рада 

 Паркирање виљушкара иобезбеђење; 

 Преглед машине по завршетку рада 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 

оцењивања. 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 практична настава/учење кроз рад   

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на  групе приликом реализације: 

 практичне наставе/учења кроз рад 

Методе рада: 

 демонстрација 

 извршење задатка 

 решавање проблема и конкретних ситуација из праксе 

Место реализације наставе: 

 Радионица 

 Градилиште 

Препоруке за реализацију наставе 

 Практична настава/учење кроз рад се одвија на 

школском полигону, градилиштима и погонима на 

конкретним (реалним) машинама. У случају да школа 

поседује одређене типове машина– полигон 

механизације (тренинг центар) потребно је одредити 

колико времена ће ученици провести у компанијама на 

практичној настави. 
 Сваку машину контролише наставник практичне 

наставе/инструктор учења кроз рад 

  Наставник практичне наставе/инструктор проверава 

да ли је послодавац извршио процену ризика на радном 

месту на коме ради млади и да ли је извео уводну обуку 

младих о безбедности и здрављу на раду 

 Блок настава се искључиво изводи на градилиштима 

и у компанијама,  кроз њу се на конкретним радним 

задацима синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 

појединаче практичне вежбе. 

Оцењивање 
  Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 Континуално праћење достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција 



 

Назив модула: Руковање крановима 

Трајање модула: 60 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

 ИСХОДИМОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити 

у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

 Оспособљавање ученика 
за руковање крановима 

 
 изврши контролу крана пре почетка 

рада (уље у мотору, уљну хидраулику 

и хидраулично уље у резервоару, 

количину горива, калеме, котураче и 

сајле ); 

 рукује краном; 

 припреми кран  за рад ; 

 презуме терет, подигне и спусти на 

одређено место; 

 прати сигнале које даје сигналиста 

са видног места; 

 прати рад крана у току рада; 
 прегледа кран  по завршетку рада 

 примењује и поштује прописану 

скалу јачине Бофорове скале; 

 користи с мере безбедности и 

заштите на раду са краном,  као и 

заштитну опрему коју је дужан да 

носи 

 

 

 

 
 

 

 
 Преглед крана пре почетка рада; 

 Евиденција о уоченим кваровима ; 

 Руковање краном  помоћу команди; 

 Дизање, спуштање и премештање  

грађевинског материјала; 

 Контрола рада крана у току рада; 

 Рад према сигналима сигналисте при 

раду крана; 

 Заустављање крана  и његово 

обезбеђење ; 

 Преглед крана по завршетку рада. 

 

 На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 

оцењивања. 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 практична настава/учење кроз рад   

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на  групе приликом реализације: 

 практичне наставе/учења кроз рад 

Методе рада: 

 демонстрација 

 извршење задатка 

 решавање проблема и конкретних ситуација из праксе 

Место реализације наставе: 

 полигон 

 градилиште 

Препоруке за реализацију наставе 

 Практична настава/учење кроз рад се одвија на 

школском полигону, градилиштима и погонима на 

конкретним (реалним) машинама. У случају да школа 

поседује одређене типове машина– полигон 

механизације (тренинг центар) потребно је одредити 

колико времена ће ученици провести у компанијама на 

практичној настави. 
 Сваку машину контролише наставник практичне 

наставе/инструктор учења кроз рад 

  Наставник практичне наставе/инструктор проверава 

да ли је послодавац извршио процену ризика на радном 

месту на коме ради млади и да ли је извео уводну обуку 

младих о безбедности и здрављу на раду 

 Блок настава се искључиво изводи на градилиштима 

и у компанијама,  кроз њу се на конкретним радним 

задацима синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 

појединаче практичне вежбе. 

Оцењивање 
  Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 Континуално праћење достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција 

 



Назив модула: Руковање аутодизалицом 

Трајање модула: 60 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИМОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће 

бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

 Оспособљавање ученика 

за руковање 
аутодизалицама 

 изврши контролу аутодизалице пре 

почетка рада ( уље у мотору, уљну 
хидраулику и хидраулично уље у 

резервоару, количину горива, 

калеме, котураче и сајле ); 

 рукује аутодизалицом; 

 припреми аутодизалицу  за рад ; 

 презуме терет, подигне и спусти на 

одређено место; 

 прати сигнале које даје сигналиста 

са видног места; 

 прати рад аутодизалице у току 

рада; 

 прегледа аутодизалицу  по 
завршетку рада 

 примењује и поштује прописану 

скалу јачине Бофорове скале; 

 користи  мере безбедности и 

заштите на раду са краном,   

 користи заштитну опрему при раду 

са краном 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Преглед ауто дизалице пре почетка 
рада; 

 Евиденција о уоченим кваровима; 

 Руковањеаутодизалицом; 

 Поставља аутодизалицу за безбедно 

подизање терета 

 Дизање, спуштање и премештање  

грађевинског материјала 

 Контрола радааутодизалице у току рада 

 Рад према сигналима сигналисте при 

раду крана; 

 Заустављање аутодизалице  и његово 

обезбеђење ; 
 Преглед аутодизалице по завршетку 

рада. 

 

 На почетку програма ученике упознати са 

циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 
оцењивања. 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 практична настава/учење кроз рад   

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на  групе приликом реализације: 

 практичне наставе/учења кроз рад 

Методе рада: 

 демонстрација 

 извршење задатка 

 решавање проблема и конкретних ситуација из праксе 

Место реализације наставе: 
 полигон 

 погон 

 градилиште 

Препоруке за реализацију наставе 

 Практична настава/учење кроз рад се одвија на 

школском полигону, градилиштима и погонима на 

конкретним (реалним) машинама. У случају да школа 

поседује одређене типове машина– полигон 

механизације (тренинг центар) потребно је одредити 

колико времена ће ученици провести у компанијама на 

практичној настави. 
 Сваку машину контролише наставник практичне 

наставе/инструктор учења кроз рад 

  Наставник практичне наставе/инструктор проверава 

да ли је послодавац извршио процену ризика на радном 

месту на коме ради млади и да ли је извео уводну обуку 

младих о безбедности и здрављу на раду 

 Блок настава се искључиво изводи на градилиштима 

и у компанијама,  кроз њу се на конкретним радним 

задацима синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 

појединаче практичне вежбе. 

Оцењивање 
  Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 Континуално праћење достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција 

 



Назив модула: Техничка експлоатација и одржавање грађевинских машина 

Трајање модула: 60 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

 

 

 

 користи техничко упуство за 
руковање и одржавање машине и 

примењује исто; 

 користи техничко упуство за 

оправку  машине и примењује исто; 

 користи основну књигу машине и 

уредно води евиденцију свих радова 

и радних сати или пређених 

километара; 

 користи каталог резервних делова 

и поручује по каталошком броју; 

 користи упуство о гарантном и 

вангарантном року и придржава се 
истог; 

 одржава машину пре почетка рада 

у току рада и по завршетку рада 

користећи техничке књиге упуства 

за одржавање; 

 конзервира машину очишћену, 

опрану и подмазну која мирује дуже 

од 2 месеца  и више; 

 деконзервира нову машину или 

машину која је била конзервирана 

дуже време у стању мировања 

 

 Свакодневно одржавање 
o Одржавање машине у току сваког 

радног дана 

 

 Конзервација и деконзервација 

машине 

o Конзервација машине у току 

мировања најмање  

o Деконзервација нове машине или 

машине после мировања 

 

 

 

 

 

 

На почетку програма ученике упознати са 

циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 
оцењивања. 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 практична настава/учење кроз рад   

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на  групе приликом реализације: 

 практичне наставе/учења кроз рад 

Методе рада: 

 демонстрација 

 извршење задатка 

 решавање проблема и конкретних ситуација из праксе 

Место реализације наставе: 
 погон 

 Градилиште 

Препоруке за реализацију наставе 

 Практична настава/учење кроз рад се одвија на 

школском полигону, градилиштима и погонима на 

конкретним (реалним) машинама. У случају да школа 

поседује одређене типове машина– полигон 

механизације (тренинг центар) потребно је одредити 

колико времена ће ученици провести у компанијама на 

практичној настави. 

 Сваку машину контролише наставник практичне 
наставе/инструктор учења кроз рад 

  Наставник практичне наставе/инструктор проверава 

да ли је послодавац извршио процену ризика на радном 

месту на коме ради млади и да ли је извео уводну обуку 

младих о безбедности и здрављу на раду 

 Блок настава се искључиво изводи на градилиштима 

и у компанијама,  кроз њу се на конкретним радним 

задацима синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 

појединаче практичне вежбе. 

Оцењивање 

  Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 Континуално праћење достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција 



 

Назив модула: Обука вожње на грађевинским машинама  

Трајање модула: 198 часoва 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

УПУТСТВО ЗА 

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

 Оспособљавање ученика 
за вожљу и рад са 

грађевинским машинама 

 
 изведепоступак прегледа возила, 

контролу уља и расхладне течности; 

 покрене возило; 

 вози вашину по одређено путањи 

са коришћењем ножних и ручних 

команди са њиховом 

синхронизацијом 

 изведе правилно заустављање 

возила 

 изврши кретање возилом уназад 

 изведе рад на машини 

 паркира возило, угаси мотор и 
обезбеди возило на одређеном 

месту. 

 

 
 Обука на машинама на точковима 

o Ножне команде 

o Ручне команде 

o Команде за уређаје, алат и прибор 

машине 

o Синхронизација команди ножних и 

ручних 

o Заокретање и управљање точковима 

o Вожење машине по одређеној путањи 

кретања 

o Рад са машином 

 
 Обука на машинама на гусенички погон 

o Ножне команде 

o Ручне команде 

o Команде за уређаје, алат и прибор 

машине 

o Синхронизација команди ножних и 

ручних 

o Заоретање и управљање гусеницама 

o Вожење машине по одређеној путањи 

кретања 

o Рад са машином 
 

 

 

 

 

 

 

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима 

оцењивања. 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 практична настава/учење кроз рад  ( ___ часова) 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на групе приликом реализације: 

 практичне наставе/учења кроз рад 

Методе рада: 

 демонстрација 

 извршење задатка 

Место реализације наставе: 
 полигон 

 Градилиште 

Препоруке за реализацију наставе 

 Практична настава/учење кроз рад се одвија на 

школском полигону, градилиштима и погонима на 

конкретним (реалним) машинама. У случају да школа 

поседује одређене типове машина– полигон 

механизације (тренинг центар) потребно је одредити 

колико времена ће ученици провести у компанијама на 

практичној настави. 

 Сваку машину контролише наставник практичне 
наставе/инструктор учења кроз рад 

  Наставник практичне наставе/инструктор проверава 

да ли је послодавац извршио процену ризика на радном 

месту на коме ради млади и да ли је извео уводну обуку 

младих о безбедности и здрављу на раду 

 Блок настава се искључиво изводи на градилиштима 

и у компанијама,  кроз њу се на конкретним радним 

задацима синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 

појединаче практичне вежбе. 

Оцењивање 

  Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 Континуално праћење достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција 

 

Кључни појмови: механизација, радна операција, радни циклус, бегер, дозер, скрепер, грејдер, финишер, утоваривач, ваљак, дизалица, кран, технички преглед, одржавање 



 
Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 
Б2: ИЗБОРНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

 
Назив предмета: МАШИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОСЕЈАВАЊЕ КАМЕНОГ АГРЕГАТА 
Годишњи фонд 
часова: 

35 или 31 час 

Разред: Други или трећи 
Циљеви предмета 1. стицање потребних стручно-теоријских знања о саставу и техничким карактеристикама машина за производњу и просејавање 

каменог агрегата; 
2. стицање знања о техничкој документацији за машина; 
3. развијање свести о значају вођења технолошко-техничке документације; 
4. повезивање и примењивање усвојених знања из других стручних предмета; 
5. стицање самосталности и одговорности у обављању послова; 
6. развијање личних и професионалних ставова; 
7. развијање способности комуницирања и тимског рада; 
8. развијање потребе и навике чувања личног здравља, применом прописа о заштити на раду; 
9. развијање потребе и навике чувања и заштите радне, природне и животне средине; 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО ТЕМАМА НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Машине за 
дробљење 

камених 
агрегата 

 Стицање 
основних знања о 
машинама за 
дробљење 
каменог 
материјала-
дробилицама 
 

 наброји врсте дробилица; 

 нсаведе поље примене појединих 
дробилица; 

 наведе саставне делове 
дробилица; 

 објасни улоге сваког елемента 
дробилице; 

 објасни начин; 

 објасни начин руковања 
дробилицом 

 
 
 
 
 
 

 Врсте дробилица и примена 
o чељусна дробилица са клатном;  
o конусна дробилица; 
o млинови 

 

 Чељусне дробилице 
o Врсте; 
o делови дробилице; 
o подела 
o примена и начин рада 

 

 Конусне дробилице 
o врсте 
o делови дробилице; 
o подела 
o примена и начин рада 

На почетку теме  ученике упознати са 
циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 

 теоријска настава (32/35 часова) 

 блок наставу 
 
Место реализације наставе 

 кабинет 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Образложити циљ модула, начин и 
критеријум оцењивања  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Конусне дробилице 
o врсте 
o делови дробилице; 
o подела 
o примена и начин рада 

 

 Користити каталоге произвођача 
машина 

 Приликом систематизације градива 
применити рад у групама 

 Излагање подржати цртежом на табли 
или користећи пројекције са видео-бим 
пројектора или графоскопа 

 На блок настави посетити компаније и 
градилишта на којима ће се ученици 
упознати са машинама и радом на 
њима 

  
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 

 Праћење остварености исхода 

 Активност на часу 
 
Оквирни број часова по темама 
 Машине за дробљељње каменог 

агрегата ............................................... 12 
 Машине за  млевење каменог 

агрегата ............................................... 12 
 Машине за просејавање каменог 

агрегата................................................ 
11/
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Машине за 
млевење 
каменог 
агрегата 

 Стицање 
основних знања о 
машинама за 
млевење каменог 
материјала-
млиновима 
 

 наброји врсте машина за 
млевење материјала; 

 објасни када се употребљава 
поједина врста млинова; 

 наведе саставне делове млинова; 

 објасни улоге сваког елемента 
млина; 

 објасни начин рада млина; 

 објасни делове радних процеса 
машина; 

 објасни начин руковања 
млиновима 

 Врсте млинова и примена 
o Млинови са ударним гредама;  
o Млинови са чекићем; 

 

Машине за 
просејавањ

е  
каменог 
агрегата 

 Стицање 
основних знања о 
машинама за 
дробљење 
каменог 
материјала-
дробилицама 
 

 Објасни поље примене уређаја за 
просејавање каменог агрегата; 

 Наведе врсте машина за 
просејавање; 

 Наведе елементе сита; 

 Објасни начин просејавања 
материјала кроз сита. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Примена 

 Врсте вибро сита и примена 

 Вибро решетке; 

 Вибро сита 
 
 
 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ : агрегат, дробилице, млевЕње, млинови, просејавање 



 
 
Назив предмета: МАШИНЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ПОСЛОВЕ НА ГРАДИЛИШТУ 
Годишњи фонд 
часова: 

35 или 31 час 

Разред: Други или трећи 
Циљеви предмета 1. стицање потребних стручно-теоријских знања о саставу и техничким карактеристикама машина за тунелоградњу, израду и побијање 

шипова  
2. стицање знања о техничкој документацији за машина; 
3. развијање свести о значају вођења технолошко-техничке документације; 
4. повезивање и примењивање усвојених знања из других стручних предмета; 

ТЕМА ЦИЉ  
ИСХОДИ  

По завршетку теме ученик ће 
бити у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ  ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОГРАМА 

Машине за 
тунелоградњу 

 Стицање 
основних знања о 
машинама за 
изградњу тунела 
 

 наброји врсте ископавања 
тунела; 

 објасни карактеристике 
ископавањ тунела у односу на 
врсту ископавања; 

 наведе врсте опреме и 
машина за изградњу тунела 

 објасни улоге сваког елемента 
дела опреме; 

 наведе делове тунелске 
машине и објасни начин њеног 
рада 
 

 
 
 
 
 

 Врсте ископавања тунела 
o Отворени систем ископа; 
o Затворени систем ископа; 
 

 Опрема и машине за изградњу 
тунела: 
o гарнитуре за бушење, 
o багери за ископавање, 
o машина за утовар, 
o машине за одвоз ископаног 

материјала и довоз материјала, 
o машине за уградњу млазног 

цементног бетона, 
o машине за сечење стене 

 

 Тунелска машина са краком са 
ротирајућом главом 
o Употреба 
o Делови 
o Начин рада 
o Подела 

На почетку теме  ученике упознати са 
циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 

 теоријска настава (35/31 час) 

 блок наставу 
 
Место реализације наставе 

 кабинет 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Образложити циљ модула, начин и 
критеријум оцењивања  

 Користити каталоге произвођача 
машина 

 Приликом систематизације градива 
применити рад у групама 

 Излагање подржати цртежом на табли 
или користећи пројекције са видео-бим 
пројектора или графоскопа 

 На блок настави посетити компаније и 

Машине за 
израду и 
побијање 

 Стицање 
основних знања о 
машинама и 

 

 Дефинише примену шипова и 
наведе класификацију; 

 Намена и класификација шипова 
o Израда шипова непосредно у тлу 

 Машине за побијање шипова 



шипова уређајима за 
израду и 
побијање шипова 

 
 
 
 

 

 Објасни начин израде шипова 
директно у тлу; 

 Наведе врсте машина за 
побијање шипова; 

 Нацеде саставне делове 
макаре; 

 Објасни поступшак побијања 
шипова помоћу макаре 

 
 

o Макаре за побијање шипова 

 Ударни механички маљеви 

 Ударни парни маљеви 

 Ударни дизел маљ 

 Вибрациони маљеви 

 Виброударни маљ 
o Ротационо-бушени кратки шипови 

 
 
 
 
 

градилишта на којима ће се ученици 
упознати са машинама и радом на 
њима 

 Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 

 Праћење остварености исхода 

 Активност на часу 
 
 
 
Оквирни број часова по темама 
 Машине за тунелоградњу …..….. 18 
 Машине за  израду и побијање 

шипова ........................................... 

 
17/13 

 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ : тунел, кртица, шипови, макара, маљ 
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	Разред: трећи

