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ПДЛУКА П ДППУНИ 

ШКПЛСКПГ ПРПГРАМА 

(2018-2022.) 

ЕЛЕКТРПТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКПЛЕ 

„НИКПЛА ТЕСЛА“ 

ЗРЕОАНИН 

  



На пнпву дпписа Министарства прпсвете, науке и технплпшкпг развпја бр. 611-00-

02945/2018-03 пд 18.12.2018. гпдине и члана 119. став 1. тачка 2) Закпна п пснпвама 

система пбразпваоа и васпитаоа ( „ Службени гласник РС“, бр.88/2017 и 27/2018-

др.закпни) Шкплски пдбпр Електрптехничке и грађевинске шкпле „ Никпла Тесла“ 

Зреоанин, на седници пдржанпј дана 25.02.2019. гпдине, дпнпси: 

                                                                        ПДЛУКУ  

П  ДППУНИ ШКПЛСКПГ ПРПГРАМА 

ЕЛЕКТРПТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКПЛЕ „ НИКПЛА ТЕСЛА“ ЗРЕОАНИН 

ДПНЕТПГ ЗА ПЕРИПД ПД 2018-2022. ГПДИНЕ 

Члан 1. 

У Глави 2. Шкплскпг прпграма- ПРПГРАМИ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА, дпдаје се 

тачка 2.1.  кпја гласи: „Стицаое знаоа и вештина за пптребе пдбране земље у услпвима 

ванреднпг и ратнпг стаоа 

Циљ иницијативе за увпђеое садржаја пбуке у шкплски систем Републике Србије је да 

се ствпре услпви да ученици завршних разреда средое шкпле стекну пснпвна знаоа п 

систему пдбране, да се уппзнају са свпјим правима и пбавезама, кап и да развију свест 

п пптреби пдбране земље и значају негпваоа патриптских псећаоа. 

Планиранп је да се теме (11) реализују факултативнп тпкпм четири часа пдељеоскпг 

старешине и да буду груписане на следећи начин: 

Час 1- Местп, улпга и задаци Впјске Србије у систему безбеднпсти и пдбране Републике 

Србије; Впјна пбавеза у Републици Србији; Радна и материјална пбавеза у Републици 

Србији; 

Час 2- Какп ппстати пфицир Впјске Србије; Какп ппстати прпфесипнални впјник; 

Физичка спремнпст- предуслпв за впјни ппзив; 

Час 3- Служба псматраоа и пбавештаваоа; Пблици напружанпг птппра; Бпјни птрпви, 

биплпшка и запаљива средства; Цивилна заштита; 

Час 4- Тактичкп-технички збпрпви. 

Час тактичкп-технички збпр мпгап би да се реализује и на тај начин штп би ученици 

прганизпванп ппсетили кпманде, јединице и устанпве Впјске Србије. 

Сви часпви мпгу се прганизпвати пп пдељеоима или спајаоем више пдељеоа. 

Предвиђенп је да пдељеоске старешине, за реализацију часпва, дпбију стручну ппмпћ 

пд представника Министарства пдбране, Впјске Србије и других субјеката пдбране. " 



 

                                                                           Члан 2. 

Пдлука п дппуни Шкплскпг прпграма ступа на снагу 8 дана пд дана пбјављиваоа на 

пгласнпј табли шкпле. 

 

Датум пбјављиваоа 26.02.2019. гпдине 

 

Председник школског одбора 

                                                                                                         Славкп Стеванпв 

 

 

 

 

 

 

 


