
ШКОЛСКА 2020/21.година                                РАСПОРЕД   ЧАСОВА                              ОДЕЉЕЊЕ:   I-1 

 

ДАНИ/ЧАСОВИ 1 2 3 4 5 6 7 

ПОНЕДЕЉАК српски језик енглески језик физичко математика пољ. техника информатика информатика 

УТОРАК историја 
латински 

језик 
физика географија 

педологија и 
агрохемија 

информатика информатика 

СРЕДА 
педологија и 
агрохемија 

заштита биља енглески географија пољ. техника физика српски језик 

ЧЕТВРТАК хемија биологија заштита биља 
педологија и 
агрохемија 

математика историја српски језик 

ПЕТАК веронаука биологија физичко екологија хемија хемија  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I-1Прва група – прве недеље - Прва смена  

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК српски језик енглески језик физичко математика пољ. техника информатика информатика 

УТОРАК историја латински језик физика географија 
педологија и 
агрохемија 

информатика информатика 

СРЕДА 
педологија и 
агрохемија 

заштита биља енглески географија пољ. техника физика српски језик 

ЧЕТВРТАК хемија биологија заштита биља 
педологија и 
агрохемија 

математика историја српски језик 

ПЕТАК веронаука биологија физичко екологија хемија хемија  

 
Прва група – друге недеље - Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК 

Учење на даљину 

УТОРАК 

СРЕДА 

ЧЕТВРТАК 

ПЕТАК 

 



I-1Друга  група – прве недеље -Прва смена  

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК 

Учење на даљину 

УТОРАК 

СРЕДА 

ЧЕТВРТАК 

ПЕТАК 

 

Друга  група – друге недеље -Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК српски језик 
енглески 

језик 
физичко математика пољ. техника информатика информатика 

УТОРАК историја 
латински 

језик 
физика географија 

педологија и 
агрохемија 

информатика информатика 

СРЕДА 
педологија 

и 
агрохемија 

заштита 
биља 

енглески географија пољ. техника физика српски језик 

ЧЕТВРТАК хемија биологија 
заштита 

биља 
педологија и 
агрохемија 

математика историја српски језик 

ПЕТАК веронаука биологија физичко екологија хемија хемија  

 



 

ШКОЛСКА 2020/21.година                                РАСПОРЕД   ЧАСОВА                              ОДЕЉЕЊЕ:  I-2 

ДАНИ/ЧАСОВИ 1 2 3 4 5 6 7 

ПОНЕДЕЉАК 
педологија и 
агрохемија 

физичко хемија српски језик биологија пољ. техника српски језик  

УТОРАК информатика информатика историја 
енглески 

језик 
физика математика хемија 

СРЕДА 
латински 

језик 
биологија 

педологија и 
агрохемија 

заштита биља физика пољ. техника хемија 

ЧЕТВРТАК историја 
педологија и 
агрохемија 

математика географија заштита биља информатика информатика 

ПЕТАК српски језик физичко веронаука 
енглески 

језик 
географија екологија  

 

Грађанско васпитање је средом два предчаса када су друга смена. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I-2 Прва група – прве недеље-Прва смена  

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК 
педологија и 
агрохемија 

физичко хемија српски језик биологија пољ. техника српски језик  

УТОРАК информатика информатика историја енглески језик физика математика хемија 

СРЕДА 
латински 

језик 
биологија 

педологија и 
агрохемија 

заштита биља физика пољ. техника хемија 

ЧЕТВРТАК историја 
педологија и 
агрохемија 

математика географија заштита биља информатика информатика 

ПЕТАК српски језик физичко веронаука енглески језик географија екологија  

 
Прва група – друге недеље-Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК 

УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ 

УТОРАК 

СРЕДА 

ЧЕТВРТАК 

ПЕТАК 

 



 
I-2 Друга  група – прве недеље-Прва смена  

 час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК 

УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ 

УТОРАК 

СРЕДА 

ЧЕТВРТАК 

ПЕТАК 

 

Друга  група – друге недеље-Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК 
педологија и 
агрохемија 

физичко  хемија српски језик биологија пољ. техника српски језик  

УТОРАК информатика информатика историја енглески језик физика математика хемија 

СРЕДА 
латински 

језик 
биологија 

педологија 
и 

агрохемија 
заштита биља физика пољ. техника хемија 

ЧЕТВРТАК историја 
педологија и 
агрохемија 

математика географија заштита биља информатика информатика 

ПЕТАК српски језик физичко веронаука енглески језик географија екологија  

 



ШКОЛСКА 2020/21.година                                РАСПОРЕД   ЧАСОВА                              ОДЕЉЕЊЕ:  I-3 

ДАНИ/ЧАСОВИ 1 2 3 4 5 6 7 

ПОНЕДЕЉАК 
агрохемија са 
физиологијом 

биља 
хемија српски језик биологија 

математика математика 
 

УТОРАК 
латински 

језик 
физичко географија српски језик веронаука историја физика 

СРЕДА 
енглески 

језик 
физика педологија хемија физичко педологија музичко 

ЧЕТВРТАК информатика информатика 
енглески 

језик 
биологија историја 

агрохемија са 
физиологијом 

биља 
математика 

ПЕТАК 
латински 

језик 
географија српски језик информатика информатика   

 

Грађанско васпитање је средом два предчаса када су друга смена. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I-3 Прва група – прве недеље-Прва смена  

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК 
агрохемија са 
физиологијом 

биља 
хемија српски језик биологија 

математика математика 
 

УТОРАК латински језик физичко географија српски језик веронаука историја физика 

СРЕДА енглески језик физика педологија хемија физичко педологија музичко 

ЧЕТВРТАК информатика информатика енглески језик биологија историја 
агрохемија са 
физиологијом 

биља 
математика 

ПЕТАК латински језик географија српски језик информатика информатика   

 

Прва група – друге недеље-Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК 

УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ 

УТОРАК 

СРЕДА 

ЧЕТВРТАК 

ПЕТАК 

 



 
I-3 Друга  група – прве недеље-Прва смена  

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК 

УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ 

УТОРАК 

СРЕДА 

ЧЕТВРТАК 

ПЕТАК 

 

Друга група – друге недеље-Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК 
агрохемија са 
физиологијом 

биља 
хемија српски језик биологија 

математика математика 
 

УТОРАК 
латински 

језик 
физичко географија српски језик веронаука историја физика 

СРЕДА 
енглески 

језик 
физика педологија хемија физичко педологија музичко 

ЧЕТВРТАК информатика информатика 
енглески 

језик 
биологија историја 

агрохемија са 
физиологијом 

биља 
математика 

ПЕТАК 
латински 

језик 
географија српски језик информатика информатика   

 



 

ШКОЛСКА 2020/21.година                                РАСПОРЕД   ЧАСОВА                              ОДЕЉЕЊЕ:  I-4 

ДАНИ/ЧАСОВИ 1 2 3 4 5 6 7 

ПОНЕДЕЉАК 
сточарство са 

исхраном 
сточарство са 

исхраном 
анатомија са 

физиологијом 

информатика 
анатомија са 

физиологијом 

информатика 
анатомија са 

физиологијом 

1.група-
сточарство са 

исхраном 
2.група 

сточарство са 
исхраном 

1.група 
сточарство са 

исхраном 
2.група 

сточарство са 
исхраном 

УТОРАК веронаука физика 
информатика 
анатомија са 

физиологијом 

информатика 
анатомија са 

физиологијом 
историја 

анатомија са 
физиологијом  

анатомија са 
физиологијом  

СРЕДА Енглески језик 
латински 

језик 
географија физика српски језик српски језик физичко 

ЧЕТВРТАК енглески језик хемија биологија историја физичко географија  

ПЕТАК биологија математика хемија српски језик математика   

 

Грађанско васпитање је средом два предчаса када су друга смена. 

 

 

 

 

 



 

I-4 Прва група – прве недеље-Прва смена  

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК 
сточарство са 

исхраном 
сточарство са 

исхраном 
анатомија са 

физиологијом 
информатика  информатика  

сточарство са 
исхраном 

сточарство са 
исхраном 

УТОРАК веронаука физика 
анатомија са 

физиологијом 
анатомија са 

физиологијом 
историја 

анатомија са 
физиологијом  

анатомија са 
физиологијом  

СРЕДА Енглески језик латински језик географија физика српски језик српски језик физичко 

ЧЕТВРТАК енглески језик хемија биологија историја физичко географија  

ПЕТАК биологија математика хемија српски језик математика   

 
 

Прва група –  друге недеље Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК    информатика информатика 
сточарство са 

исхраном 
сточарство са 

исхраном 

УТОРАК   
анатомија са 

физиологијом 
анатомија са 

физиологијом 
   

СРЕДА        

ЧЕТВРТАК        

ПЕТАК        

 



 
I-4Друга  група – прве недеље-Прва смена  

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК    
анатомија са 

физиологијом 
анатомија са 

физиологијом 
сточарство са 

исхраном 
сточарство са 

исхраном 

УТОРАК   информатика информатика    

СРЕДА        

ЧЕТВРТАК        

ПЕТАК        

 

Друга  група – друге недеље- Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК 
сточарство 

са исхраном 
сточарство 

са исхраном 
анатомија са 

физиологијом 
анатомија са 

физиологијом 
анатомија са 

физиологијом 
сточарство са 

исхраном 
сточарство са 

исхраном 

УТОРАК веронаука физика информатика информатика историја 
анатомија са 

физиологијом  
анатомија са 

физиологијом  

СРЕДА 
Енглески 

језик 
латински 

језик 
географија физика српски језик српски језик физичко 

ЧЕТВРТАК 
енглески 

језик 
хемија биологија историја физичко географија  

ПЕТАК биологија математика хемија српски језик математика   

 

 



ШКОЛСКА 2020/21.година                                РАСПОРЕД   ЧАСОВА                              ОДЕЉЕЊЕ:  I-5 

ДАНИ/ЧАСОВИ 1 2 3 4 5 6 7 

ПОНЕДЕЉАК физичко математика математика хемија хемија енглески језик исхрана људи 

УТОРАК 

хемија-в 
1.гр.-технике 

рада у 
лабораторији 

хемија-в 
1.гр.-технике 

рада у 
лабораторији 

хемија-в  
1.гр.-технике 

рада у 
лабораторији 

хемија-в 
 1.гр.-технике 

рада у 
лабораторији 

хемија физика историја 

СРЕДА 
1.гр.-технике 

рада у 
лабораторији 

1.гр.-технике 
рада у 

лабораторији 
физика 

2.гр.-технике 
рада у 

лабораторији 
информатика  

2.гр.-технике 
рада у 

лабораторији 
информатика  

2.гр.-технике 
рада у 

лабораторији 
информатика 

2.гр.-технике 
рада у 

лабораторији 
информатика 

ЧЕТВРТАК 
2.гр.-технике 

рада у 
лабораторији 

2.гр.-технике 
рада у 

лабораторији 
историја енглески језик српски језик математика географија 

ПЕТАК српски језик српски језик географија веронаука екологија физичко  

 

Грађанско васпитање је средом два предчаса када су друга смена. 

 

 

 

 

 

 

 



 

I-5 Прва група – прве недеље-Прва смена  

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК физичко математика математика хемија хемија енглески језик исхрана људи 

УТОРАК хемија-в-1 хемија-в-1 хемија-в-1 хемија-в-1 хемија физика историја 

СРЕДА 
технике рада у 
лабораторији-1 

технике рада у 
лабораторији-1 

физика 
технике рада у 

лабораторији -1 
технике рада у 
лабораторији-1  

технике рада у 
лабораторији-1 

технике рада у 
лабораторији-1 

ЧЕТВРТАК   историја енглески језик српски језик математика географија 

ПЕТАК српски језик српски језик географија веронаука екологија физичко  

 

Прва група – друге недеље-Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК        

УТОРАК 
технике рада у 
лабораторији-1 

технике рада у 
лабораторији-1 

технике рада у 
лабораторији-1 

технике рада у 
лабораторији-1 

   

СРЕДА    информатика-1 информатика-1 информатика-1 информатик-1 

ЧЕТВРТАК 
технике рада у 
лабораторији-1 

технике рада у 
лабораторији-1 

     

ПЕТАК        

 



 
I-5 Друга  група – прве недеље-Прва смена  

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК        

УТОРАК 
технике рада у 
лабораторији-2 

технике рада у 
лабораторији-2 

технике рада у 
лабораторији-2 

технике рада у 
лабораторији-2 

   

СРЕДА    информатика-2 информатика-2 информатика-2 информатик-2 

ЧЕТВРТАК 
технике рада у 
лабораторији-2 

технике рада у 
лабораторији-2 

     

ПЕТАК        

 

Друга  група – друге недеље- Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК физичко математика математика хемија хемија енглески језик исхрана људи 

УТОРАК хемија-в--2 хемија-в-2 хемија-в-2 хемија-в-2 хемија физика историја 

СРЕДА 
технике рада у 
лабораторији-2 

технике рада у 
лабораторији-2 

физика 
технике рада у 
лабораторији-2  

технике рада у 
лабораторији  

технике рада у 
лабораторији 

технике рада у 
лабораторији 

ЧЕТВРТАК   историја енглески језик српски језик математика географија 

ПЕТАК српски језик српски језик географија веронаука екологија физичко  

 

 



ШКОЛСКА 2020/21.година                                РАСПОРЕД   ЧАСОВА                              ОДЕЉЕЊЕ:  I-6 

 

ДАНИ/ЧАСОВИ 1 2 3 4 5 6 7 

ПОНЕДЕЉАК информатика информатика 

сировине у 
пекарству 

основи пољ. 
технике 

сировине у 
пекарству 

основи пољ. 
технике 

исхрана људи 
основи 

пољопривредне 
производње 

српски језик  

УТОРАК физика историја српски језик математика 

операције и 
мерења у 
пекарству 

пољопривредне 
машине 

операције и 
мерења у 
пекарству 

пољопривредне 
машине 

операције и 
мерења у 
пекарству 

пољопривредне 
машине 

СРЕДА физика енглески 

сировине у 
пекарству 
мотори и 
трактори 

сировине у 
пекарству 
мотори и 
трактори 

хемија 
основи 

пољопривредне 
производње 

хемија 
основи 

пољопривредне 
производње 

 

ЧЕТВРТАК енглески историја физичко физичко математика српски језик  

ПЕТАК практична настава  

 

Веронаука четвртак седми и осми час када су прва смена.  

Грађанско васпитање је средом два предчаса када су друга смена. 

 

 

 

 



I-6 Пекар  – прве недеље- Прва смена 
час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК информатика информатика 
сировине у 
пекарству 

сировине у 
пекарству 

исхрана људи српски језик  

УТОРАК физика историја српски језик математика 
операције и 

мерења у 
пекарству 

операције и 
мерења у 
пекарству 

операције и 
мерења у 
пекарству 

СРЕДА физика енглески 
сировине у 
пекарству 

сировине у 
пекарству 

хемија хемија  

ЧЕТВРТАК енглески историја физичко физичко математика српски језик  

ПЕТАК практична настава  

 

Пекар  – друге недеље- Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК информатика информатика 
сировине у 
пекарству 

сировине у 
пекарству 

исхрана људи   

УТОРАК     
операције и 

мерења у 
пекарству 

операције и 
мерења у 
пекарству 

операције и 
мерења у 
пекарству 

СРЕДА   
сировине у 
пекарству 

сировине у 
пекарству 

хемија хемија  

ЧЕТВРТАК        

ПЕТАК практична настава  

 

 



I-6 Руковаоци – прве  недеље-Прва смена  

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК информатика информатика 
основи пољ. 

технике 
основи пољ. 

технике 

основи 
пољопривредне 

производње 
  

УТОРАК     
пољопривредне 

машине 
пољопривредне 

машине 
пољопривредне 

машине 

СРЕДА   
мотори и 
трактори 

мотори и 
трактори 

основи 
пољопривредне 

производње 

основи 
пољопривредне 

производње 
 

ЧЕТВРТАК        

ПЕТАК практична настава  

 

Руковаоци – друге недеље- Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК информатика информатика 
основи пољ. 

технике 
основи пољ. 

технике 

основи 
пољопривредне 

производње 
српски језик  

УТОРАК физика историја српски језик математика 
пољопривредне 

машине 
пољопривредне 

машине 
пољопривредне 

машине 

СРЕДА физика енглески 
мотори и 
трактори 

мотори и 
трактори 

основи 
пољопривредне 

производње 

основи 
пољопривредне 

производње 
 

ЧЕТВРТАК енглески историја физичко физичко математика српски језик  

ПЕТАК практична настава  

 

 



ШКОЛСКА 2020/21.година                                РАСПОРЕД   ЧАСОВА                              ОДЕЉЕЊЕ:  II-1 

ДАНИ/ЧАСОВИ 1 2 3 4 5 6 7 

ПОНЕДЕЉАК практична настава 
ратарство са 

повртарством 
вежбе 

ратарство са 
повртарством 

вежбе 

УТОРАК математика пољ. техника пољ.техника заштита биља заштита биља српски језик српски језик 

СРЕДА 
лековито 

биље 
лековито 

биље 
ратарство са 

повртарством  
енглески језик 

ратарство са 
повртарством  

ратарство са 
повртарством  

хемија 

ЧЕТВРТАК српски језик пољ.техника пољ.техника хемија физичко вероанука* веронаука* 

ПЕТАК физичко енглески језик 
ратарство са 

повртарством  
ратарство са 

повртарством  
математика   

 

*Веронаука  четвртак шести и седми час када су прва смена. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II-1 Друга смена 

после час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК практична настава 
ратарство са 

повртарством 
вежбе 

ратарство са 
повртарством 

вежбе 

УТОРАК математика пољ. техника пољ.техника заштита биља заштита биља српски језик српски језик 

СРЕДА 
лековито 

биље 
лековито биље 

ратарство са 
повртарством  

енглески језик 
ратарство са 

повртарством  
ратарство са 

повртарством  
хемија 

ЧЕТВРТАК српски језик пољ.техника пољ.техника хемија физичко   

ПЕТАК физичко енглески језик 
ратарство са 

повртарством  
ратарство са 

повртарством  
математика   

 
Прва смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК практична настава 
ратарство са 

повртарством 
вежбе 

ратарство са 
повртарством 

вежбе 

УТОРАК математика пољ. техника пољ.техника заштита биља заштита биља српски језик српски језик 

СРЕДА 
лековито 

биље 
лековито биље 

ратарство са 
повртарством  

енглески 
језик 

ратарство са 
повртарством  

ратарство са 
повртарством  

хемија 

ЧЕТВРТАК српски језик пољ.техника пољ.техника хемија физичко   

ПЕТАК физичко енглески језик 
ратарство са 

повртарством  
ратарство са 

повртарством  
математика   

 

 



ШКОЛСКА 2020/21.година                                РАСПОРЕД   ЧАСОВА                              ОДЕЉЕЊЕ:  II-2 

ДАНИ/ЧАСОВИ 1 2 3 4 5 6 7 

ПОНЕДЕЉАК српски језик српски језик хемија енглески језик физичко   

УТОРАК пољ.техника математика заштита биља енглески пољ.техника 
ратарство са 
повртарством 

ратарство са 
повртарством 

СРЕДА хемија физичко 
лековито 

биље 
лековито 

биље 
веронаука матемтатика заштита биља 

ЧЕТВРТАК 
ратарство са 

повртарством 
ратарство са 

повртарством 
ратарство са 

повртарством 
српски језик пољ.техника пољ.техника  

ПЕТАК практична настава 
ратарство са 

повртарством 
ратарство са 

повртарством 

 

Грађанско васпитање је уторком два предчаса када су друга смена. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



II-2 
 
Друга смена 

после час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК српски језик српски језик хемија енглески језик физичко   

УТОРАК пољ.техника математика заштита биља енглески пољ.техника 
ратарство са 
повртарством 

ратарство са 
повртарством 

СРЕДА хемија физичко лековито биље лековито биље веронаука матемтатика заштита биља 

ЧЕТВРТАК 
ратарство са 

повртарством 
ратарство са 

повртарством 
ратарство са 

повртарством 
српски језик пољ.техника пољ.техника  

ПЕТАК практична настава 
ратарство са 

повртарством 
ратарство са 

повртарством 

 
Прва смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК српски језик српски језик хемија 
енглески 

језик 
физичко   

УТОРАК пољ.техника математика заштита биља енглески пољ.техника 
ратарство са 
повртарством 

ратарство са 
повртарством 

СРЕДА хемија физичко лековито биље 
лековито 

биље 
веронаука матемтатика заштита биља 

ЧЕТВРТАК 
ратарство са 

повртарством 
ратарство са 

повртарством 
ратарство са 

повртарством 
српски језик пољ.техника пољ.техника  

ПЕТАК практична настава 
ратарство са 

повртарством 
ратарство са 

повртарством 

 



 

ШКОЛСКА 2020/21.година                                РАСПОРЕД   ЧАСОВА                              ОДЕЉЕЊЕ:  II-3 

ДАНИ/ЧАСОВИ 1 2 3 4 5 6 7 

ПОНЕДЕЉАК практична настава  

УТОРАК 

цвећарство-
1група 

цвећарство-
2.група 

физичко 
декоративна 
дендрологија 

биологија српски математика биологија 

СРЕДА 
ликовна 
кулура 

веронаука математика цвећарство енглески   

ЧЕТВРТАК физчко хемија енглески језик математика српски језик српски језик 
декоративана 
дендрологиија 

ПЕТАК хемија цвећарство фзика физика историја историја  

 

Грађанско васпитање је уторком два предчаса када су друга смена. 

. 

 

 

 

 

 

 



II-3 
Прва група – прве недеље-Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК практична настава 
цвећарство 

2. група 

УТОРАК 
цвећарство 

1.група 
физичко 

декоративна 
дендрологија 

биологија српски математика биологија 

СРЕДА 
ликовна 
кулура 

веронаука математика цвећарство енглески   

ЧЕТВРТАК физчко хемија енглески језик математика српски језик српски језик 
декоративана 
дендрологиија 

ПЕТАК хемија цвећарство фзика физика историја историја  

 

Прва група – друге недеље- Прва смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК практична настава 
цећарство 

2. група 

УТОРАК        

СРЕДА        

ЧЕТВРТАК        

ПЕТАК        

 



II-3 
Друга  група – прве недеље-Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК практична настава 
цвећарство 

2.група 

УТОРАК        

СРЕДА        

ЧЕТВРТАК        

ПЕТАК        

 

Друга  група – друге недеље -Прва смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК практична настава 
цвећарство 

2.група 

УТОРАК 
цвећарство 

1.група 
физичко 

декоративна 
дендрологија 

биологија српски математика биологија 

СРЕДА 
ликовна 
кулура 

веронаука математика цвећарство енглески   

ЧЕТВРТАК физчко хемија енглески језик математика српски језик српски језик 
декоративана 
дендрологиија 

ПЕТАК хемија цвећарство фзика физика историја историја  

 

 



 

 

ШКОЛСКА 2020/21.година                                РАСПОРЕД   ЧАСОВА                              ОДЕЉЕЊЕ:  II-4 

ДАНИ/ЧАСОВИ 1 2 3 4 5 6 7 

ПОНЕДЕЉАК српски језик српски језик енглески језик хемија хемија физичко веронаука 

УТОРАК патологија патологија хемија епизотиологија математика биологија физичко 

СРЕДА 

1.група 
практична 
нстава  
2.група- 
практична 
нстава 

1.група 
практична 
нстава 
2.група- 

практична 
нстава 

1.група 
фармакологија 
2.група-хигихјена 
и нега домаћих 
животиња 

1.група 
фармакологија 
1.група-
хигихјена  
и нега домаћих 
животиња 
 

1.група-хигихјена 
и нега домаћих 
животиња 
2.група-хигихјена 
и нега домаћих 
животиња 

1.група-
хигихјена и нега 
домаћих 
животиња 
2.група-
хигихјена  
и нега домаћих 
животиња 

 

ЧЕТВРТАК 
епизотиологија 

1. гупа 
епизотиологија 

1. група 
епизотиологија фармакологија енглески 

хигијена и нега 
дом. животиња 

матемтика 

ПЕТАК 
хигихјена  
и нега домаћих 
животиња 

болести пчела болести пчела фармакологија српски језик 
епизотиологија 

2.група- 
епизотиологија 

2. група 

 

 

 

 

 

 



II-4 Прва група – прве недеље-Друга смена 

после час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК српски језик српски језик енглески језик хемија хемија физичко веронаука 

УТОРАК патологија патологија хемија епизотиологија математика биологија физичко 

СРЕДА 

1.група 
практична 
нстава  
2.група- 
практична 
нстава 

1.група 
практична 
нстава 
2.група- 

практична 
нстава 

1.група 
фармакологија 
2.група-
хигихјена и нега 
домаћих 
животиња 

1.група 
фармакологија 
1.група-хигихјена  
и нега домаћих 
животиња 
 

1.група-хигихјена 
и нега домаћих 
животиња 
2.група-хигихјена 
и нега домаћих 
животиња 

1.група-хигихјена и 
нега домаћих 
животиња 
2.група-хигихјена  
и нега домаћих 
животиња 

 

ЧЕТВРТАК 
Епизотиологија 
1.група 

Епизотиологија 
1.група 

епизотиологија фармакологија енглески 
хигијена и нега 
дом. животиња 

математика 

ПЕТАК 
хигихјена  
и нега домаћих 

животиња 
болести пчела болести пчела фармакологија српски језик   

 

Прва група – друге недеље Прва смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК        

УТОРАК        

СРЕДА 

1.група 
практична 
нстава  
2.група- 
практична 
нстава 

1.група 
практична 
нстава 
2.група- 

практична нстава 

1.група 
фармакологија 
2.група-хигихјена 
и нега домаћих 
животиња 

1.група 
фармакологија 
1.група-
хигихјена  
и нега домаћих 
животиња 
 

1.група-
хигихјена и нега 
домаћих 
животиња 
2.група-
хигихјена и 
нега домаћих 
животиња 

1.група-
хигихјена и нега 
домаћих 
животиња 
2.група-
хигихјена  
и нега домаћих 
животиња 

 

ЧЕТВРТАК 
Епизотиологија 

1.група 
Епизотиологија 

1.група 
     

ПЕТАК        

 



II-4 Друга  група – прве недеље-Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК        

УТОРАК        

СРЕДА 

1.група 
практична 
нстава  
2.група- 
практична 
нстава 

1.група 
практична 
нстава 
2.група- 

практична нстава 

1.група 
фармакологија 
2.група-хигихјена 
и нега домаћих 
животиња 

1.група 
фармакологија 
1.група-хигихјена  
и нега домаћих 
животиња 
 

1.група-
хигихјена и 
нега домаћих 
животиња 
2.група-
хигихјена и 
нега домаћих 
животиња 

1.група-
хигихјена и нега 
домаћих 
животиња 
2.група-
хигихјена  
и нега домаћих 
животиња 

 

ЧЕТВРТАК        

ПЕТАК      
Епизотиологија 

2.група 
Епизотиологија 

2.група 

 

Друга  група – друге недеље-Прва смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК српски језик српски језик енглески језик хемија хемија физичко веронаука 

УТОРАК патологија патологија хемија епизотиологија математика биологија физичко 

СРЕДА 

1.група 
практична 
нстава  
2.група- 
практична 
нстава 

1.група 
практична 
нстава 
2.група- 

практична 
нстава 

1.група 
фармакологија 
2.група-
хигихјена и нега 
домаћих 
животиња 

1.група 
фармакологија 
1.група-хигихјена  
и нега домаћих 
животиња 
 

1.група-хигихјена 
и нега домаћих 
животиња 
2.група-хигихјена 
и нега домаћих 
животиња 

1.група-
хигихјена и нега 
домаћих 
животиња 
2.група-
хигихјена  
и нега домаћих 
животиња 

 

ЧЕТВРТАК   епизотиологија фармакологија енглески 
хигијена и нега 
дом. животиња 

математика 

ПЕТАК 
хигихјена  
и нега домаћих 

животиња 
болести пчела болести пчела фармакологија српски језик 

епизотиологија 
2.група 

епизотиологија 
2.група 

 



ШКОЛСКА 2020/21.година                                РАСПОРЕД   ЧАСОВА                              ОДЕЉЕЊЕ:  II-5 

ДАНИ/ЧАСОВИ 1 2 3 4 5 6 7 

ПОНЕДЕЉАК 
основе 

туризма 
основе 

туризма 
српски језик српски језик енглески језик   

УТОРАК физичко енглески 
технолошке 
операције 

аналитичка 
хемија 

технолошке 
операције 

аналитичка 
хемија 

технолошке 
операције 

технолошке 
операције 

аналитичка 
хемија 

технолошке 
операције 

аналитичка 
хемија 

СРЕДА веронаука 
аналитичка 

хемија 
основи прех. 
технологије 

основи прех. 
технологије 

математика математика  

ЧЕТВРТАК хемија физичко 
технолошке 
операције 

хемија математика српски језик 
технолошке 
операције 

ПЕТАК физика физика хемија 
хемија 

основи прех. 
технологије 

хемија 
основи прех. 
технологије 

основи прех. 
технологије 

хемија 

основи прех. 
технологије 

хемија 

 

Грађанско васпитање је уторком два предчаса када су друга смена. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II-5 Прва група – прве недеље-Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК основе туризма основе туризма српски језик српски језик енглески језик   

УТОРАК физичко енглески 
технолошке 
операције 

аналитичка 
хемија-1 

аналитичка 
хемија-1 

аналитичка 
хемија-1 

аналитичка 
хемија-1 

СРЕДА веронаука 
аналитичка 

хемија 
основи прех. 
технологије 

основи прех. 
технологије 

математика математика  

ЧЕТВРТАК хемија физичко 
технолошке 
операције 

хемија математика српски језик 
технолошке 
операције 

ПЕТАК физика физика хемија 
основи прех. 
технологије-1 

 

основи прех. 
технологије-1 

 

основи прех. 
технологије-1 

 

основи прех. 
технологије-1 

 

 

Прва група – друге недеље Прва смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК        

УТОРАК    
технолошке 
операције 

Технолошке 
операције 

технолошке 
операције 

технолошке 
операције 

СРЕДА        

ЧЕТВРТАК        

ПЕТАК    хемија хемија хемија хемија 

 

 

 

 



II-5 Друга  група – прве недеље-Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК        

УТОРАК    
технолошке 
операције-2 

технолошке 
операције-2 

технолошке 
операције-2 

технолошке 
операције-2 

СРЕДА        

ЧЕТВРТАК        

ПЕТАК     Хемија-2 Хемија-2  Хемија-2 Хемија-2 

 

Друга  група – друге недеље Прва смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК основе туризма основе туризма српски језик српски језик енглески језик   

УТОРАК физичко енглески 
технолошке 
операције 

аналитичка 
хемија 

аналитичка 
хемија 

аналитичка 
хемија 

аналитичка 
хемија 

СРЕДА веронаука 
аналитичка 

хемија 
основи прех. 
технологије 

основи прех 
.технологије 

математика математика  

ЧЕТВРТАК хемија физичко 
технолошке 
операције 

хемија математика српски језик 
технолошке 
операције 

ПЕТАК физика физика хемија 
 основи прех. 
технологије 

основи прех. 
технологије 

основи прех. 
технологије 

основи прех. 
технологије 

 

 

 

 



ШКОЛСКА 2020/21.година                                РАСПОРЕД   ЧАСОВА                              ОДЕЉЕЊЕ:  II-6 

ДАНИ/ЧАСОВИ 1 2 3 4 5 6 7 

ПОНЕДЕЉАК практична настава 

УТОРАК српски језик математика  енглески језик изабрани спорт физичко *веронаука *веронаука 

СРЕДА практична настава 

ЧЕТВРТАК 
 

пољ. машине 

пољ. машине 
здравствена 

безбедност хране 

пољ. машине 
здравствена 
безбедност 

хране 

енглески језик српски језик математика физичко 

ПЕТАК 
мотори и 
трактори 

основи 
пољ.производње 

обрада  меса 

мотори и 
трактори 

обрада  меса 
 

оправка и 
одржавање 

пољ. технике 
обрада  меса 

оправка и 
одржавање 

пољ. технике 
објекти и 
опрема у 

месарству 

основи пољ. 
производње 

објекти и 
опрема у 

месарству 

основи пољ. 
производње 
здравствена 
безбедност 

хране 

 

*Веронаука уторак шести и седми час када су прва смена. 

Грађанско васпитање је уторком два предчаса када су друга смена. 

 

 

 

 

 



II-6 Mесари – прве недеље-Друга смена 

после час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК практична настава 

УТОРАК српски језик математика  енглески језик изабрани спорт физичко   

СРЕДА практична настава 

ЧЕТВРТАК 
 
 

здравствена 
безбедност 

хране 

здравствена 
безбедност 

хране 
енглески језик српски језик математика физичко 

ПЕТАК  обрада  меса 
обрада  меса 

 
обрада  меса 

објекти и опрема 
у месарству 

објекти и опрема 
у месарству 

здравствена 
безбедност 

хране 

 

Месари – друге недеље-Прва смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК практична настава 

УТОРАК        

СРЕДА практична настава 

ЧЕТВРТАК 
 
 

здравствена 
безбедност 
хране 

здравствена 
безбедност хране 

    

ПЕТАК 
 обрада  меса обрада  меса 

 
обрада  меса обрада  меса обрада  меса здравствена 

безбедност 
хране 

 

 
 



II-6 Руковаоци  – прве недеље-Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК практична настава 

УТОРАК        

СРЕДА практична настава  

ЧЕТВРТАК пољ. машине пољ. машине  пољ. машине      

ПЕТАК 
мотори и 
трактори 

основи пољ. 
производње 

 

мотори и 
трактори 

 

оправка и 
одржавање пољ. 

технике 

оправка и 
одржавање пољ. 

технике 

основи пољ. 
производње 

основи пољ. 
производње 

 

Руковаоци  – друге недеље-Прва смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК практична настава 

УТОРАК српски језик математика  енглески језик изабрани спорт физичко веронаука  

СРЕДА практична настава  

ЧЕТВРТАК пољ. машине пољ. машине  пољ. машине  енглески језик српски језик математика физичко 

ПЕТАК 
мотори и 
трактори 

основи пољ. 
производње 

 

мотори и трактори 
 

оправка и 
одржавање пољ. 

технике 

оправка и 
одржавање 

пољ. технике 

основи пољ. 
производње 

основи пољ. 
производње 

 



ШКОЛСКА 2020/21.година                                РАСПОРЕД   ЧАСОВА                              ОДЕЉЕЊЕ:  III-1 

ДАНИ/ЧАСОВИ 1 2 3 4 5 6 7 

ПОНЕДЕЉАК 
енглески 

језик 
наводњавање 

воћарство са 
виноградарством 

заштита биља 
заштита биља 

заштита биља 
заштита биља 

воћарство са 
виноградарство 

органска 
производња у 

воћарству и 
вноградарству 

УТОРАК физичко веронаука пољ.техника 
воћарство са 

виноградарство 
воћарство са 

виноградарство 
српски језик метематика 

СРЕДА математика 
енглески 

језик 
наводњавање физичко српски језик српски језик  

ЧЕТВРТАК практична настава 
воћарство са 

виноградарство 
вежбе 

воћарство са 
виноградарство 

вежбе 

ПЕТАК 
пољ. 

техника 
пољ.техника 

воћарство са 
виноградарство 

органска 
производња у 

воћарству и 
вноградарству 

пољ.техника   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III-1 Прва група – прве недеље-Прва смена  

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК енглески језик наводњавање 
воћарство са 

виноградарством 
заштита биља заштита биља 

воћарство са 
виноградарство 

органска 
производња у 

воћарству и 
вноградарству 

УТОРАК физичко веронаука пољ.техника 
воћарство са 

виноградарство 
воћарство са 

виноградарство 
српски језик метематика 

СРЕДА математика енглески језик наводњавање физичко српски језик српски језик  

ЧЕТВРТАК практична настава 
воћарство са 

виноградарство 
вежбе 

воћарство са 
виноградарство 

вежбе 

ПЕТАК пољ. техника пољ.техника 
воћарство са 

виноградарство 

органска 
производња у 

воћарству и 
вноградарству 

пољ.техника   

 

Прва група – друге недеље-Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК    заштита биља заштита биља   

УТОРАК        

СРЕДА        

ЧЕТВРТАК практична настава 
воћарство са 

виноградарство 
вежбе 

воћарство са 
виноградарство 

вежбе 

ПЕТАК        



III-1 Друга  група – прве недеље-Прва смена  

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК    заштита биља заштита биља   

УТОРАК        

СРЕДА        

ЧЕТВРТАК практична настава 
воћарство са 

виноградарство 
вежбе 

воћарство са 
виноградарство 

вежбе 

ПЕТАК        

 

Друга  група – друге недеље-Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК 
енглески 

језик 
наводњавање 

воћарство са 
виноградарством 

заштита биља заштита биља 
воћарство са 

виноградарство 

органска 
производња у 

воћарству и 
вноградарству 

УТОРАК физичко веронаука пољ.техника 
воћарство са 

виноградарство 
воћарство са 

виноградарство 
српски језик метематика 

СРЕДА математика енглески језик наводњавање физичко српски језик српски језик  

ЧЕТВРТАК практична настава 
воћарство са 

виноградарство 
вежбе 

воћарство са 
виноградарство 

вежбе 

ПЕТАК 
пољ. 

техника 
пољ.техника 

воћарство са 
виноградарство 

органска 
производња у 

воћарству и 
вноградарству 

пољ.техника   

 

 



ШКОЛСКА 2020/21.година                                РАСПОРЕД   ЧАСОВА                              ОДЕЉЕЊЕ:  III-2 

ДАНИ/ЧАСОВИ 1 2 3 4 5 6 7 

ПОНЕДЕЉАК наводњавање 
воћарство са 

виноградарством 
воћарство са 

виноградарством 
наводњавање 

енглески 
језик 

воћарство са 
виноградарством 

 

УТОРАК пољ.техника пољ.техника математика 
воћарство са 

виноградарством 
физичко 

заштита биља 
заштита биља 

заштита биља 
заштита биља 

СРЕДА практична настава 
воћарство са 

виноградарством 
вежбе 

воћарство са 
виноградарством 

вежбе 

ЧЕТВРТАК 
воћарство са 

виноградарством 
математика енглески језик српски језик 

српски 
језик 

физичко  

ПЕТАК 

органска 
производња у 

воћарству и 
виноградарству 

органска 
производња у 

воћарству и 
виноградарству 

пољ.теника. пољ. техника 
српски 
језик 

веронаука  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III-2 Прва група – прве недеље-Прва смена  

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК наводњавање 
воћарство са 

виноградарством 
воћарство са 

виноградарством 
наводњавање енглески језик 

воћарство са 
виноградарством 

 

УТОРАК пољ.техника пољ.техника математика 
воћарство са 

виноградарством 
физичко заштита биља заштита биља 

СРЕДА практична настава 
воћарство са 

виноградарством 
вежбе 

воћарство са 
виноградарством 

вежбе 

ЧЕТВРТАК 
воћарство са 

виноградарством 
математика енглески језик српски језик српски језик физичко  

ПЕТАК 

органска 
производња у 

воћарству и 
виноградарству 

органска 
производња у 

воћарству и 
виноградарству 

пољ.теника. пољ. техника српски језик веронаука  

 

Прва група – друге недеље-Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК        

УТОРАК      заштита биља заштита биља 

СРЕДА практична настава 
воћарство са 

виноградарством 
вежбе 

воћарство са 
виноградарством 

вежбе 

ЧЕТВРТАК        

ПЕТАК        

 



III-2 Друга  група – прве недеље-Прва смена  

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК        

УТОРАК      заштита биља заштита биља 

СРЕДА практична настава 
воћарство са 

виноградарством 
вежбе 

воћарство са 
виноградарством 

вежбе 

ЧЕТВРТАК        

ПЕТАК        

 

Друга  група – друге недеље Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК наводњавање 
воћарство са 

виноградарством 
воћарство са 

виноградарством 
наводњавање 

енглески 
језик 

воћарство са 
виноградарством 

 

УТОРАК пољ.техника пољ.техника математика 
воћарство са 

виноградарством 
физичко заштита биља заштита биља 

СРЕДА практична настава 
воћарство са 

виноградарством 
вежбе 

воћарство са 
виноградарством 

вежбе 

ЧЕТВРТАК 
воћарство са 

виноградарством 
математика енглески језик српски језик српски језик физичко  

ПЕТАК 

органска 
производња у 

воћарству и 
виноградарству 

органска 
производња у 

воћарству и 
виноградарству 

пољ.теника. пољ. техника српски језик веронаука  

 



 

ШКОЛСКА 2020/21.година                                РАСПОРЕД   ЧАСОВА                              ОДЕЉЕЊЕ:  III-3 

ДАНИ/ЧАСОВИ 1 2 3 4 5 6 7 

ПОНЕДЕЉАК хемија српски језик цвечарство 
цвећарство 
цвећарство 

паркарство паркарство  

УТОРАК српски језик енглески језик веронаука физичко хемија   

СРЕДА 
декоративна 
дендрологија 

декоративна 
дендрологија 

биологија провртарство биодекорација социологија социологија 

ЧЕТВРТАК биологија енглески језик физичко цвећарство заштита биља  српски језик  

ПЕТАК практична настава 
биодекорација 

вежбе 
биодекорација 

вежбе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III-3 Прва група – прве недеље-Прва смена  

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК хемија српски језик цвећарство цвећарство паркарство паркарство  

УТОРАК српски језик енглески језик веронаука физичко хемија   

СРЕДА 
декоративна 
дендрологија 

декоративна 
дендрологија 

биологија провртарство биодекорација социологија социологија 

ЧЕТВРТАК биологија енглески језик физичко цвећарство заштита биља  српски језик  

ПЕТАК практична настава 
биодекорација 

вежбе 
биодекорација 

вежбе 

 

Прва група – друге недеље-Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК    цвећарство паркарство паркарство  

УТОРАК        

СРЕДА        

ЧЕТВРТАК        

ПЕТАК практична настава 
биодекорација 

вежбе 
биодекорација 

вежбе 

 

 



III-3 Друга  група – прве недеље-Прва смена  

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК    цвећарство паркарство паркарство  

УТОРАК        

СРЕДА        

ЧЕТВРТАК        

ПЕТАК практична настава 
биодекорација 

вежбе 
биодекорација 

вежбе 

 

Друга  група – друге недеље Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК хемија српски језик цвећарство цвећарство паркарство паркарство  

УТОРАК српски језик енглески језик веронаука физичко хемија   

СРЕДА 
декоративна 
дендрологија 

декоративна 
дендрологија 

биологија провртарство биодекорација социологија социологија 

ЧЕТВРТАК биологија енглески језик физичко цвећарство заштита биља  српски језик  

ПЕТАК практична настава 
биодекорација 

вежбе 
биодекорација 

вежбе 

 

 



ШКОЛСКА 2020/21.година                                РАСПОРЕД   ЧАСОВА                              ОДЕЉЕЊЕ:  III-4 

ДАНИ/ЧАСОВИ 1 2 3 4 5 6 7 

ПОНЕДЕЉАК породиљство породиљство математика 
спортско 

коњарство 
спортско 

коњарство 
болести 

животиња  
болести 

животиња 

УТОРАК 
болести 

животиња 
болести 

животиња 
енглески 

језик 
српски језик српски језик физичко  

СРЕДА породиљство 

болести 
животиња 

болести 
животиња  

болести 
животиња 

болести 
животиња 

болести 
животиња 

болести 
животиња 

болести 
животиња 

болести 
животиња 

породиљство 
породиљство 

породиљство 
породиљство 

ЧЕТВРТАК практична настава 

ПЕТАК математика енглески језик српски језик физичко веронаука   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III-4 Прва група – прве недеље-Прва смена  

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК породиљство породиљство математика 
спортско 

коњарство 
спортско 

коњарство 
болести 

животиња  
болести 

животиња 

УТОРАК 
болести 

животиња 
болести 

животиња 
енглески језик српски језик српски језик физичко  

СРЕДА породиљство 
болести 

животиња  
болести 

животиња 
болести 

животиња 
болести 

животиња 
породиљство породиљство 

ЧЕТВРТАК практична настава 

ПЕТАК математика енглески језик српски језик физичко веронаука   

 

Прва група – друге недеље-Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК        

УТОРАК        

СРЕДА  
болести 

животиња 
болести 

животиња 
болести 

животиња 
болести 

животиња 
породиљство породиљство 

ЧЕТВРТАК практична настава 

ПЕТАК        

 

 
 



III-4 Друга  група – прве недеље-Прва смена  

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК        

УТОРАК        

СРЕДА  
болести 

животиња 
болести 

животиња 
болести 

животиња 
болести 

животиња 
породиљство породиљство 

ЧЕТВРТАК практична настава 

ПЕТАК        

 
Друга  група – друге недеље- 

Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК породиљство породиљство математика 
спортско 

коњарство 
спортско 

коњарство 
болести 

животиња  
болести 

животиња 

УТОРАК 
болести 

животиња 
болести 

животиња 
енглески 

језик 
српски језик српски језик физичко  

СРЕДА породиљство 
болести 

животиња  
болести 

животиња 
болести 

животиња 
болести 

животиња 
породиљство породиљство 

ЧЕТВРТАК практична настава 

ПЕТАК математика 
енглески 

језик 
српски језик физичко веронаука   

 

 



ШКОЛСКА 2020/21.година                                РАСПОРЕД   ЧАСОВА                              ОДЕЉЕЊЕ:  III-5 

 

ДАНИ/ЧАСОВИ 1 2 3 4 5 6 7 

ПОНЕДЕЉАК математика математика 
енглески 

језик 
српски језик 

изборне 
технологије 

микробиологија  

УТОРАК енглески језик 
српски 
језика 

српски језик веронака 
аграрни 
туризам 

ензимологија  

СРЕДА микробиологија 
аграрни 
туризам 

технолошке 
операције 

технолошке 
операције 

1.гр.-изборне 
технологије -
технолошке 
операције 

1гр.-изборне 
технологије 
технолошке 
операције 

1.гр.-изборне 
технологије 

ЧЕТВРТАК физичко физичко 
изборне 

технологије 
физичка хемија 
микробиологија 

физичка хемија 
микробиологија 

микробиологија  
физичка хемија 

микробиологија 
 физичка хемија 

ПЕТАК физичка хемија 
физичка 
хемија 

математика 
технолошке 

опрације 

2.гр.-изборне 
технологије 
технолошке 
операције 

2.гр.-изборне 
технологије 
технолошке 
операције 

2.гр.-изборне 
технологије 

 

 

 

 

 

 

 

 



III-5 Прва група – прве недеље-Прва смена  

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК математика математика енглески језик српски језик 
изборне 

технологије 
микробиологија  

УТОРАК енглески језик српски језик српски језик веронака аграрни туризам ензимологија  

СРЕДА микробиологија 
аграрни 
туризам 

технолошке 
операције 

технолошке 
операције 

технолошке 
операције 

технолошке 
операције 

 

ЧЕТВРТАК физичко физичко 
изборне 

технологије 
физичка хемија физичка хемија физичка хемија физичка хемија 

ПЕТАК физичка хемија 
физичка 
хемија 

математика 
технолошке 

опрације 
изборне 

технологије 
изборне 

технологије 
изборне 

технологије 

 

Прва група- друге недеље-Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК        

УТОРАК        

СРЕДА     
изборне 

технологије  
изборне 

технологије 
изборне 

технологије 

ЧЕТВРТАК    микробиологија микробиологија микробиологија  микробиологија 

ПЕТАК     
технолошке 
операције 

технолошке 
операције 

 

 

 



III-5 Друга  група – прве недеље-Прва смена  

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК        

УТОРАК        

СРЕДА     
изборне 

технологије 
изборне 

технологије 
изборне 

технологије 

ЧЕТВРТАК    микробиологија микробиологија микробиологија  микробиологија 

ПЕТАК     
технолошке 
операције 

технолошке 
операције 

 

 

Друга  група – друге недеље-Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК математика математика енглески језик српски језик 
изборне 

технологије 
микробиологија  

УТОРАК 
енглески 

језик 
српски језик српски језик веронака аграрни туризам ензимологија  

СРЕДА 
микробиолог

ија 
аграрни 
туризам 

технолошке 
операције 

технолошке 
операције 

технолошке 
операције 

технолошке 
операције 

 

ЧЕТВРТАК физичко физичко 
изборне 

технологије 
физичка хемија физичка хемија физичка хемија физичка хемија 

ПЕТАК 
физичка 
хемија 

физичка хемија математика 
технолошке 

опрације 
изборне 

технологије  
изборне 

технологије  
изборне 

технологије 

 

 



ШКОЛСКА 2020/21.година                                РАСПОРЕД   ЧАСОВА                              ОДЕЉЕЊЕ:  III-6 

ДАНИ/ЧАСОВИ 1 2 3 4 5 6 7 

ПОНЕДЕЉАК 
експлоатација 
пољ. машина 

предузетништво 

експлоатација 
пољ. машина 

предузетништво 

 
предузетништво 

тржиште и 
промет 

пекарских 
производа 

предузетништво 
тржиште и 

промет 
пекарских 
производа 

српски језик 

основи пољ. 
производње 
производња 

колача, 
пецива и 
тестенина 

основи пољ. 
производње 
производња 
производња 

колача, 
пецива и 
тестенина 

УТОРАК практична настава 

СРЕДА географија 

основи пољ. 
производње 
производња 

колача, пецива и 
тестенина 

математика екологија 
социологија 
са правима 

грађана 
физичко српски језик 

ЧЕТВРТАК практична настава 

ПЕТАК физичко веронаука енглески језик 
аграрни 
туризам 

   

 

Грађанско васпитање је средом два предчаса када су друга смена. 

 

 

 

 

 



III-6 Пекар – прве недеље-Прва смена  

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК предузетништво предузетништво 

 
тржиште и 

промет 
пекарских 
производа 

тржиште и 
промет 

пекарских 
производа 

српски језик 
производња 

колача, пецива и 
тестенина 

производња 
колача, пецива и 

тестенина 

УТОРАК практична настава 

СРЕДА  
производња 

колача, пецива и 
тестенина 

математика екологија 
социологија са 

правима 
грађана 

физичко српски језик 

ЧЕТВРТАК практична настава 

ПЕТАК физичко веронаука енглески језик 
аграрни 
туризам 

   

 

Пекар- друге недеље-Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК предузетништво предузетништво 

 
тржиште и 

промет 
пекарских 
производа 

тржиште и 
промет 

пекарских 
производа 

 
производња 

колача, пецива 
и тестенина 

производња 
колача, пецива 

и тестенина 

УТОРАК практична настава 

СРЕДА географија 
производња 

колача, пецива и 
тестенина 

     

ЧЕТВРТАК практична настава 

ПЕТАК        

 



 
III-6 Руковалац – прве недеље-Прва смена  

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК 
експлоатација 
пољ. машина 

експлоатација 
пољ. машина 

предузетништво  предузетништво  
основи пољ. 
производње 

основи пољ. 
производње 
производња  

УТОРАК практична настава 

СРЕДА географија 
основи пољ. 
производње 

     

ЧЕТВРТАК практична настава 

ПЕТАК        

 

Руковалац – друге недеље-Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК 
експлоатација 
пољ. машина 

експлоатација 
пољ. машина 

предузетништво  предузетништво српски језик 
основи пољ. 
производње 

основи пољ. 
производње 
производња  

УТОРАК практична настава 

СРЕДА  
основи пољ. 
производње 

математика екологија 
социологија са 

правима 
грађана 

физичко српски језик 

ЧЕТВРТАК практична настава 

ПЕТАК физичко веронаука енглески језик аграрни туризам    

 



ШКОЛСКА 2020/21.година                                РАСПОРЕД   ЧАСОВА                              ОДЕЉЕЊЕ:  III-7 

ДАНИ/ЧАСОВИ 1 2 3 4 5 6 7 

ПОНЕДЕЉАК 
тржиште и 

промет меса 
тржиште и 

промет меса 
српски језик физичко прарада меса прерада меса  

УТОРАК 
  

практична нсатава 

СРЕДА прерада меса матаматика 
енглески 

језик 

социологија 
са правима 

грађана 
географија   

ЧЕТВРТАК пактична нсатава 

ПЕТАК предузетништво предузетништво екологија српски језик физичко 
аграни 

туризам 
вероанука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III-7 Прва група – прве недеље-Прва смена  

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК 
тржиште и промет 

меса 
тржиште и 

промет меса 
српски језик физичко прарада меса прерада меса  

УТОРАК 
  

практична нсатава 

СРЕДА прерада меса матаматика енглески језик 
социологија са 

правима 
грађана 

географија   

ЧЕТВРТАК пактична нсатава 

ПЕТАК предузетништво предузетништво екологија српски језик физичко аграни туризам вероанука 

 

III-7 Прва група – друге недеље-Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК        

УТОРАК 
  

практична нсатава 

СРЕДА        

ЧЕТВРТАК пактична нсатава 

ПЕТАК        

 

 



Друга  група – прве  
недеље-Прва смена  

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК        

УТОРАК пактична нсатава 

СРЕДА        

ЧЕТВРТАК пактична нсатава 

ПЕТАК        

 

Друга  група – друге недеље-Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК 
тржиште и 

промет меса 
тржиште и 

промет меса 
српски језик физичко прарада меса прерада меса  

УТОРАК 
  

практична нсатава 

СРЕДА прерада меса матаматика 
енглески 

језик 
социологија са 

правима грађана 
географија   

ЧЕТВРТАК пактична нсатава 

ПЕТАК предузетништво предузетништво екологија српски језик физичко аграни туризам вероанука 

 

 



ШКОЛСКА 2020/21.година                                РАСПОРЕД   ЧАСОВА                              ОДЕЉЕЊЕ:  IV-1 

 

ДАНИ/ЧАСОВИ 1 2 
3 
 

4 5 6 7 

ПОНЕДЕЉАК физичко енглески језик 
социологија са 

правима 
грађана 

пољ.техника пољ. техника веронаука  

УТОРАК 
предузетништво 

1.група 
предузетништво 

1.група 
математика 

сточарска 
производња 

сточарска 
производња 

физичко 
сточарска 

производња 

СРЕДА математика енглески језик српски језик пољ.техника пољ. техника 
изабрани 

спорт 
изабрани 

спорт 

ЧЕТВРТАК 
предузетништво 

2.група 
предузетништво 

2.група 
српски језик српски језик 

социологија са 
правима 
грађана 

сточарска 
производња 

сточарска 
производња 

ПЕТАК практична натава 
сточарска 

производња
 вежбе 

сточарска 
производња 

вежбе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV-1 Прва група – прве недеље-Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК физичко енглески језик 
социологија са 

правима 
грађана 

пољ.техника пољ. техника веронаука  

УТОРАК 
предузетништво 

1.група 
предузетништво 

1.група 
математика 

сточарска 
производња 

сточарска 
производња 

физичко 
сточарска 

производња 

СРЕДА математика енглески језик српски језик пољ.техника пољ. техника изабрани спорт изабрани спорт 

ЧЕТВРТАК 
предузетништво 

1.група 
предузетништво 

1.група 
српски језик српски језик 

социологија са 
правима грађана 

сточарска 
производња 

сточарска 
производња 

ПЕТАК практична натава 
сточарска 

производња
 вежбе 

сточарска 
производња 

вежбе 

 

Прва група – друге недеље Прва смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК        

УТОРАК        

СРЕДА        

ЧЕТВРТАК        

ПЕТАК практична натава 
сточарска 

производња
 вежбе 

сточарска 
производња 

вежбе 

 

 



IV-1 Друга  група – прве недеље-Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК        

УТОРАК        

СРЕДА        

ЧЕТВРТАК        

ПЕТАК практична натава 
сточарска 

производња
 вежбе 

сточарска 
производња 

вежбе 

 

Друга  група – друге недеље-Прва смена 

после час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК физичко енглески језик 
социологија са 

правима 
грађана 

пољ.техника пољ. техника веронаука  

УТОРАК 
предузетништво 

2.група 
предузетништво 

2.група 
математика 

сточарска 
производња 

сточарска 
производња 

физичко 
сточарска 

производња 

СРЕДА математика енглески језик српски језик пољ.техника пољ. техника изабрани спорт 
изабрани 

спорт 

ЧЕТВРТАК 
предузетништво 

2.група 
предузетништво 

2.група 
српски језик српски језик 

социологија са 
правима грађана 

сточарска 
производња 

сточарска 
производња 

ПЕТАК практична натава 
сточарска 

производња
 вежбе 

сточарска 
производња 

вежбе 

 

 



ШКОЛСКА 2020/21.година                                РАСПОРЕД   ЧАСОВА                              ОДЕЉЕЊЕ:  IV-2 

ДАНИ/ЧАСОВИ 1 2 3 4 5 6 7 

ПОНЕДЕЉАК енглески језик физичко српски језик 
српски 
језик 

социологиија са 
правима 
грађана 

пољ.техника пољ. техниа 

УТОРАК практична настава 
сточарска 

производња 
сточарска 

производња 

СРЕДА 
предузетништво 

1.група 
предузетништво 

1.група 
веронаука физичко математика пољ.техника пољ.техника 

ЧЕТВРТАК 
француски 

немачки 

француски 
немачки 
енглески 

српски језик 
социологија 
са правима 

грађана 

сточарска 
производња 

изабрани 
спорт 

сточарска 
производња 

ПЕТАК 
предузетништво 
2.група 

предузетништво 
2.група 

сточарска 
производња 

изабрани 
спорт 

сточарска 
производња 

сточарска 
производња 

математика 

 
 
 
Грађанско васпитање је уторком два предчаса када су друга смена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IV-2 Прва група – прве недеље-Друга смена 

ЧАСОВИ 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК енглески језик физичко српски језик српски језик 
социологиија са 

правима 
грађана 

пољ.техника пољ. техниа 

УТОРАК практична настава 
сточарска 

производња 
сточарска 

производња 

СРЕДА 
предузетништво 

1.група 
предузетништво 

1.група 
веронаука физичко математика пољ.техника пољ.техника 

ЧЕТВРТАК 
француски 

немачки 

француски   
немачки 
енглески 

српски језик 
социологија са 

правима 
грађана 

сточарска 
производња 

изабрани спорт 
сточарска 

производња 

ПЕТАК 
предузетништво 

1.група 
предузетништво 

1.група 
сточарска 

производња 
изабрани спорт 

сточарска 
производња 

сточарска 
производња 

математика 

 

Прва група – друге недеље- Прва смена 

ЧАСОВИ 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК        

УТОРАК практична настава 
сточарска 

производња 
сточарска 

производња 

СРЕДА        

ЧЕТВРТАК        

ПЕТАК 
  

     

 



IV-2 Друга група – прве недеље-Друга смена 

 

ЧАСОВИ 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК        

УТОРАК практична настава 
сточарска 

производња 
сточарска 

производња 

СРЕДА        

ЧЕТВРТАК        

ПЕТАК 
  

     

 

Друга група – друге недеље-Прва смена 

ЧАСОВИ 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК енглески језик физичко српски језик српски језик 
социологиија са 

правима 
грађана 

пољ.техника пољ. техниа 

УТОРАК практична настава 
сточарска 

производња 
сточарска 

производња 

СРЕДА 
предузетништво 

2.група 
предузетништво 

2.група 
веронаука физичко математика пољ.техника пољ.техника 

ЧЕТВРТАК 
француски 

немачки језик 

француски   
немачки 

енглески језик 
српски језик 

социологија са 
правима 
грађана 

сточарска 
производња 

изабрани спорт 
сточарска 

производња 

ПЕТАК 
предузетништво 

2.група 
предузетништво 

2.група 
сточарска 

производња 
изабрани спорт 

сточарска 
производња 

сточарска 
производња 

математика 

 



 

ШКОЛСКА 2020/21.година                                РАСПОРЕД   ЧАСОВА                              ОДЕЉЕЊЕ:  IV-3 

ДАНИ/ЧАСОВИ 1 2 3 4 5 6 7 

ПОНЕДЕЉАК енглески језик 
устав и право 

грађана 
физичко веронаука српски језик филозофија филозофија 

УТОРАК биодекорација српски језик 
организација 

са 
менаџментом 

биодекорација 
биодекорација 

биодекорација 
биодекорација 

лековито 
биље 

лековито 
биље 

цвећарство 
цвећарство 

СРЕДА практична настава   

ЧЕТВРТАК француски+немачки 
француски+немачки 

енглески језик 
хемија цвећарсво цвећарство 

лековит 
биље 

лековито 
биље 

ПЕТАК повтарство хемија физичко 
организација са 
менаџментом 

повтарство 
српски 
језик 

 

 
Грађанско васпитање је уторком два предчаса када су друга смена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV-3 Прва група –прве недеље-Друга смена  

час 1 2 3 4 5 6 7 

време 
почетка 

13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК енглески језик 
устав и право 

грађана 
физичко вероанука српски језик филозофија филозофија 

УТОРАК биодекорација српски језик 
организација 

са 
менаџментом 

биодекорација биодекорација лековито биље цвећарство 

СРЕДА практична настава   

ЧЕТВРТАК 
Француски, 

немачки 

Француски, 
немачки, 

енглески језик 
хемија цвећарсво цвећарство лековит биље лековито биље 

ПЕТАК повтарство хемија физичко 
организација са 
менаџментом 

повтарство српски језик  

 

Прва група –друге недеље-Прва смена 

 

час 1 2 3 4 5 6 7  

време 
почетка 

7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 7 

ПОНЕДЕЉАК         

УТОРАК 

 

   биодекорација биодекорација 
лековито 

биље 
цвећарство 

СРЕДА 
 

практична настава   

ЧЕТВРТАК         

ПЕТАК         

 
 



IV-3 Друга група – прве недеље-Друга смена 

Час 1 2 3 4 5 6 7 

време 
почетка 

13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК 
 

      

УТОРАК 
 

  биодекорација биодекорација лековито биље цвећарство 

СРЕДА практична настава   

ЧЕТВРТАК 
 

      

ПЕТАК 
 

      

 

Друга група – друге недеље- Прва смена 

Час 1 2 3 4 5 6 7 

време 
почетка 

7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК енглески језик 
устав и право 

грађана 
физичко вероанука српски језик филозофија филозофија 

УТОРАК биодекорација српски језик 
организација 

са 
менаџментом 

биодекорација биодекорација 
лековито 

биље 
цвећарство 

СРЕДА практична настава  

ЧЕТВРТАК 
Француски, 

немачки 

Француски, 
немачки, 

енглески језик 
хемија цвећарсво цвећарство 

лековит 
биље 

лековито 
биље 

ПЕТАК повтарство хемија физичко 
организација са 
менаџментом 

повтарство српски језик  
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ДАНИ/ЧАСОВИ 1 2 3 4 5 6 7 

ПОНЕДЕЉАК практична настава  

УТОРАК 

1.група-болести 
животиња- 

2.група- волести 
животиња- 

1.група-
болести 

животиња-
2.група- 
болести 

животиња- 

болести 
животиња 

 
матаматика 

изабрани 
спорт 

предузетништво  
1.група 

предузетништво  
1.група 

СРЕДА српски језик српски језик 
енглески 

језик 
математика физичко 

предузетништво  
2.група  

предузетништво  
2.група 

ЧЕТВРТАК 
француски+немачки 

+енглески језик 

фрацукски 
+немачки 

језик 

изабрани 
спорт 

болести 
животиња 

основи 
хирургије 

социологија са 
правима 
грађана 

социологија са 
правима 
грађжана 

ПЕТАК српски језик физичко 
основи 

хирургије 
болести 

животиња 

1.група-
основи 

хирургије 
2.група- 
основи 

хирургије 

1.група-основи 
хирургије 

2.група- основи 
хирургије 

1.група-основи 
хирургије 

2.група- основи 
хирургије 

 
 
Веронаука четвртак осми и девети час када су прва смена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV-4 Прва група – прве недеље -Друга смена 
час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК практична настава  

УТОРАК 
болести 

животиња- 
болести 

животиња-  

болести 
животиња 

 
матаматика 

изабрани 
спорт 

предузетништво 
1.група  

предузетништво  
1.група 

СРЕДА српски језик српски језик енглески језик математика физичко 
предузетништво 

1.група  
предузетништво 

1.група 

ЧЕТВРТАК 

француски+не
мачки 

+енглески 
језик 

фрацукски 
+немачки 

језик 
изабрани спорт 

болести 
животиња 

основи 
хирургије 

социологија са 
правима грађана 

социологија са 
правима 
грађжана 

ПЕТАК српски језик физичко 
основи 

хирургије 
болести 

животиња 
основи 

хирургије 
основи 

хирургије 
основи 

хирургије 

 

Пра група – друге недеље- Прва смена 

 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК практична настава  

УТОРАК 
болести 

животиња  
болести 

животиња 
     

СРЕДА        

ЧЕТВРТАК        

ПЕТАК     основи хирургије основи хирургије 
основи 

хирургије 



IV-4 Друга група – прве недеље-друга смена 

 

Друга група – друге недеље- Прва смена 

 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК практична настава  

УТОРАК 
болести 

животиња- 
болести 

животиња-  

болести 
животиња 

 
матаматика 

изабрани 
спорт 

Предузетништво 
2.група  

Предузетништво 
2.група  

СРЕДА српски језик српски језик енглески језик математика физичко 
предузетништво  

2.група 
Предузетништво 

2.група 

ЧЕТВРТАК 

француски+не
мачки 

+енглески 
језик 

фрацукски 
+немачки 

језик 
изабрани спорт 

болести 
животиња 

основи 
хирургије 

социологија са 
правима грађана 

социологија са 
правима 
грађжана 

ПЕТАК српски језик физичко 
основи 

хирургије 
болести 

животиња 
основи 

хирургије 
основи 

хирургије 
основи 

хирургије 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК практична настава  

УТОРАК 
болести 

животиња  
болести 

животиња 
     

СРЕДА        

ЧЕТВРТАК        

ПЕТАК     основи хирургије 
основи 

хирургије 
основи 

хирургије 
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час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка        

ПОНЕДЕЉАК 
социологија са 

правима 
грађана 

изборне 
технологије 

изборне 
технологије 

изборне 
технологије 

изборне 
технологије 

изборне 
технологије 

изборне 
технологије 

изборне 
технологије 

изборне 
технологије 

изборне 
технологије 

изборне 
технологије 

изборне 
технологије 

изборне 
технологије 

УТОРАК 
изборне 

технологије 
изборне 

технологије 
изабрани 

спорт 
физичко енглески језика 

контрола 
квалитета 

контрола 
квалитета 

СРЕДА физичко математика математика 

1.гр-контрола 
квалитета 

2.гр- 
предузетништво 

1.гр- контрола 
квалитета 

2.гр- 
предузетништво 

1.гр- контрола 
квалитета 

 

ЧЕТВРТАК 
француски+не

мачки језик 
француски+немачки 

језик 

социологија са 
правима 
грађана 

изабрани спорт 
изборне 

технологије 
изборне 

технологије 
српски језик 

ПЕТАК енглески језик српски језик српски језик математика 

2.гр- контрола 
квалитета 

1.гр.-
предузетништво 

2.гр- контрола 
квалитета    

1.гр.-
предузетништво 

2.гр- контрола 
квалитета 

 

Веронаука  среда два предчаса када у друга смена 
Грађанско васпитање је уторком два предчаса када су друга смена. 

 
 

 

 

 



IV-5 Прва група – прве недеље -Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК 
социологија са 

правима 
грађана 

изборне 
технологије 

изборне 
технологије 

изборне 
технологије 

изборне 
технологије 

изборне 
технологије 

изборне 
технологије 

УТОРАК 
изборне 

технологије 
изборне 

технологије 
изабрани 

спорт 
физичко енглески језика 

контрола 
квалитета 

контрола 
квалитета 

СРЕДА физичко математика математика 
контрола 
квалитета 

контрола 
квалитета 

контрола 
квалитета 

 

ЧЕТВРТАК 
француски+не

мачки језик 
француски+не

мачки језик 

социологија са 
правима 
грађана 

изабрани спорт 
изборне 

технологије 
изборне 

технологије 
српски језик 

ПЕТАК енглески језик српски језик српски језик математика предузетништво предузетништво  

 

Прва група – друге недеље -Прва смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК  
изборне 

технологије 
 

изборне 
технологије 

 

изборне 
технологије 

 

изборне 
технологије 

 

изборне 
технологије 

 

изборне 
технологије 

 

УТОРАК        

СРЕДА    
контрола 
квалитета 

контрола 
квалитета 

контрола 
квалитета 

 

ЧЕТВРТАК        

ПЕТАК     предузетништво предузетништво  

 

 



IV-5 Друга  група – прве недеље-Друга смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 13,00ч 13,35ч 14,25ч 15,00ч 15,35ч 16,10ч 16,45ч 

ПОНЕДЕЉАК  
изборне 

технологије 
 

изборне 
технологије 

 

изборне 
технологије 

 

изборне 
технологије 

 

изборне 
технологије 

 

изборне 
технологије 

 

УТОРАК        

СРЕДА    предузетништво предузетништво   

ЧЕТВРТАК        

ПЕТАК     
контрола 
квалитета 

контрола 
квалитета 

контрола 
квалитета 

 

Друга  група – друге недеље- Прва смена 

час 1 2 3 4 5 6 7 

време почетка 7,30ч 8,05ч 8,55ч 9,30ч 10,05ч 10,40ч 11,15ч 

ПОНЕДЕЉАК 
социологија 
са правима 

грађана 

изборне 
технологије 

изборне 
технологије 

изборне 
технологије 

изборне 
технологије 

изборне 
технологије 

изборне 
технологије 

УТОРАК 
изборне 

технологије 
изборне 

технологије 
изабрани 

спорт 
физичко енглески језика 

контрола 
квалитета 

контрола 
квалитета 

СРЕДА физичко математика математика предузетништво предузетништво   

ЧЕТВРТАК 
француски+

немачки 
језик 

француски+
немачки 

језик 

социологија 
са правима 

грађана 
изабрани спорт 

изборне 
технологије 

изборне 
технологије 

српски језик 

ПЕТАК 
енглески 

језик 
српски језик српски језик математика 

контрола 
квалитета 

контрола 
квалитета 

контрола 
квалитета 

 

 


