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На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања 

("Службени гласник РС", бр. 88/2017)  и  члана 47. став 1. тачка 1. Статута Средње школе 
„Бранислав Нушић“ Сокобања Школски одбор на својој седници од 29.3.2018. године, донео је  

 

 

ПРАВИЛНИК 

начину и роковима спровођења испита 
Средње школе „Бранислав Нушић“ Сокобања 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Ч л а н  1 .  

Овим правилником одређују се врста испита, садржај, организација, начин и рокови 

полагања испита, начин и услови пружања помоћи ученицима за полагање испита, права и обавеза 

појединаца и органа учесника у спровођењу испита и вођењу евиденције. 

Ч л а н  2 .  

Испите у школи полажу редовни и ванредни ученици ( у даљем тексту: ученик). Испити се 

полажу по предметима и разредима. У школи се полажу: разредни, поправни, допунски, испити за 

ванредне ученике, завршни и матурски испити. 

Ч л а н  3 .  

Садржај испита и начин полагања одређен је наставним планом и програмом и испит се 

може полагати усмено и писмено, усмено, практичним радом, и одбраном, односно давањем 

одговора. 

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Разредни, поправни, допунски, испити по приговору и испити за ванредне ученике 

Ч л а н  4 .  

Испити се по правилу полажу у школи.   

Испити се полажу пред комисијом од најмање три члана од којих два морају бити стручни 

за предмет који се испитује и то: стални члан – одељењски старешина, председник и испитивач. 

Ако школа нема два стручњака за исти предмет може ангажовати лица ван школе који 

испуњавају услове. 

Комисију у смислу претходног састава за исти предмет именује директор школе за један 

испитни рок или целу школску годину. 

Ч л а н  5 .  

Председник испитне комисије пре почетка испита упознаје кандидате са њиховим правима 

и обавезама за време полагања испита. 

Идентитет ученика испитна комисија утврђује пре полагања испита на основу ђачке 

књижице, личне карте, друге јавне исправе којом се може доказати идентитет.  

Ч л а н  6 .  

Када ученик полаже испит усмено  давање усмених одговора на постављена питања траје 

до двадесет минута. 

Писмени део испита траје два школска часа, односно 90 минута.  

Ч л а н  7 .  

У току дана ученик може да полаже писмени део испита само из једног предмета. 

Писмени и усменуи део испита истог предмета не могу се полагати истог дана. 
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Ч л а н  8 .  

Испитивач припрема испитна питања.  

Испитни листићи се обележавају редним бројем и оверавају печатом школе. 

Ч л а н  9 .  

На писменом делу испита за време израде задатка присуствују испитивач, односно други 

члан испитне комисије. 

Писмени рад прегледа испитивач заједно са осталим члановима испитне комисије. 

На усменом делу испита обавезно је присуство свих чланова комисије. 

Ч л а н  1 0 .  

На усменом испиту ученик, извлачи испитни листић који садржи најмање 3 испитна 

питања. Питања морају бити тако постављена да ученик може да разуме питање, да је питање дато 

у оквиру програмом утврђеног садржаја предмета и да се из одговора ученика може да види да ли 

је он и у којој мери савладао програм предмета из који полаже испит. 

Пошто извуче испитни листић ученик, има право да на чистом листу папира сачини 

концепт одговора на постављена питања, а који ће му послужити при давању усмених одговора. 

Време за припрему одговора на питања може да траје највише 15 минута, осим ако више 

кандидата извлачи испитне цедуљице, када то време траје онолико колико трају одговори 

кандидата који испит полажу. 

Ч л а н  1 1 .  

Број испитних листића треба да буде најмање за 10% више од броја кандидата који тога 

дана полажу дотични испит. Пре него што започне са давањем усмених одговора кандидат може 

по одобрењу испитне комисије да замени извучени листић, али само једном у току усменог 

полагања испита из једног предмета. 

Приликом утврђивања оцене из усменог дела испита, испитна комисија ће имати у виду и 

извршену замену испитног листића. 

Ч л а н  1 2 .  

Успех ученика, на испиту изражава се оценом.  

Испитна комисија утврђује оцене. 

Оцена се кандидатима саопштава јавно, са кратким образложењем. Оцена на испиту који је 

ученик полагао писмено или усмено утврђује се већином гласова чланова испитне комисије. 

Ч л а н  1 3 .  

Сматраће се да је ученик одустао од полагања испита ако до почетка полагања испита 

достави испитној комисији оправдање за разлог (лекарско уверење, телеграм и сл.) због кога не 

може тог дана да полаже испит. Испитна комисија разматра молбу кандидата и уколико уважи 

разлог кандидата, доноси одлуку о одлагању полагања испита и о дану одржавања испита и 

саопштава је кандидату или његовом родитељу односно старатељу. 

Испит који је одложен може да се обави најкасније до последњег дана испитног рока а ако 

то није могуће, тада се полагање испита одлаже за следећи испитни рок, а изузетно се може 

дозволити ван редовног испитног рока. 

Уплаћени износ накнаде за полагање испита признаје се кандидату приликом полагања 

испита у другом року. 

Ч л а н  1 4 .  

Ако ученик у току испита одустане у записник ће се унети оцена недовољан (један). Под 

одустајањем од полагања испита сматра се и кад кандидат извуче испитну цедуљу, па одустане од 

давања одговора, односно да полаже и усмени део испита. 

Кандидат из става 1. овог члана нема право на повраћај износа који је уплатио на име 

трошкова полагања испита. 
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Ч л а н  1 5 .  

Испитна комисија ће удаљити са испита кандидата који омета рад комисије или се служи 

недозвољеним средствима у току испита (преписује и сл.). 

У случају из става 1. овог члана, сматра се да кандидат испит није положио и испит из тог 

предмета може да полаже у наредном испитном року. Испитна комисија ће у записник унети 

напомену да је кандидат удаљен са испита и навести разлог удаљења. 

Ч л а н  1 6 .  

У случају када кандидат у току испита својим понашањем учини тежу повреду обавеза 

ученика или повреду забране предвиђене важећим прописима испитна комисија га удаљава и 

покреће поступак за утврђивање његове дисциплинске или материјалне одговорности.  

Ч л а н  1 7 .  

Ученик, његов родитељ, односно други законски заступник  може да поднесе приговор 

ради поништења испита ако: 

-сматра да испит није обављен по одредбама закона овог Правилника и да су на испиту 

постављена питања мимо утврђених садржаја предмета из кога је испит полаган, 

-испитна комисија није радила у пуном саставу у току усменог дела испита, односно ако на 

писменом делу испита или у току израде практичног рада није био присутан и одређени стручни 

радник, члан комисије, осим на писменом делу матурског испита,  

- сматра да оцена није изведена у складу са позитивно важећим прописима. 

Ч л а н  1 8 .  

Приговор на испит ученик, његов родитељ, односно други законски заступник подноси се 

директору школе у року од 24 часа од саопштења оцене на испиту, односно у року од 24 часа од 

одржавања испита. 

Директор школе је дужан да одлучи о приговору у року од 24 сата од њеног пријема. Ако 

утврди да је  оцена  на испиту изведена противно важећим прописима или је испит организован 

супротно одредбама овог Правилника поништиће испит и упутиће ученика на поновно полагање 

испита.  

Испит се организује у року од три дана од дана подношења приговора. 

Директор решењем образује комисију од најмање три члана, уколико школа нема потребан 

број стручних лица за одговарајући предмет, ангажује стручно лице из друге школе. 

У саставу нове комисије не могу да буду чланови комисије чији је испит поништен. 

Оцена комисије је коначна. 

Ч л а н  1 9 .  

За сваког ученика испитна комисија води записник.  

Записник води стални члан испитне комисије а оверу унетих података потврђују 

потписима сви чланови испитне комисије. 

Ч л а н  2 0 .  

Податке о ученику, односно ванредном ученику који је полагао испит у матичну књигу 

уноси одељењски старешина. 

Ч л а н  2 1 .  

Пријаве и записнике о полагању испита, испитне комисије добијају од секретара школе. 

Председници и стални чланови испитних комисија обавезни су да по завршетку испитног 

рока врате секретару школе записнике и пријаве са унетим подацима и резултатима испита. 

Одељењски старешина – стални члан комисије пре него што врати документацију 

секретару школе, прегледа све записнике и контролише да ли су сви потребни подаци унети и 

исправни. 

Ч л а н  2 2 .  

Пријаве за полагање испита и записници о полагању испита чувају се у архиви школе. 
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1.Поправни испит 

Ч л а н  2 3 .  

Поправни испит полаже ученик који на крају II полугодишта или на разредном испиту има 

једну или две недовољне оцене.  

Ученик полаже поправни испит у августовском року, а ученик завршног разреда у јунском 

и августовском року. 

Пре полагања поправног испита за ученике који полажу тај испит организује се припремна 

настава у обиму од најмање 10% од укупног годишњег броја часова из предмета на који је упућен 

на поправни испит. 

Ч л а н  2 4 .  

Поправни испитни рок одржава се у време одређено Годишњим планом. 

Распоред одржавања поправних испита утврђује директор школе и објављује га на огласној 

табли школе. 

Ч л а н  2 5 .  

Ученику који је положио поправни испит издаје се сведочанство о завршеном разреду, 

односно ако не положи поправни испит резултат се уноси у матичну књигу и ђачку књижицу. 

Изузетно, ученик који није положио поправни испит може да заврши започети разред 

наредне школске године у својству ванредног ученика поновним полагањем неположеног испита 

уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова. Када заврши разред ванредни ученик има право 

да се у истој школској години упише у наредни разред у истом својству.  

Ученик завршног разреда који не положи поправни испит, завршни односно матурски 

испит може као ванредни ученик да заврши разред у наредној школској години, полагањем испита 

само из предмета из кога није положио испит, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова. 

2. Разредни испит 

Ч л а н  2 6 .  

Разредни испит полаже ученик који из оправданих разлога није присуствовао настави 

једног или више предмета више од једне трећине предвиђеног броја часова, а оцењивањем се 

утврди да није остварио прописане циљеве, исходе и стандарде постигнућа у току савладавања 

школског програма.  

Разредни испит полажу и ученици  из предмета за које није организована настава.  

Разредни испит полаже и ученик који је постигао изузетне резултате у дотадашњем раду, 

па по одлуци Наставничког већа, полагањем испита жели да заврши наредни разред и тиме брже 

стекне образовање у школи. 

Разредни испит ученик полаже у јунском и августовском испитном року, а испит из става 

3. овог члана ученик полаже и у осталим роковима утврђеним овим Правилником за полагање 

испита. 

Ч л а н  2 7 .  

Ако разредни испит полаже у два испитна рока, ученик има право да изабере предмете из 

којих ће полагати испите у јунском, а које у августовском испитном року. 

Успех ученика на разредном испиту утврђује се након полагања свих испита. 

Ученик који је на разредном испиту добио из свих предмета позитивне оцене, са успехом је 

завршио тај разред. 

Ученик који је на разредном испиту добио једну или две недовољне оцене поправни испит 

полаже у августовском року, укључујући и предмете из којих први пут полаже разредни испит у 

августовском року. 

Ученик који на разредном испиту добије више од две недовољне оцене, или већ има коју 

недовољну оцену, упућује се да понови разред. 
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3. Допунски испит 

Ч л а н  2 8 .  

Допунски испит полаже лице које: 

-у току школовања прелази из једне у другу, односно са једног образовног профила у други а 

имало је различит план и програм образовања, истог степена стручности, 

-завршило је једну школу и стекло образовање за одређени профил, а жели да се 

преквалификује за други образовни профил (преквалификација), 

-завршило школовање на трећем степену у једном образовном профилу а хоће да стекне 

четврти степен у другом или истом образовном профилу (доквалификација). 

Ч л а н  2 9 .  

Допунски испит из члана 30. став 1. овог Правилника може полагати ученик као редовни 

или ванредни из предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом започетог 

школовања у роковима предвиђеним овим Правилником и времену одређеном решењем. 

Предмете које ће ученик полагати као допунске испите из става 1. овог члана утврђује 

директор решењем.  

Ученик који је положио допунске испите у смислу овог члана из једног или више разреда 

може да настави стицање образовања у следећем разреду као редован ученик, ако су испуњени и 

остали услови, или као ванредан ученик. 

Ч л а н  3 0 .  

Ученик из става 2. члана 30. овог Правилника полаже допунске испите из предмета које, 

утврђује Наставничко веће на основу чије одлуке директор школе доноси решење о признавању 

оцена и полагање испита. 

Ч л а н  3 1 .  

Ученик из става 3. члана 30. овог Правилника полаже допунске испите из предмета који 

нису били утврђени наставним планом и програмом који је завршио, као и предмета чији садржаји 

нису претежно исти и испите предмета завршног разреда. 

Предмете из става 1. овог члана који нису били заступљени, чији садржаји нису претежно 

исти, као и предмете завршног разреда, утврђује Наставничко веће на основу чије одлуке директор 

школе доноси решење о признавању оцена и полагање испита. 

Допунски испити из става 1. и 2. овог члана могу се полагати у јунском и августовском 

року, као и у осталим роковима утврђеним за ванредне испите. 

Ч л а н  3 2 .  

Допунске испите ради преквалификације у овој школи може полагати ученик који је стекао 

трећи, односно четврти степен стручности. 

Допунске испите ради доквалификације, у овој школи може полагати ученик који је стекао 

трећи степен стручности, а жели да стекне четврти степен стручности у истом или другом 

образовном профилу. 

4. Испити за ванредне ученике 

Ч л а н  3 3 .  

Полагањем испита из предмета утврђених планом и програмом ванредни ученици могу 

стећи средње образовање у оквиру делатности школе. 

Ч л а н  3 4 .  

Ванредни ученик може бити лице уписано у I разред које је старије од 17 година, као и 

лице из осетљивих друштвених група и са изузетним способностима млађе од 17 година ако 

оправда немогућност редовног похађања наставе уз сагласност Министарства.   

Ч л а н  3 5 .  

Ванредни ученик полаже испит из сваког предмета утврђеног планом образовања осим из 

предмета физичко васпитање, ако је старији од 20 година. 
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Ч л а н  3 6 .  

Лице на преквалификацији и доквалификацији може у току школске године завршити 

више разреда или цело образовање. 

Ч л а н  3 7 .  

Ванредни ученик у једном испитном року може по правилу полагати до четири испита из 

предмета једног разреда, изузетно ако је то у интересу ученика и више од четири испита, а у 

складу са одлуком директора. 

Ванредни ученик може у следећем испитном року полагати поново испит из предмета који 

није положио у прошлом испитном року. 

Ч л а н  3 8 .  

Ванредни ученици на испиту раде писмене задатке из предмета који су планом и 

програмом образовања предвиђени. 

Ч л а н  3 9 .  

Ванредном ученику који је положио испите из свих предмета одређеног разреда издаје се 

сведочанство о завршеном разреду, а по завршетку школовања и диплома. 

Ч л а н  4 0 .  

Време трајања школовања ванредних ученика по правилу је неограничено, осим ако то 

није законом другачије прописано, с тим што се упис обнавља сваке године. 

Ч л а н  4 1 .  

Ванредни ученици имају права и дужности ученика која су утврђена Законом и општим 

актима школе. 

Ч л а н  4 2 .  

Ванредни ученици имају право да се упознају са: 

- програмом за сваки предмет по разредима, 

- списком уџбеника по којима ће се припремати за испите, 

- списком оријентационих испитних питања за сваки предмет, 

- начином стицања образовања у школи, 

- условима за организовање припремне наставе и трошковима за похађање исте и другим 

облицима помоћи. 

Ч л а н  4 3 .  

Школа може организовати припремну наставу односно други облик припремања ученика 

ако се пријави најмање 10 кандидата, и о томе постигне договор. 

Ч л а н  4 4 .  

За ванредне ученике припремни рад се може организовати за све предмете за које се они 

определе и пријави минимално потребан број ученика (најмање 10 кандидата) и постигне 

сагласност о цени таквог рада, у обиму који се међусобно договара, али не више од 50% укупног 

броја часова по предмету. 

Предлог најниже економски оправдане цене припремног рада из става 1. овог члана 

утврђује директор школе на основу ценовника министра просвете и исти се саопштава ванредним 

ученицима до 1. септембра ради пријављивања. 

Ванредни ученици се изјашњавају о прихватању припремне наставе до 5. септембра, ради 

њеног планирања годишњим програмом рада школе за текућу школску годину. 

Ч л а н  4 5 .  

Цену припремне наставе као и других облика помоћи ванредним ученицима и испита 

утврђује директор школе или други одговарајући орган на основу ценовника министра просвете. 

О утврђеној цени и трошковима ванредног школовања ученици се упознају пре уписа у 

школу. 

О међусобним правима и обавезама школе и ученика закључује се уговор по правилу до 

20. септембра текуће школске године. 
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Ч л а н  4 6 .  

Припремање ванредних ученика за полагање испита школа може помоћи поред 

организовања припремног рада и давањем упутстава предметних наставника како савладати 

предвиђено градиво и на друге начине. 

Ч л а н  4 7 .  

Школа за полагање ванредних испита организује следеће испитне рокове: 

- новембарски испитни рок од 20. до 30. новембра 

- фебруарски испитни рок од 20. до 28. фебруара 

- априлски испитни рок од 20. до 30. априла 

- јунски испитни рок од 20. до 30. јуна 

- августовски испитни рок од 20. до 31. августа 

По правилу први испитни рок је новембарски. 

5. Завршни испит 

Ч л а н  4 8 .  

Завршни испит полаже ученик након завршеног средњег стручног образовања и васпитања 

у трогодишњем трајању. 

Завршним испитом проверава се стеченост компетенција дефинисаних стандардом 

квалификације за обављање послова одговарајућег занимања.  

Ч л а н  4 9 .  

Завршним испитом ученика образовног профила КУВАР и КОНОБАР проверава се да ли 

је ученик, по успешно завршеном образовању, стекао стручне компетенције прописане 

Стандардом квалификације кувар и конобар. 

У оквиру завршног испита ученик извршава један сложени радни задатак којим се 

проверава стеченост стручних компетенција. 

Организација завршног испита спроводи се у складу са Правилником којим је прописан 

програм завршног испита за образовне профиле кувар и конобар. 

Школа благовремено планира и припрема људске и техничке ресурсе за реализацију 

испита и израђује распоред полагања. 

Завршни испит спроводи се у школским кабинетима, школским радионицама, 

угоститељским објектима или у другим просторима који испуњавају услове радних места 

за које се ученик образовао.  

Ч л а н  5 0 .  

За сваког ученика директор школе именује ментора. Ментор је наставник стручних 

предмета који је обучавао ученика у току школовања. Он помаже ученику у припремама за 

полагање завршног испита. У оквиру три недеље планиране наставним планом за припрему и 

полагање завршног испита, школа организује консултације, информише кандидате о 

критеријумима оцењивања и обезбеђује услове (време, простор, опрема) за припрему ученика за 

све задатке предвиђене завршним испитом. 

Ч л а н  5 1 .  

По формирању Испитног одбора директор утврђује чланове испитне комисије за 

оцењивањена завршном испиту и њихове заменике. Имена екстерних чланова комисије достављају 

се Центру. 

Комисију чине три члана, које именује директор школе, према прописаној структури: 

-  два наставника стручних предмета за образовни профил кувар, од којих је један 

председник комисије 

- представник послодаваца – компетентни извршилац датих послова у области куварства 

односно услуживања кога предлаже Унија послодаваца Србије у сарадњи са одговарајућим 

пословним удружењима, Привредном комором Србије и Центром. 
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Ч л а н  5 2 .  

Стручно веће наставника стручних предмета школе бира радне задатке и формира школску 

листу која ће се користити у том испитном року. Број понуђених радних задатака, за ученике 

једног одељења који полажу завршни испит, мора бити најмање 10% већи од броја ученика, уз 

услов да ученици раде различите задатке. 

Ученик извлачи један радни задатак непосредно пред полагање завршног испита, без права 

замене. 

Процес израде радног задатка се састоји из писаног дела, практичног извођења и 

презентације. 

Након извлачења радног задатка, ученик приступа изради писаног дела. Писани део 

задатка је увод у практични део, али није елиминациони. 

Оцену о стеченим стручним компетенцијама на завршном испиту даје испитна комисија. 

Оцењивање радног задатка се врши индивидуално. Сваки члан испитне комисије пре 

испита добија свој образац за оцењивање радног задатака, а председник комисије води и Записник 

о полагању завршног испита. 

Након прегледа и вредновања писаног дела чланови комисије техником посматрања 

оцењују практично извођење. На крају комисија процењује презентацију ученика и процену 

евидентира у обрасцу. 

Време израде радног задатка контролишу сви чланови комисије. Уколико ученик није 

реализовао практично извођење у оквиру предвиђеног времена, прекида се извођење и комисија 

оцењује оно што је до тог тренутка урађено. 

Ч л а н  5 3 .  

Радни задатак оцењује се са највише 100 бодова. 

Када кандидат извршењем радног задатка оствари просечних 50 и више бодова, сматра се 

да је показао компетентност. Уколико је просечан број бодова на радном задатку мањи од 50, 

сматра се да кандидат није показао компетентност. У овом случају оцена успеха на завршном 

испиту је недовољан (1). 

Бодови се преводе у успех према следећој скали: 

ПРОСЕЧАН БРОЈ БОДОВА УСПЕХ 

50 – 63 довољан (2) 

64 – 77 добар (3) 

78 – 90 врло добар (4) 

91 – 100 одличан (5) 

Ч л а н  5 4 .  

Током завршног испита за сваког ученика појединачно, води се Записник о полагању 

завршног испита. У оквиру записника прилажу се: 

-  писани део задатка; 

-  стандардизовани обрасци за оцењивање радног задатака свих чланова комисије. 

Ученику који је положио завршни испит издаје се Диплома о стеченом средњем 

образовању за образовни профил кувар односно конобар. 

Уз Диплому школа ученику издаје Уверење о положеним испитима у оквиру савладаног 

програма за образовни профил кувар односно конобар. 

Ч л а н  5 5 .  

ЛИСТА РАДНИХ ЗАДАТАКА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КУВАР 

По завршеном образовању за образовни профил кувар ученик стиче стручне     компетенције 

које се проверавају одговарајућим радним задацима. 

КУВ-1 Валдорф салата; Кордон блу, мешано вариво, зелена салата; Кох са винским шатоом 

КУВ-2 Говеђа салата; Пилав од пилећег меса, зелена салата; Принцес крофне са шлагом 

КУВ-3 Пилећа салата; Ћуфте на грчки начин, зелена салата; Палачинке у винском шатооу 

КУВ-4 Пуњена јаја касино; Говеђи гулаш, широки резанци, витаминска салата; Палачинке са 

џемом 
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КУВ-5 Салата од лигњи; Котлет Империјал, пиринач вариво, српска салата; Воћна салата 

КУВ-6 Смуђ у маринату од поврћа; Котлет Парма, парадајз салата; Воћна салата 

КУВ-7 Салата од лигњи; Мусака од тиквица, парадајз салата; Палачинке у винском шатооу 

КУВ-8 Валдорф салата; Чобански ћевап, српска салата; Гратиниране палачинке са орасима 

КУВ-9 Велуте од пилећег меса; Турнедо Росини, мешано вариво, мимоза салата; Принцес 

крофне са шлагом 

КУВ-10 Велуте од целера; Пржена риба на тршћански начин, зелена салата; Воћна салата 

КУВ-11 Потаж од броколија; Рамстек Мирабо, мешано вариво, мимоза салата; Сува пита са 

орасима 

КУВ-12 Потаж од печурака; Бифтек Монте Карло, мешано вариво, парадајз салата; Сува пита 

са орасима 

КУВ-13Рагу чорба од пилећег меса; Лесковачка мућкалица 'на други начин', купус салата; 

Принцес крофне са шлагом 

КУВ-14 Чорба на српски начин од телећег меса; Роловано пилеће месо, мешано вариво, 

парадајз салата; Кох са винским шатоом 

КУВ-15 Потаж од печурака; ролат Штефани, спанаћ као крем, парадајз салата, Воћна салата 

КУВ-16 Похован качкаваљ; Срнећи рагу са печуркама, париске кнедле, краставац салата; 

Воћна салата 

КУВ-17 Валдорф салата; Телећи соте са печуркама, париске кнедле, мимоза салата; 

Палачинке са чоколадом 

КУВ-18 Поховане палачинке са шунком; Соте Строганов, пиринач вариво, српска салата са 

ситиром; Гратиниране палачинке са орасима 

КУВ-19 Рижото са печуркама; Розбратна на српски начин, купус салата; Воћна салата 

КУВ-20 Рижото од морских плодова; Филе мињон са печуркама, мешано вариво, зелена 

салата; Палачинке са орасима 

КУВ-21 Гратиниране палачинке са сиром; Телећи медаљони са сосом од печурака, мешано 

вариво, српска салата; Принцес крофне са шлагом 

КУВ-22 Смуђ Орли; Крменадла на цигански начин, витаминска салата; Кох са винским 

шатоом 

КУВ-23 Шпагете карбонаре; Котлет Бон-фам, витаминска салата; Принцес крофне са шлагом 

КУВ-24 Салата од лигњи; Телећи котлет Орлов, мешано вариво, српска салата; Палачинке са 

чоколадом 

КУВ-25 Пуњена јаја Касино; Турнедо Росини, мешано вариво, зелена салата; Сува пита са 

орасима 

КУВ-26 Крофне са сиром; Филе мињон на ловачки начин, мешано вариво, мимоза салата; Кох 

са винским шатоом 

КУВ-27 Поховане лигње; Ајмокац од пилећег меса, пиринач вариво, српска салата; Кох са 

винским  шатоом 

КУВ-28 Руски Боршч; Соте Строганов, Пиринач вариво, Витаминска салата; Палачинке са 

џемом 

КУВ-29 Италијански минестрон; Котлет „Парма“, српска салата; Кох од гриза са винским 

шатоом 

КУВ-30 Суфле са печуркама; Бифтек сa фефер сосом, мешано вариво, Зелена салата; Принцес 

крофне са шлагом 

КУВ-31 Равиоли са сиром у бешамел сосу; Медаљони “Салтим Бока”, мешано вариво, 

парадајз салата; Палачинке са чоколадом у винском шатоу 

КУВ-32 Суфле са спанаћем; Шпикована говедина у пикант сосу, париске кнедле, Српска 

салата; Палачинке са орaсима у винском шатоу. 

КУВ-33 Валдорф салата; Хајдучки ћевап, Парадајз салата; Палачинке са чоколадом 

КУВ-34 Смуђ у маринату од поврћа; Котлет ''Миланез'', краставац салата; Принцес крофне са 

шлагом 

КУВ-35 Попијети од смуђа; Котлет ''Парма'', парадајз салата; Воћна салата 

КУВ-36 Велуте од пилећег меса; Соте ''Строганов'', динстани пиринач, парадајз салата; 

Гратиниране палачинке са орасима 

КУВ-37 Салата од говеђег меса; Риба на тршћански начин, кувани слани кромпир, краставац 

салата; Палачинке са џемом 
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КУВ-38 Kрем потаж од парадајза; Филе мињони на мексички начин, мешано вариво, купус 

салата; Палачинке са чоколадом 

КУВ-39 Потаж од печурака; Карађорђева шницла, мешано вариво, мимоза салата; Палачинке 

у винском шатоу 

КУВ-40 Француска салата; Риба на далматински начин, салата од свеже паприке; Сува пита са 

орасима 

КУВ-41 Чорба на српски начин од телећег меса, филе мињони са печуркама, мешано вариво, 

зелена салата, палачинке са џемом. 

КУВ-42 Велуте потаж од целера, роловано пилеће месо, мешано вариво, парадајз салата, 

кохом са винским шатоом 

КУВ-43 Поховане лигње, хајдучки ћевап, краставац салата, сува пита са орасима 

КУВ-44 Смуђ „орли“, филе мињони са печуркама, мешано вариво, мимоза салата, палачинке 

са  чоколадом. 

КУВ-45 Крофне са сиром, телећи соте са печуркама, париске кнедле, српска салата, принцес 

крофне са шлагом. 

Ч л а н  5 6 .  

ЛИСТА РАДНИХ ЗАДАТАКА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КОНОБАР 

Назив радног задатка:  

КОН-1 Услуживање енглеског доручка применом бечког начина услуживања 

КОН-2 Услуживање енглеског доручка применом I варијанте француског начина услуживања 

КОН-3 Услуживање енглеског доручка применом III варијанте француског начина 

услуживања 

КОН-4 Услуживање ручка у ресторану „A la carte“ применом бечког начина услуживања 

КОН-5 Услуживање ручка у ресторану „A la carte“ применом енглеског начина услуживања 

КОН-6 Услуживање ручка у ресторану „A la carte“ применом III варијанте француског начина 

услуживања 

КОН-7 Услуживање вечере у ресторану „A la carte“ применом I варијанте француског начина 

услуживања 

КОН-8 Услуживање вечере у ресторану „A la carte“ применом III варијанте француског 

начина 

услуживања 

КОН-9 Услуживање вечере у ресторану „A la carte“ применом енглеског начина услуживања 

(припрема јела пред гостом) 

КОН-10 Услуживање заједничког ручка применом бечког начина услуживања 

КОН-11 Услуживање заједничке вечере применом III варијанте француског начина 

услуживања 

КОН-12 Услуживање заједничког - пословног ручка применом II варијанте француског 

начина 

услуживања 

КОН-13 Услуживање пансионске вечере по менију применом бечког начина услуживања 

КОН-14 Услуживање пансионске вечере по менију применом III варијанте француског начина 

услуживања 

КОН-15 Услуживање пансионске вечере по менију применом бечког начина услуживања 

КОН-16 Услуживање на свечаном пријему - банкету применом II варијанте француског 

начина 

услуживања 

КОН-17 Услуживање на свечаном пријему - банкету применом II варијанте француског 

начина 

услуживања 

КОН-18 Услуживање на свечаном пријему– коктел партији применом II варијанте француског 

начина услуживања 

КОН-19 Кафанско пословање применом бечког начина услуживања 

КОН-20 Кафанско пословање применом бечког начина услуживања 

КОН-21 Кафанско пословање применом бечког начина услуживања 

КОН-22 Услуживање бечког доручка 

КОН-23 Услуживање бечког доручка 
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КОН-24 Услуживање бечког доручка 

КОН-25 Услуживање вечере у ресторану „A la carte“ са елементима барског пословања 

применом III варијанте француског начина услуживања 

КОН-26 Услуживање вечере у ресторану „A la carte“ са елементима барског пословања 

применом бечког начина услуживања 

КОН-27 Услуживање вечере у ресторану „A la carte“ са елементима барског пословања 

применом III варијанте француског начина услуживања 

КОН-28 Услуживање ручка у ресторану „A la carte“ са услуживањем пенушавог вина 

применом 

бечког начина услуживања 

КОН-29 Услуживање ручка у ресторану „A la carte“ са услуживањем пенушавог вина 

применом III варијанте француског начина услуживања 

КОН-30 Услуживање ручка у ресторану „A la carte“ са услуживањем пенушавог вина 

применом 

енглеског начина услуживања 

КОН-31 Услуживање ручка у ресторану „Table d hot“ применом бечког начина услуживања 

КОН-32 Услуживање ручка у ресторану „Table d hot“ применом III варијанте француског 

начина 

услуживања 

КОН-33 Услуживање ручка у ресторану „Тable d hot“ применом бечког начина услуживања 

КОН-34 Услуживање ручка у ресторану „A la carte“ применом бечког начина услуживања 

КОН-35 Услуживање вечере у ресторану „A la carte“ применом III варијанте француског 

начина 

услуживања 

КОН-36 Услуживање ручка у ресторану „A la carte“ применом енглеског начина услуживања 

КОН-37 Услуживање ручка у ресторану „A la carte“ применом бечког начина услуживања 

КОН-38 Услуживање ручка у ресторану „A la carte“ применом III варијанте француског 

начина 

услуживања 

КОН-39 Услуживање вечере у ресторану „A la carte“, предјело применом III варијанте а 

главно 

јело применом I варијанте француског начина услуживања 

КОН-40 Услуживање вечере у ресторану „A la carte“ применом бечког начина услуживања 

КОН-41 Услуживање вечере у ресторану „A la carte“ применом III варијанте француског 

начина 

Ч л а н  5 7 .  

Завршни испит за образовне  профиле кувар и конобар за ванредне ученике, ученике који 

су на преквалификацији и доквалификацији уписани пре почетка школске 2012/2013. године,  се 

састоји из: 

1. Практичног рада 

2. Усмене провере знања 

Ч л а н  5 8 .  

Садржај практичног рада за образовни профил конобар за ванредне ученике, ученике који 

су на преквалификацији и доквалификацији уписани пре почетка школске 2012/2013. године, 

утврђује се из следећих области: 

- врсте доручка 

- услуживање у кафанама 

- ресторанско пословање 

- услуживање у пансионским ресторанима 

- услуживање специјалних јела у ресторанима 

- услуживање заједничких ручкова и вечера (табл, дот. сервис), 

- барско пословање 

- услуживање на превозним средствима 

- услуживање пословних ручкова и вечера 
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Ч л а н  5 9 .  

Садржај практичног рада за образовни профил кувар за ванредне ученике, ученике који су 

на преквалификацији и доквалификацији уписани пре почетка школске 2012/2013. године, 

утврђује се из следећих области: 

Припремање: 

- салата,  

- супе и чорби, 

- јела од поврћа, 

- хладних предјела, 

- топлих предјела, 

- јела од речних и морских риба, 

- готових јела, 

- печења, 

- јела са роштиља, 

- јела по поруџбини, 

- разних посластица. 

Ч л а н  6 0 .  

Практични рад на завршном испиту за ученике из члана 57. и 58.  и радње које му претходе 

обављају се у смислу одредаба члана 8. и 9. овог Правилника. 

Усменом провером знања, на завршном испиту проверава се ниво стечених знања и 

способности да се та знања и способности примењују у свакодневном извршавању конкретних 

радних задатака из одговарајућег подручја рада. 

Испитна питања за усмену проверу знања састоје се из области из које је рађен практичан 

рад. 

Усмена провера знања може се вршити у току израде практичног рада или по завршетку 

практичног рада на завршном испиту. 

Кроз усмену проверу знања ученик даје потребна објашњења о начину израде практичног 

рада, редоследу радних поступака, коришћењу алата и прибора за рад утрошеном материјалу, као 

и одговоре на друга питања чланова комисије која су од значаја за професионални рад, а утврђена 

су садржајем завршног испита. 

Ч л а н  6 1 .  

При оцењивању резултата завршног испита треба имати у виду нарочито: 

- општу припремљеност кандидата да самостално примељује стечена знања, умења и 

вештине, 

- какву је способност, спретност, уредност и радну дисциплину показао, 

- у којој мери је показао смисао за рационалну организацију посла, примену одређених 

- метода и поступака, употребу одговарајућих алата, прибора, материјала, литературе, и сл., 

- какве је резултате рада остварио и за које време. 

Ч л а н  6 2 .  

Успех ученика на завршном испиту оцењује се бројчано просечном оценом. 

6. Матурски испит 

а) Основне одредбе 

Ч л а н  6 3 .  

Општом матуром проверава се усвојеност општих стандарда постигнућа након завршеног 

средњег општег образовања и васпитања у гимназији, а који се прописују програмом опште 

матуре.  

Општа матура се полаже у складу са програмом опште матуре, који доноси министар на 

предлог Националног просветног савета.  

Општу матуру полажу ученици након завршеног четвртог разреда средњег општег 

образовања и васпитања у гимназији. 
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 Општу матуру, односно њен део може да полаже и ученик након завршеног четвртог 

разреда средњег стручног, односно уметничког образовања у складу са програмом опште матуре.  

Стручном и уметничком матуром проверава се стеченост компетенција и усвојености 

посебних стандарда постигнућа прописаних стандардом квалификације у оквиру одговарајућег 

занимања и за наставак образовања у научној, стручној или уметничкој области у којој је стекао 

средње образовање и васпитање, на струковним или академским студијама без полагања 

пријемног испита, у складу са законом којим се уређује високо образовање.  

Стручна матура полаже се у складу са прописаним програмом стручне матуре који доноси 

министар на предлог Савета за стручно образовање и образовање одраслих.  

Уметничка матура се полаже у складу са прописаним програмом уметничке матуре који 

доноси министар на предлог Националног просветног савета.  

Стручну, односно уметничку матуру полаже ученик након завршеног четвртог разреда 

средњег стручног, односно уметничког образовања и васпитања у стручној, односно уметничкој 

школи.  

Матурски испит полажу ученици који су успешно завршили четврти разред, који су 

позитивно оцењени из свих предмета одговарајућег образовног профила и подручја рада, односно 

гимназије. 

Ч л а н  6 4 .  

Правилником о програму опште и уметничке матуре утврђује се Програм опште и 

уметничке матуре. 

Ученици који заврше четворогодишње опште средње образовање и васпитање полагаће 

општу матуру по програму који је утврђен се Програм опште и уметничке матуре почев од 

школске 2020/2021. године. 

Ч л а н  6 5 .  

Правилником о програму стручне матуре и завршног оспита утврђује се Програм стручне 

матуре и завршног испита. 

Ученици који заврше четворогодишње средње стручно образовање и васпитање полагаће 

стручну матуру по програму који је утврђен Правилником о програму стручне матуре и завршног 

испита почев од школске 2020/2021. године, а ученици који заврше трогодишње средње стручно 

образовање и васпитање полагаће завршни испит средњег стручног образовања и васпитања по 

програму који је утврђен овим правилником почев од школске 2019/2020. године. 

Ч л а н  6 6 .  

Матурски испит у ГИМНАЗИЈИ за ученике који су уписани у школи  до школске 

2016/2017. године састоји се из два дела: 

-заједничког и 

-изборног (матурски рад са одбраном). 

Ч л а н  6 7 .  

У оквиру заједничког дела ученици полажу писмени из српског језика и књижевности 

према оствареном програму у току школовања. 

- За писмени задатак из српског језика стручно веће школе припрема шест тема непосредно 

пре испита. 

- Испитни одбор школе утврђује четири теме из предложеног списка који је сачинило 

стручно веће, непосредно пре почетка полагања испита. 

- Предложене теме директор школе чува до почетка испита запечаћене у коверту. 

- Ученик бира једну од утврђених тема за испит. 

- Писмени испит из српског ученици полажу истог дана и траје четири школска часа 

У оквиру заједничког дела сви ученици гимназије полажу поред Српски језика и 

математику или страни језик и предмет по избору. 

Српски језик и књижевност, страни језик и математика, полажу се писмено, 

Сви предмети полажу се према програму смера који је ученик завршио. 
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Ч л а н  6 8 .  

Матурски испит за ученике стручних образовних профила који су уписани у школи до 

школске 2017/2018. године полаже се у склад са важећим прописима за сваки образовни профил.  

Ч л а н  6 9 .  

Изборни предмети за образовни профил ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР су: 

-Математика, 

-Маркетинг, 

-Основи економије, 

-Монетарна економија и банкарство, 

-Пословна економија и  

-Рачуноводство. 

Стручно веће сачињава конкретна испитна питања која произилазе из прописаних планова 

и програма. 

Ч л а н  7 0 .  

Изборни предмети за образовни профил ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР за ванредне 

ученике, лица на преквавалификацији или доквалификацији који су уписани пре 2014/2015 

школске године, су: 

-Основи туризма и угоститељства, 

-Економика и организација предузећа, 

-Психилогија, 

-Туристичка географија, 

-Страни језик (по избору), 

-Маркетинг у туризму, 

-Историја уметности, 

-Статистика, 

-Спољнотрговинско и девизно пословање, 

-Право, 

-Економика туризма и 

-Финансијско пословање. 

Ч л а н  7 1 .  

Изборни предмети за образовни профил ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР за ванредне 

ученике, лица на преквавалификацији или доквалификацији су: 

-Маркетинг, 

-Основи економије, 

-Национална економија 

Ч л а н  7 2 .  

 Српски језик и књижевност полажу се писмено. 

 Заједнички и посебни део матурског испита полажу се према програму који је ученик 

савладао. 

Ч л а н  7 3 .  

При оцењивању писменог задатка из српског језика испитна комисија има у виду ширину 

обраде теме, избор и интерпретацију грађе, композицију, стил и језик. 

Писмени испит из страног језика састоји се из превода непознатог текста страног језика на 

српски уз употребу речника. Обим текста за превод износи 15*20 редова. Текст може да буде 

књижевни, публицистички или научно популарни и треба да одговара језичком знању ученика. 

Писменим испитом проверава се степен усвојености предвиђених морфосинтаксичких 

структура, познавање особености језика са кога се преводи способност налажења одговарајућих 

речи израза у матерњем језику особљености за коришћење речника. 

При обради писменог испита из математике ученик треба да покаже да је овладао градивом 

које је предвиђено програмом. У писменом испиту од пет задатака треба обрадити више области 

математичког знања. Поред задатака у ужем смислу, могу се обрадити и теоријска питања, с тим 

што треба избегавати задатке и питања која изискују дуже текстуално излагање јер треба дабуду 
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одмерени према времену које ученици имају за рад. Задаци морају бити различити по својој 

форми. 

Приликом оцењивања писменог задатка из математике, испитна комисија има у виду 

доследност у спровођењу поступака и решавању задатака и тачност решења задатака. 

Ч л а н  7 4 .  

Матурским радом ученик треба да покаже колико влада материјом у вези са темом, у којој 

мери је усвојио методе и приступ обраде, како се служи литературом, да ли је оспособљен да 

анализира, критички размишља и да самостално изрази свој лични став у односу на тему коју 

обрађује. 

Ч л а н  7 5 .  

На усменој одбрани матурског рада ученик је дужан да изложи концепцију свог рада, да 

наведе литературу и друге изворе знања које је користио, да образложи посебне методе и поступке 

којима се руководио у току израде матурског рада и разлоге не коришћења других. 

У току одбране матурског рада кандидат треба да покаже знање из целокупног садржаја 

предмета из којег брани рад, осим ако је тема матурског рада из групе заједничких предмета 

(српски језик и књижевност, страни језик и математика). 

После одбране матурског рада, испитна комисија утврђује једну оцену која се изводи из 

вредности рада и одбране матурског рада са аспекта способности кандидата да самостално 

интерпретира материју и да самостално користи савремене методе и изворе информација у 

процесу стицања нових знања. 

Ч л а н  7 6 .  

Практични матурски рад обухвата израду конкретног радног задатка или обављање 

конкретног посла кроз који ученик треба да покаже колико је оспособљен за обављање одређених 

послова и задатака обухваћених образовним профилом. 

Практичне матурске радове, односно радне задатке утврђује Наставничко веће на предлог 

стручног већа, односно одговарајућих наставника. 

Број задатака за сваки образовни профил треба да буде већи за 10% од броја кандидата. 

Ч л а н  7 7 .  

Задаци или теме за практичан рад из претходног члана овог Правилника одређени су 

планом и програмом образовања за сваки образовни профил из садржаја из једног или више 

стручних предмета, односно из једне целе области. 

Задаци, односно теме из ст. 1. овог члана треба да буду јасно формулисани и да обухвате 

све оне садржаје и захтеве чија је реализација од посебног значаја за стручну оспособљеност 

ученика. 

Ч л а н  7 8 .  

Наставне теме (области) за образовни профил економски техничар, дефинисане 

Наставним планом и програмом су: 

-Пословна средства, 

-Благајничко пословање, 

-Евиденција материјала, ситног инвентара и амбалаже,  

-Трошкови пословања у предузећу, 

-Калкулације, 

-Реализација робе и услуга, 

-Приходи и расходи у пословању предузећа, 

-Утврђивање пословног резултата, 

-Инвентарисање, 

-Банкарско пословање, 

-Финансијско пословање у предузећу, 

-Статистичко обухватање производње и промета и 

-Изражавање пословног резултата. 
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Ч л а н  7 9 .  

Наставне теме (области) за образовни профил туристички техничар за ванредне ученике, 

лица на преквавалификацији или доквалификацији уписани пре  2014/2015 школске године, 

дефинисане наставним планом и програмом су: 

-Организација и пословање туристичких агенција, 

-Организација и пословање хотела, 

-Туристичке агенције и транспортна предузећа, 

-Туристичке агенције и угоститељска предузећа, 

-Туристичке агенције – државни органи, банке, осигурање и друштвене организације, 

-Пословање RENT-A-CAR, 

-Пословне књиге и обрасци у хотелском пословању, 

-Платни промет туристичке агенције, 

-Туристички аранжмани, 

-Финансијско-рачуноводствено пословање туристичке агенције, 

-Планирање у хотелијерству и туризму. 

Ч л а н  8 0 .  

Наставне теме (области) за образовни профил трговински техничар за ванредне ученике, 

лица на преквавалификацији или доквалификацији дефинисане Наставним планом и програмом 

су: 

-Припремни послови у класичној продавници 

-Припремни послови у самоуслужном објекту, 

-Припремни послови у самоизбору, 

-Послови продаје у класичној продавници, 

-Послови продаје у самоуслузи, 

-Послови продаје у самоизбору, 

-Завршни послови продаје у класичној продавници, 

-Завршни послови продаје у самоуслузи и 

-Завршни послови продаје у самоизбору. 

Ч л а н  8 1 .  

Списак утврђених задатака, односно тема за практични рад објављује се на  огласној табли 

или доставља на увид ученицима на други погодан начин почетком другог полугодишта за текућу 

школску годину, односно, најкасније 30 дана пре полагања матурског испита у другим испитним 

роковима. 

Ученик се слободно опредељује за једну од области утврђену наставним планом и 

програмом за образовни профил из које ће радити практичан  рад и о томе обавештава предметног 

наставника најкасније до првог маја текуће године. 

Ванредни ученици бирају област из које ће радити практични рад при полагању дотичног 

предмета за последњи разред и о томе обавештавају предметног наставника и одељењског 

старешину. 

Ученик извлачи конкретни радни задатак за полагање практичног рада непосредно пре 

почетка израде у школи. 

Извлачење задатака од стране ученика из претходног става врши се по утврђеним 

областима за одговарајући образовни профил пред председником и секретаром испитног одбора и 

испитивачем за практичан део испита о чему се води одговарајућа евиденција. 

Ч л а н  8 2 .  

Практични матурски рад, односно радни задатак ради се у школи, односно у другој 

организацији у којој се обавља практична настава. 

Практични матурски рад предтавља конкретизацију садржаја програма практичне обуке. 

Време израде практичног рада је три-шест часова и исто зависи од врсте практичног рада, 

односно задатка. 
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Ч л а н  8 3 .  

У току израде практичног рада наставник је дужан да организује и прати рад ученика, 

пружа потребну помоћ, консултацијама, коректурама, саветима, упућивањем на одговарајућу 

литературу. 

Ч л а н  8 4 .  

Испитна комисија прегледа и оцењује практичан рад бројчаном оценом у складу са 

законом. 

Ч л а н  8 5 .  

Пре израде практичног матурског рада, односно радног задатка ученик је обавезан да 

сачини план (тезе) који садржи теоријске претпоставке на којима се темељи израда практичног 

рада. Ученик наводи литературу, методе, поступке и средства које ће користити за израду 

практичног рада, односно радних задатака. 

Писмени рад из претходног става овог члана ради се у три примерка од којих два предају 

школи, најмање један пре полагања практичног дела испита. 

Рад из ст. 1. овог члана може имати и одговарајуће прилоге који су неопходни за израду 

практичног рада, односно саставни су делови тога рада. 

Ч л а н  8 6 .  

По завршетку практичног рада на матурском испиту, испитна комисија врши проверу 

знања где ученик брани практични матурски рад, дајући потребна објашњења о концепцији и 

начину израде, методама, поступцима и фазама реализације, графичким и другим решењима, 

подацима и елементима специфичним за образовни профил и подручје рада, при чему користи и 

писани део рада. 

Ученик кроз усмену одбрану практичног рада даје и одговоре на друга питања која су од 

посебног значаја за успешан професионалан рад а утврђена су садржајем матурског испита. 

Питања из претходног члана овог става морају бити из изабране области из које је рађен и 

практични рад на матурском испиту. 

Ч л а н  8 7 .  

Израдом практичног рада и усменом провером знања, односно одбраном рада ученик треба 

да покаже у којој је мери оспособљен да стечена знања, умења и вештине примењује у 

самосталном обављању послова и радних задатака одговарајућих занимања, односно колико је 

оспособљен за укључивање у рад. 

Ч л а н  8 8 .  

Практичан рад на матурском испиту и усмена провера знања, односно одбрана рада 

посебно се вреднују-оцењују, а потом утврђује закључна оцена, за овај део матурског испита и све 

уноси у одговарајућу евиденцију. 

При вредновању практичног рада са писменонм припремом и усмена провера, односно 

одбране практичног рада треба имати посебно у виду следеће: 

- општу припремљеност кандидата да повезује теорију са праксом и самостално примењује 

стечена знања, умења и вештине, 

- какву је спретност, способност, уредност и радну дисциплину показао, 

- у коликој је мери показао смисао за рационалну организацију при изради практичног 

задатка, 

- које је методе и поступке примењивао, да ли је и колико користио одговарајућу литературу, 

колико је оспособљен да нове податке, законитости, идеје и инструменте о којима није учио у 

школи примени са разумевањем  у изради конкретног задатка и тако оствари боље резултате већих 

функционалних, конструкционих или естетских вредности, 

- какве је резултате рада остварио. 

Ч л а н  8 9 .  

Усмени испит из изборног предмета ученик полаже усмено извлачењем цедуље на којој су 

исписана три питања. 



Средња школа „Бранислав Нушић“ Сокобања 

18 

Број испитних цедуља за сваку испитну комисију већи је за 10% од броја пријављених 

кандидата, а најмање 10. 

Испитне цедуље су од исте хартије и једнаких величина, без ознака (осим редног броја), 

написане читко писаћом машином и оверене печатом школе. 

Усмени испит из изборног предмета оцењује се бројчаном оценом. 

Заједничке одредбе о поступку матурског испита за напред наведене профиле 

Ч л а н  9 0 .  

Ученик има право да полаже завршни, односно матурски испит у редовном поступку у два 

испитна рока: јунском и августовском. 

Школа је дужна да организује припрему свих ученика за полагање матурских и завршних 

испита у обиму од најмање 5% од укупног годишњег броја часова из предмета из којих се полаже 

матурски, односно завршни испит. 

Ч л а н  9 1 .  

Ученик који је на матурском испиту добио једну или две недовољне оцене односно на 

завршном испиту добио недовољну оцену полаже поправни, односно поправне испите. 

Ако је ученик добио негативну оцену на практичном раду, извлачи нови радни задатак и 

понавља поступак израде и одбране рада. 

Ако ученик не положи поправни, односно поправне испите упућује се на поновно 

полагање као ванредни ученик у роковима утврђеним Правилником. 

Ч л а н  9 2 .  

Ученик није положио матурски испит ако добије три негативне оцене, односно ако 

одустане од полагања пре самог полагања или у току полагања испита. 

Ч л а н  9 3 .  

Кандидат који полаже завршни, односно матурски испит, подноси школи писану пријаву 

за полагање испита уз навођење области из које ће радити практични рад, односно области и 

изборног предмета, односно изборних предмета, а ученици гимназије у пријави наводе старни 

језик који желе да полажу и назив теме за матурски рад, прилажу сведочанства о завршеним 

разредима гимназије и извод из матичне књиге рођених. 

Ч л а н  9 4 .  

Кандидату који је уредно пријавио испит, али из оправданих разлога је био спречен да га 

полаже, испитни одбор уколико за то постоји могућност у складу са важећим прописима може 

одобрити термин за полагање ван утврђених рокова. 

Оправданост разлога из претходног става овог члана, на захтев кандидата, уз одговарајуће 

доказе, цени испитни одбор. 

Испитивач је предметни наставник, стручњак за одређени предмет или област. 

Ч л а н  9 5 .  

Писмени испит из истог предмета полажу сви ученици истог дана, по правилу, у истој 

просторији, у присуству најмање два дежурна наставника. 

Писмени испит из једног предмета траје четири школска часа. 

На писменом испиту није дозвољено коришћење помоћне литературе, осим из страног 

језика, где ученик може да користи речник и лексикон. 

Ч л а н  9 6 .  

Теме и задатке за писмени испит предлажу предметни наставници најмање шест тема, 

односно групе задатака и то два дана раније пре полагања, а испитни одбор на дан испита из 

предложених тема утврђује четири теме, односно групе задатака од којих ученик бира једну. 

Теме и задатке за писмени испит ученици добијају непосредно пред почетак писменог 

испита. 
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Ученик за време испита не сме да напусти просторију у којој обавља писмени испит без 

одобрења дежурног наставника, не сме да користи недозвољена средства, да преписује од других, 

да омета друге и слично. 

Ч л а н  9 7 .  

Теме за матурски рад утврђује Наставничко веће школе на предлог стручних већа. Списак 

утврђених тема објављује се на огласној табли или доставља ученицима на увид на други погодан 

начин на крају првог полугодишта за текућу школску годину. 

Исту тему за матурски рад може да ради само један ученик и истом испитном року. Ученик 

ради матуркси рад у току завршног разреда уз помоћ наставника-ментора. 

У току израде матурског рада обавезно је организовање најмање четири консултације на 

којима је ментор дужан да прати рад сваког ученика и пружи потребну помоћ упућивањем на 

потребну литературу и избору начина и структуре израде рада. 

Ученик предаје матурски рад у року који одреди испитни одбор. Уколико га не преда у 

предвиђеном року, сматра се да је одустао од полагања матурског испита. 

Ч л а н  9 8 .  

Одговори ученика на усменом испиту и одбрани матурског рада трају до 30 минута 

укључујући и време за припрему ученика за давање одговора. 

У току једног дана ученик полаже само један испит. 

Између два писмена испита ученик мора да има слободан дан. 

Ч л а н  9 9 .  

Општи успех на матурском испиту исказује се једном оценом као средња аритметичка 

вредност општих оцена добијених за поједине предмете који су полагани на матурском испиту и 

оцене из матурског рада. 

Ученик који је на матурском испиту добио једну или две недовољне оцене полаже 

поправни испит из тих предмета. Уколико не положи поправни испит из тих предмета, поново 

полаже матруски испит у целини, као ванредни ученик у роковима утврђеним Правилником школе 

о испитима. 

Ч л а н  1 0 0 .  

Завршни, односно матурски испит спроводи комисија од по три члана (председник, 

испитивач и стални члан) уколико није одредбама овог Правилника и то на следећи начин: 

- Чланови комисије су по правилу наставници из школе, чланови одељенског већа. 

- Испитивач је предметни наставник, стручњак за одређени предмет или област. 

- У комисији морају најмање два члана бити стручни за одговарајући предмет или област. 

Ч л а н  1 0 1 .  

Организацију завршног, односно матурског испита координацију и праћење рада обавља 

испитни одбор, који чине сви чланови испитних комисија, председник и секретар. 

Председник испитног одбора је по правилу директор. Секретара или секретаре испитног 

одбора именује директор за једну школску годину. 

Ч л а н  1 0 2  

Чланови испитног одбора и остала лица која присуствују завршном, односно матурском 

испиту, не могу пре званичног саопштења давати никаква обавештења нити саопштавати одлуку 

испитног одбора, односно испитне комисије. 

Ч л а н  1 0 3 .  

Секретар испитног одбора обавља следеће послове: 

- евидентира спискове пријављених ученика и формира групе за полагање одговарајућих 

делова завршног, односно матурског испита, 

- предлаже број и састав комисија за полагање делова завршног, односно матурског испита, 

- брине о благовременом спровођењу свих задатака стручних већа и комисија, као и одлука 

наставничког већа испитног одбора о полагању завршног, односно матурског испита, 
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- припрема потребан број записника за полагање завршног, односно матурског испита, 

доставља благовремено комисијама и врши контролу исправности унетих података, 

- води записник испитног одбора о току полагања завршног, односно матурског испита чији је 

саставни део списак свих ученика који су пријавили полагање, резултати постигнути на сваком 

појединачном делу испита и општи успех на завршном, односно матурском испиту, ако то не ради 

одељењски старешина или друго одређено лице, 

- подноси извештај испитном одбору о обављеном испиту и постигнутим резултатима, 

- после утврђивања општег успеха на испитном одбору, доставља потребне податке 

одељенском старешини који их уноси у матичну књигу. 

Ч л а н  1 0 4 .  

Испитни одбор обавља следеће послове: 

-евидентира кандидате за матурски испит са темом за матурски рад, 

-одређује рокове и распоред полагања појединих делова испита, 

-одређује наставнике који ће дежурати за време писмених испита, 

-одређује наставнике – менторе које ће ученици консултовати у току израде матурског, 

односно завршног испита, 

-утврђује теме и задатке за писмене испите, 

-утврђује општу оцену на завршном, односно матурском испиту, 

-утврђује коначну оцену у случају несагласности чланова испитне комисије приликом 

закључивања оцена за поједине предмете, 

-одобрава накнадно полагање завршног, односно матурског испита или дела испита ученика 

који је из оправданих разлога био спречен да приступи полагању матурског испита или дела 

испита у текућем испитном року. 

Испитни одбор усваја одлуку већином гласова присутних чланова, а може да одлучује ако 

су присутне две трећине свих чланова. 

Ч л а н  1 0 5 .  

Испитне комисије предлажу оцене из предмета, практичног рада, одбране и изборног, 

односно изборних предмета. 

Председник испитне комисије одговоран је за регуларност спровођења испита и обавља 

следеће послове: 

-прима спискове и записнике за полагање испита од секретара испитног одбора, 

-пре почетка испита упознаје ученике са њиховим правима обавезама за време полагања 

испита, 

-после обављеног испита исправно попуњен записник за сваког ученика на основу кога се 

уписују одговарајући подаци у књигу матруског, односно завршног испита доставља секретару 

испитног одбора истог дана када је испит обављен по правилу. 

Ч л а н  1 0 6 .  

Школа је дужна да води евиденцију о завршном и матурском испиту и издатим дипломама 

у складу са Законом о средњој школи. 

Након положеног завршног, односно матурског испита издаје се диплома ученику 

најкасније седам дана после положеног испита на одговарајућем обрасцу који је прописан 

Правилником о садржају и начину вођења евиденције у средњој школи, као и књига завршног , 

односно матурског испита. 

За време дежурства на писменом испиту дежурни наставник уноси у записник све догађаје 

који утичу на регуларност спровођења испита. 

Испитне комисије и испитни одбор воде своје записнике одвојено. 

Ч л а н  1 0 7 .  

Матурски испит за образовни профил ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР, састоји се 

из три независна испита: 
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- испит из српског језика и књижевности, осносно језика и књижевности на којем се ученик 

школовао ( у даљем тексту: матерњи језик); 

- испит за проверу стручно-теоријских знања; 

- матурски практични рад. 

Ч л а н  1 0 8 .  

Школа благовремено планира и припрема људске и техничке ресурсе за реализацију 

испита и израђује распоред полагања свих испита у оквиру матурског испита. За сваког ученика 

директор школе именује ментора. Ментор је наставник стручних предмета који је обучавао 

ученика у току школовања. Он помаже ученику у припремама за полагање теста за проверу 

стручно-теоријских знања и матурског практичног рада. У оквиру три недеље планиране 

програмом огледа за припрему и полагање матурског испита, школа организује консултације, 

информише кандидате о критеријумима оцењивања и обезбеђује услове (време, простор, опрема) 

за припрему ученика за све задатке предвиђене за матурски испит. 

У периоду припреме школа организује обуку чланова комисија за оцењивање на 

матурском испиту по угледу на модел примењен на демонстрацији матурског испита и уз подршку 

стручних сарадника. 

Матурски испит спроводи се у школи или просторима где се налазе радна места и услови 

за које се ученик образовао. 

Организација матурског испита спроводи се у складу са Правилником о програму 

матурског испита за огледни образовни профил финансијкски администратор. 

Ч л а н  1 0 9 .  

Током матурског испита за сваког ученика појединачно, води се записник о полагању 

матурског испита. У оквиру записника прилажу се: 

- писмени састав из српског језика; 

- оцењен тест са испита за проверу стручно-теоријских знања; 

- писана припрема ученика за све радне задатке у оквиру матурског практичног рада; 

- стандардизовани обрасци за оцењивање сваког појединачног радног задатка свих чланова 

комисије; 

- збирни образац за оцењивање радних задатака у оквиру матурског практичног рада. 

Ч л а н  1 1 0 .  

Ученик који је положио матурски испит, стиче право на издавање Дипломе о стеченом 

средњем образовању за образовни профил финансијски администратор 

Уз диплому ученик добија и Уверење о положеним испитима у оквиру савладаног 

програма за образовни профил. 

Ч л а н  1 1 1 .  

Испит из матерњег језика полаже се писмено. 

На испиту ученик обрађује једну од четири понуђене теме. Ове теме утврђује Испитни 

одбор школе, на предлог стручног већа наставника матерњег језика, са јединствене листе тема 

објављене у Приручнику . Од четири теме које се нуде ученицима, две теме су из књижевности а 

две теме су слободне. 

Ч л а н  1 1 2 .  

Оцену писаног рада утврђује испитна комисија на основу појединачних оцена сваког члана 

испитне комисије. 

Испитну комисију за матерњи језик чине три наставника матерњег језика. Сваки писмени 

састав прегледају сва три члана комисије и изводе јединствену оцену. 

Ч л а н  1 1 3 .  

У току испита у свакој школској клупи седи само један ученик 

За време израде писменог састава у учионици дежура један наставник, који није члан 

стручног већа наставника матерњег језика 

Писмени испит из матерњег језика траје три сата 
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Дежурни наставник исписује називе одабраних тема на школској табли и од тог тренутка 

се рачуна време трајања испита. 

Ч л а н  1 1 4 .  

У наставном плану и програму за образовни профил финансијски администратор, 

теоријска стручна знања неопходна за обављање послова и задатака финансијског 

администратора, стичу се у оквиру предмета и следећих стручних модула. 

Предмети и модули заступљени на испиту за проверу стручно-теоријских знања 

Наставни предмет Назив модула 

Финансијско пословање 

Платни промет 

Управљање финансијама 

Хартије од вредности 

Спољнотрговинско и девизно пословање 

Повезаност предузећа и финансијских организација 

Економика предузећа 

Предузеће и окружење 

Имовина предузећа 

Улагања у репродукцију 

Резултати пословања у предузећу и расподела 

Мерење успешности пословања у предузећу 

Рачуноводство 

Инвентарисање, билансирање и системи књиговодства 

Евиденција плаћања у земљи и иностранству 

Евиденција пословних односа са комитентима 

Евиденција основних средстава 

Евиденција залиха материјала 

Евиденција робног промета 

Класификација и евиденција прихода 

Класификација и евиденција расхода 

Утврђивање и распоређивање резултата пословања 

Евиденција плаћања у земљи и иностранству 

 

Заступљеност предмета 

Наставни предмет Процентуална заступљеност 

Финансијско пословање 25% 

Економика предузећа 35% 

Рачуноводство 40% 

УКУПНО 100% 

Провера остварености очекиваних исхода знања, односно стручно-теоријских знања врши 

се завршним тестирањем. Тест садржи највише 50 задатака. 

Центар је у сарадњи са члановима радне групе за развој програма матурског испита 

формирао базу задатака за завршно тестирање. На основу базе припремљена је Збирка теоријских 

задатака, која обухвата део задатка који се налазе у Збирци задатака за завршно тестирање, тако да 

они могу донети 75 бодова на тесту, док 25 бодова доносе задаци из базе, а који нису објављени у 

Збирци (необјављени задаци). 

Ч л а н  1 1 5 .  

Тестове прегледа трочлана комисија, коју чине наставници стручних предмета и модула, а 

према кључу достављеном из Центра. Сваки тест прегледају сва три члана комисије, о чему 

сведоче својим потписима на тесту. 

Укупан број бодова на тесту који ученик може да постигне је 100 и једнак је збиру бодова 

које је ученик постигао тачним одговорима на постављене задатке. На тесту нема негативних 

бодова. Успех на тесту изражава се нумерички, при чему се број бодова преводи у успех, на 

основу скале за превођење бодова у успех, дате у следећој табели. 

Скала за превођење бодова у успех при оцењивању теста 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА УСПЕХ 

до 50 Недовољан (1) 
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50,5-63 Довољан (2) 

63,5-75 Добар (3) 

75,5-87 Врло добар (4) 

87,5-100 Одличан (5) 

Утврђену нумеричку оцену комисија уноси на предвиђено место на обрасцу теста и у 

Записник о полагању испита. 

Ч л а н  1 1 6 .  

Тестирање у оквиру испита за проверу стручно-теоријских знања обавља се истовремено у 

свим школама у којима се реализује матурски испит за овај образовни профил. Термин тестирања 

утврђују школе и достављају га Центру најкасније месец дана пре реализације. 

По избору чланова комисије за преглед тестова, школе треба да изврше кратку обуку 

чланова комисије уз подршку стручних сарадника школе. 

Центар на основу утврђене структуре, формира тест и доставља га у електронској форми 

школама у којима се матурски испит реализује, 24 сата пре датума утврђеног за полагање теста, а 

кључ на дан реализације теста. 

Лице задужено за техничку припрему теста у школи обавља све припреме и умножава тест. 

Број копија већи је за три од броја ученика, како би сваки члан комисије добио по један примерак 

теста. Припремљени тестови се пакују у два коверта (један са тестовима за ученике, а други са три 

примерка за комисију која ће прегледати тест) који се затварају, печате и чувају у каси школе до 

почетка испита. За сигурност тестова, одговоран је директор школе. 

На дан испита, пола сата пре почетка, наставници дежурни током тестирања записнички 

преузимају коверат са тестовима за ученике и отпечаћују га у учионици, пред ученицима. 

Израда теста траје три сата. Током израде теста, сваки ученик сам седи у клупи. У 

учионици, где се врши тестирање, дежурају по два наставника, који према Правилнику о врсти 

образовања наставника у стручним школама не могу предавати предмете/модуле обухваћене 

тестом. 

За решавање теста ученик треба да користи хемијску оловку (коначни резултати и 

одговори морају бити исписани хемијском оловком). 

По завршетку теста, на огласној табли школе, објављује се кључ теста. Најкасније у року 

од 24 сата по завршетку реализације теста објављују се резултати тестирања на огласној табли 

школе. 

Ч л а н  1 1 7 .  

Матурским практичним радом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном 

образовању стекао прописане стручне компетенције за обављање послова у оквиру занимања за 

које се школовао. 

Ч л а н  1 1 8 .  

На матурском практичном раду ученик извршава три радна задатка којима се проверава 

стеченост програмом прописаних стручних компетенција: 

- Обављање платног промета у земљи и иностранству 

- Састављање и евидентирање књиговодствене документације 

- Састављање финансијских и пореских извештаја 

За сваки радни задатак развијен је пратећи инструмент за оцењивање-образац за оцењивање, 

који садржи елементе и критеријуме за оцењивање.Елементи за оцењивање су: 

- Израда радног задатка 

- Параметри квалитета 

За проверу прописаних компетенција утврђује се листа радних задатака. 

Радне задатке за проверу компетенција припремају чланови радне групе за развој програма 

матурског испита у сарадњи са Центром и републичким координатором за огледни образовни 

профил финансијски администратор. Листа радних задатака дата је у табели следећој табели. 
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Стучна компетенција Радни задаци 
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Попуњавање инстумената платног промета за исплату 

зарада, пореза и доприноса на зараде 

Попуњавање инструмената платног промета и 

благајничке документације 

Састављање благајничког дневника са пратећом 

документацијом 

Попуњавање инструмената платног промета 

Попуњавање инструмената платног промета са 

иностранством 

Безготовинско плаћање текућих обавеза 

Попуњавање инструмената платног промета 

Обрачунска плаћања 
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Калкулација продајне цене са књижењем 

Калкулација и продајна фактура 

Обрачун зарада са књижењем 

Евиденција трошкова 

Књижење извода банке и благајничког извештаја 

Усаглашавање аналитичке и синтетичке евиденције 

купаца и добављача 

Књижење финансијског резултата 

Продаја робе 

Избор најповољније понуде и поруџбине 

Набавка робе из увоза 

Нивелација цена трговинске робе 

Евиденција набавке основних средстава 

Калкулација малопродајне цене са књижењем 

Обрачун амортизације 

Књижење извода банке 

Обрачун и књижење трошкова материјала 
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Биланс стања 

Попуњавање закључног листа и обрасца биланса успеха 

Попуњавање обрасца ПППДВ 

Попуњавање пријава ППОПЈ и ППОД 

Закључни лист 

Утврђивање пореске обавезе на обрасцу ПППДВ 

Састављање закључног листа 

Од стандардизованих радних задатака сачињен је одговарајући број комбинација радних 

задатака за овај испит. Комбинације се формирају на основу прописаних компетенција и 

критеријума сложености, тј. захтевности радног задатка. 

Листу радних задатака, образаца за оцењивање радних задатака и листу комбинација 

Центар доставља школама у оквиру овог Приручника. 

Ч л а н  1 1 9 .  

Оцену о стеченим стручним компетенцијама на матурском практичном раду даје испитна 

комисија. Њу чине најмање три члана, које именује директор школе, према прописаној структури: 

- Два наставника стручних предмета за образовни профил финансијски администратор- 

оглед, од којих је један председник комисије. 

- Представник послодаваца- стручњак у области књиговодства- кога предлаже Унија 

послодаваца Србије у сарадњи са одговарајућим пословним удружењима, Привредном комором 

Србије и Центром. 

Сваки члан испитне комисије пре испита добија обрасце за оцењивање радних задатака у 

оквиру одабране комбинације, а председник комисије и збирни образац за оцењивање. 

Сваки члан комисије техником посматрања индивидуално оцењује рад ученика, користећи 

одговарајући образац за оцењивање радног задатка. 
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Успех зависи од укупног броја бодова који је ученик стекао извршавањем свих прописаних 

радних задатака. Сваки радни задатак може се оценити са највише 100 бодова. Појединачан број 

бодова сваког члана комисије се уноси у Збирни образац за оцењивање радног задатка на 

матурском практичном раду и на основу тога комисија утврђује просечан број бодова за сваки 

радни задатак. Укупан број бодова који ученик оствари на матурском практичном раду једнак је 

збиру постигнутих бодова на свим радним задацима. Укупан број бодова преводи се у успех.  

Скала успешности је петостепена и приказана је у следећој табели. 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА УСПЕХ 

3 радна задатка 

до 150 недовољан (1) 

151-189 довољан (2) 

190-225 добар (3) 

226-260 врло добар (4) 

261-300 одличан (5) 

Оцена из Збирног обрасца за оцењивање преноси се у Записник о полагању испита. Збирни 

образац за оцењивање, заједно са појединачним обрасцима за оцењивање прилаже се уз Записник 

о полагању матурског испита. 

Ч л а н  1 2 0 .  

Стручно веће наставника стручних предмета школе бира комбинације радних задатака на 

основу листе из овог Приручника, и формира школску листу која ће се користити у том испитном 

року. Листа се формира у складу са могућностима реализације. Број комбинација мора бити за 

10% већи од броја ученика који полажу матурски испит у једној школи. 

Лице задужено за техничку подршку реализацији матурског практичног рада припрема за 

сваку комбинацију велики коверат, са назнаком броја комбинације, у коме се налазе три мања 

коверта, са ознаком шифре задатка. У мањи коверат пакује се текст задатка и сви потребни 

прилози за израду појединачног задатка. Такође, за сваку комбинацију припремају се по три 

припадајућа обрасца за оцењивање, за сваки радни задатак, и један Збирни образац за сваког 

ученика, које ће при оцењивању користити испитна комисија. У све обрасце, пре штампања, уносе 

се општи подаци о школи. 

Стручно веће наставника стручних предмета школе бира комбинације радних задатака на 

основу листе комбинација из Приручника, и формира школску листу која ће се користити у том 

испитном року. Листа се формира у складу са могућностима реализације. Број комбинација мора 

бити за 10% већи од броја ученика који полоажу матурски испит у једној школи. 

По формирању Испитног одбора директор утврђује чланове комисија за оцењивање 

матурског практичног рада и њихове заменике. Имена екстерних чланова комисије достављају се 

Центру. 

По избору чланова комисије за оцењивање, школа треба да изврши обуку чланова комисије 

уз подршку стручних сарадника школе. 

Матурски практичан рад реализује се у школи, у бироима за обуку. 

Време за израду практичних задатака ефективно износи 120 минута, и рачуна се од 

тренутка када су сви ученици из групе размештени по радним местима и одабрали комбинацију 

задатака. 

Матурски практични рад истовремено ради до 12 ученика, у присуству једне комисије. 

Сваком ученику се обезбеђују једнаки услови за почетак обављања радног задатка. Ученици 

појединачно седе на радним местима у бироу за обуку. 

Ученик пред комисијом бира једну од понуђених комбинација, без права замене. 

Председник комисије у Збирни образац уписује шифре радних задатака, који чине 

комбинацију, а коју је ученик извукао на испиту. 

По истеку времена за полагање ученици предају своје радове испитној комисији. 

Најкасније у року од 24 сата по завршетку реализације практичног матурског рада 

објављују се резултати тог дела испита на огласној табли школе. 
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Ч л а н  1 2 1 .  

Матурски испит за ученике који су се школовали по наставном плану и програму за 

образовни профил ТУРИСРИЧКИ ТЕХНИЧАР, састоји се из три дела: 

– испит из српског језика и књижевности; 

– испит за проверу стручно-теоријских знања; 

– матурски практични рад. 

Ч л а н  1 2 2 .  

Матурски испит спроводи се у школи и просторима где се налазе радна места и услови за 

реализацију матурског практичног рада. Матурски испит се организује у школама у три испитна 

рока која се реализују у јуну, августу и јануару. 

За сваког ученика директор школе одређује менторе. Ментори су наставници стручних 

предмета који су обучавали ученика у току школовања. Они помажу ученику у припремама за 

полагање испита за проверу стручно-теоријских знања и матурског практичног рада. 

У оквиру периода планираног наставним планом и програмом за припрему и полагање 

матурског испита, школа организује консултације и додатну припрему ученика за полагање 

испита, обезбеђујући услове у погледу простора, опреме и временског распореда. 

Матурски испит за ученика може да траје највише четири дана. У истом дану ученик може 

да полаже само један део матурског испита. 

За сваки део матурског испита директор школе именује стручну испитну комисију, коју 

чине три члана, као и њихове замене. Сваки део матурског испита се оцењује и на основу тих 

оцена утврђује се општи успех на матурском испиту. 

Сагласност на чланство представника послодаваца у комисији, на предлог школа, даје 

Унија послодаваца Србије, односно Привредна комора Србије у сарадњи са Центром. Базу 

података о члановима испитних комисија – представницима послодаваца, води Центар. 

Ч л а н  1 2 3 .  

ИСПИТ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

Циљ испита је провера језичке писмености, познавања књижевности као и опште културе. 

Испит се полаже писмено. 

На испиту ученик обрађује једну од четири понуђене теме. Ове теме утврђује Испитни 

одбор школе, на предлог стручног већа наставника српског језика и књижевности. 

Испит траје три сата. 

Оцену писаног рада утврђује испитна комисија коју чине три наставника српског језика и 

књижевности. Сваки писани састав прегледају сва три члана комисије и изводе јединствену оцену 

на основу појединачних оцена сваког члана. 

Ч л а н  1 2 4 .  

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА 

Циљ овог дела матурског испита је провера стручно-теоријских знања неопходних за 

обављање послова и задатака за чије се извршење ученик оспособљава током школовања. На 

испиту се проверавају знања која се стичу из предмета: 

– агенцијско и хотелијерско пословање 

– историја уметности 

– туристичка географија. 

Испит се полаже писмено, решавањем теста за проверу стручно-теоријских знања, који 

садржи до 50 задатака, а вреднује се са укупно 100 бодова. Бодови се преводе у успех. Скала 

успешности је петостепена. 

Укупан број бодова остварен на тесту УСПЕХ 

до 50 недовољан (1) 

50,5–63 довољан (2) 

63,5–75 добар (3) 
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75,5–87 врло добар (4) 

87,5–100 одличан (5) 

Тест и кључ за оцењивање теста припрема Центар, на основу збирке теоријских задатака за 

матурски испит и доставља га школама. 

Тест садржи познате задатке објављене у збирци (75 бодова) и делимично измењене 

задатке из збирке (25 бодова). 

Тест који ученици решавају садржи задатке којима се испитује достигнутост исхода учења 

прописаних наставним планом и програмом за образовни профил туристички техничар. Тестови су 

конципирани тако да обухватају све нивое знања и све садржаје који су процењени као темељни и 

од суштинског значаја за обављање послова и задатака у оквиру занимања као и за наставак 

школовања у матичној области. 

Комисију за преглед тестова чине три наставника стручних предмета. 

Ч л а н  1 2 5 .  

Циљ матурског практичног рада је провера стручних компетенција прописаних 

Стандардом квалификације за образовни профил туристички техничар. 

На матурском практичном раду ученик извршава два радна задатка којим се проверавају 

прописане компетенције. 

За проверу прописаних компетенција утврђује се листа стандардизованих радних задатака. 

Листа стандардизованих радних задатака, критеријуми и обрасци за оцењивање саставни су део 

Приручника. 

Од стандардизованих радних задатака сачињава се одговарајући број комбинација радних 

задатака за матурски практични рад. Листе стандардизованих радних задатака, комбинације, 

критеријуми и обрасци за оцењивање саставни су део Приручника. 

На основу листе комбинација из Приручника, школа формира школску листу комбинација 

у сваком испитном року. Број комбинација у школској листи мора бити најмање за 10% већи од 

броја ученика у одељењу који полажу матурски практичан рад. Ученик извлачи комбинацију 

радних задатака на дан полагања матурског практичног рада. 

Сваки радни задатак може да се оцени са највише 100 бодова. 

Оцену о стеченим прописаним компетенцијама које се проверавају у оквиру матурског 

практичног рада, даје испитна комисија коју чине два наставника ужестручних предмета, од којих 

је један председник комисије, и представник послодаваца, стручњак у датој области рада. Део 

задатка којим се проверава комуникацијa на страном језику, бодује наставник предмета Страни 

језик II у складу са утврђеним критеријумима, а чланови испитне комисије ове бодове преносе у 

своје обрасце за оцењивање на одговарајуће место. 

Сваки члан испитне комисије у свом обрасцу за оцењивање радног задатка утврђује укупан 

број бодова које ученик остварује извршењем задатка. На основу појединачног бодовања свих 

чланова комисије утврђује се просечан број бодова за задатак. 

Ако је просечни број бодова на појединачном радном задатку, који је кандидат остварио 

његовим извршењем, мањи од 50, сматра се да кандидат није показао компетентност. У овом 

случају оцена успеха на матурском практичном раду је недовољан (1). 

Када кандидат оствари просечних 50 и више бодова по сваком радном задатку, бодови се 

преводе у успех према следећој скали: 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА УСПЕХ 

0–99 недовољан (1) 

100–125 довољан (2) 

126–151 добар (3) 

152–177 врло добар (4) 

178–200 одличан (5) 
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Ч л а н  1 2 7 .  

Након реализације појединачних делова матурског испита комисија утврђује и евидентира 

успех ученика. 

На основу резултата свих појединачних делова Испитни одбор утврђује општи успех 

ученика на матурском испиту. 

Општи успех на матурском испиту исказује се једном оценом као аритметичка средња 

вредност оцена добијених на појединачним деловима матурског испита у складу са законом. 

Ученик је положио матурски испит ако је из свих појединачних делова матурског испита 

добио позитивну оцену. 

Ученик који је на једном или два појединачна дела матурског испита добио недовољну 

оцену упућује се на полагање поправног или поправних испита. 

Ч л а н  1 2 8 .  

Ученик који је положио матурски испит, стиче право на издавање Дипломе о стеченом 

средњем образовању за одговарајући образовни профил. 

Уз диплому ученик добија и Уверење о положеним испитима у оквиру савладаног 

програма за образовни профил. 

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБE 

Ч л а н  1 2 9 .  

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник o начину и 

роковима полагања испита  који је донет 26.6.2015. године, заведен под дел. бр. 012-2/11-3-15. 

Ч л а н  1 3 0 .  

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе. 

 

 Председник Школског одбора 

 Милан Гавриловић 

 __________________________ 

Правилник је заведен под дел. бр. 012-2/46-6-18 од 29.3.2018. године, објављен је на 

огласној табли школе дана 30.3.2018. године, а ступио на снагу 7.4.2018. године. 

 

 Секретар 

 Мирјана Софронијевић 

 _________________________ 
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