
Економско-трговинска школа "Паја Маргановић" Панчево 
 

Програм рада школе 2016-2020. 1 
 

 

Економско-трговинска школа "Паја Маргановић"  

Ослобођења 25. Панчево 

Телефони: 013/314-349, 013/315-596 

мејл: ekosko@panet.rs, etskola@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

2016-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панчево 

 
Деловодни број 1190 од 01.09.2016. 

 

mailto:ekosko@panet.rs
mailto:etskola@gmail.com


Економско-трговинска школа "Паја Маргановић" Панчево 
 

Програм рада школе 2016-2020. 2 
 

 
САДРЖАЈ 

 

 
1. Увод 

 Циљеви школског програма 

 Полазне основе за израду школског програма 

2. Програми образовања и васпитања 

Назив, врста и трајање свих програма образовања и васпитањакоје школа остварује и језик 

на коме се остварује програм 

Обавезни и изборни предмети и модули по образовним профилима и разредима 

3. Наставни програми 

 Полазне основе за израду програма обавезних и изборних предмета 

 Начин остваривања принципа, циљева и исхода образовања и стандарда постигнућа 

 Начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма  

      ( Прилог) 

4. Програм допунске, додатне и припремне наставе 

5. Факултативни наставни предмети 

6. Програм културних активности школе 

7. Програм слободних активности 

8. Програм каријерног вођења и саветовања 

9. Програм заштите животне средине 

10. Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције 

других облика ризичног понашања 

11. Програм школског спорта 

12. Програм сарадње са локалном самоуправом 

13. Програм сарадње са породицом 

14. Програм излета и екскурзија 

15. Програм безбедности и здравља на раду 

16. Програм ученичких организација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Економско-трговинска школа "Паја Маргановић" Панчево 
 

Програм рада школе 2016-2020. 3 
 

На основу члана 57 став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања ( "Сл. 

Гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 10 став 5 Закона о средњем образовању и 

васпитању ("Сл. Гласник РС", бр.55/2013.) Школски одбор на седници одржаној дана 

04.09.2012.  дел. бр.    1239/1  усвојио је школски програм. Исти је допуњен 29.01.2014. , дел бр. 

88/1 и 28.09.2014.  дел.бр. 1552/1.  
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1.УВОД 

 

1.1. Циљеви школског програма 

 

      Школским програмом ближе се одређује начин на који школа образује и васпитава ученике 

ради стицања знања, вештина и ставова неопходних за даље образовање и запошљавање, 

успоставља организациону структуру засновану на тимском раду и одговорности сваког 

запосленог за остваривање у тврђених циљева, као и повезивање са репрезентативним 

синдикатима и удружењима послодаваца и преузимање свог дела одговорности за развој 

друштвене средине. 

      Школским програм обухвата све садржаје, процесе и активности усмерене на остваривање 

принципа, циљева и стандарда постигнућа, и задовољење општих и специфичних образовних 

интереса и потреба ученика, родитеља, односно старатеља и локалне самоуправе, а у складу са 

оптималним могућностима школе. 

      Школским програм омогућава оријентацију родитеља и ученика у избору школе, праћење 

квалитета образовно-васпитног процеса и његових резултата, као и процену индивидуалног рада 

и напредовања сваког ученика. 

      Школским програм представља основу на којој сваки наставни и тручни сарадник планира, 

програмира и реализује свој рад. 

      У циљеве остваривања Школског програма спадају и: 

 остваривање пуног интелектуалног, емоционалног, социјалног и физичког развоја сваког 

ученика у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима 

 стицање квалитетних знања, вештина и ставова који су неопходни за лично остварење и 

развој, инклузију, наставак школовања и запослење 

 развијање језичких, математичких, научних, стручних и дигиталних компетенција, учења 

како се учи, међуљудских и грађанских компетенција и културног изражавања 

 развој способности проналажења, анализираља, примене и саопштавања информација, уз 

коришћење информационо-комуникационих технологија 

 оспособљавање ученика за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и 

занимања, сопственог развоја и будућег живота 

 развој и практиковање здравих животних циљева, свести о важности сопственог здравља 

и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности 

 развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природне и животне 

средине, еколошке етике и заштите животиња 

 развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном 

и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, права на 

различитост и бризи за друге, као и основних вредности правде, истине, слободе, 

поштења и личне одговорности 

 развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, толеранције и уважавања различитости. 
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1.2. Полазне основе за израду школског програма 

 

1. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 72/09, 

52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15). 

2. Закон о средњем образовању и васпитању, „Службени гласник РС“, бр. 55/2013; 

3. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, 

његову примену и вредновање (''Службени гласник РС'', бр.:76/10) 

4. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику 

(''Службени гласник РС'', бр.:63/10) 

5. Правилник о оцењивању ученика у средњој  школи („Службени гласник РС“ бр. 82/15); 

6. Правилник о евиденцији у средњој школи („Службени гласник РС“, бр. 31/06, 51/06,44/13 и 

55/14); 

7. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање („Службени гласник РС“, бр. 30/10); 

8. Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране 

запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“, бр. 22/16); 

9. Закон о уџбеницима и другим наставним средствима,(  „Службени гласник РС“ бр. 68/2015); 

10. Правилник о цени услуга средње школе  (  „Службени гласник РС“, бр. 36/15 и уредба од 

27.07.2015. године); 

11. Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама („Службени 

гласник РС“ бр. 21/15); 

12. Правилник о упису ученика у средњу школу  („Службени гласник РС“, бр.  41/2014, 37/2015,  

46/2015, 75/2015, 39/2016 и 54/2016) 

Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији АПВ за 

школску 2016/2017.  годину. ("Службеном гласнику РС -Просветни гласник", бр. 8/2016 од 

23.6.2016. године, а ступио је на снагу 1.7.2016.) 

13. Правилник о стручно- педагошком надзору ("Сл. гласник РС", бр. 34/2012)  

14. Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и 

стручних сарадника у средњој школи  („Службени гласник РС  –  Просветни гласник“ број 

1/92, 23/97 , 2/2000 и 5/12);  

15. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама  („Службени гласник 

РС“ бр.37/93, 45/15); 

16. Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног предмета у 

основној и средњој школи („Службени гласник РС“ бр. 46/01); 

17. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава 

заостваривање планова и програма заједничких предмета у стручним школама за образовне 

профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању („Службени гласник РС – Просветни 

гласник“ бр. 16/2015); 

18. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних  сарадника и помоћних наставника 

у стручној школи, („Службени гласник РС –  Просветни гласник“ број 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 

6/05 , 11/05, 2/07, 4/07 и 7/08, 11/08, 9/13,8/15); 

19. Правилник о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, 

стручних сарадника и васпитача у стручним школама(„Службени гласник РС –  Просветни 

гласник“ број 8/2015); 

20. Правилник  о  сталном  стручном  усавршавању  и  стицању  звања  наставника, васпитача и 

стручних сарадника(Службени гласник РС бр. 86/2015) 
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21. Правилника о наставним плановима и програмима: 

   -Економски теничар: Просветни гласник РС 3/96, 3/97, 14/97, 12/02, 5/03, 11/06,   4/13, 11/13 

 -Финансијски техничар:  Просветни гласник РС 3/96, 3/97, 14/97, 12/02, 5/03, 11/06, 4/13, 

11/13 

 -Финансијски администратор:Просветни гласник РС 10/2012, 15/2015 

 -Комерцијалиста оглед: Просветни гласник РС 12/2007 , 05/2011, 02/2012, 09/2012,05/2010. 

 -Комерцијалиста:   Просветни гласник РС 15/2015 

 -Правни техничар:   Просветни гласник РС 7/93, 1/94, 14/97, 12/02, 5/03, 6/05,  11/06, 4/13, 

11/13 

 -Туристички техничар: Просветни гласник РС 8/2014 

 -Трговински техничар: Просветни гласник РС 15/93, 20/93, 6/95, 7/96, 11/02,  11/04, 11/06, 

8/09, 10/12, 8/13 

-Трговац:Посветни гласник РС 16/2013., 07/2016. 

-Кувар:  Посветни гласник 10/12, 01/2013.17/2013.,01/2015. 

-Посластичар: Посветни гласник РС 10/12, 01/2013.17/2013.,01/2015. 

-Конобар: Посветни гласник РС 10/12, 01/2013.17/2013.,01/2015. 

 

 

 

 

2. ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Сви програми образовања и васпитања ( тренутно их у школи има 14 ) остварују се на српском 

језику у оквиру два подручја рада: 

 

Економија, право, администрација 

 

 Економски техничар  

 Комерцијалиста-оглед  

 Комерцијалиста 

 Финансијски техничар  

 Финансијски администратор 

 Правни техничар  

 

Трговина, угоститељство, туризам 

 

 Туристички техничар  

 Трговински техничар 

 Кулинарски техничар   

 Угоститељски техничар  

 Трговац  

 Кувар  

 Конобар   

 Посластичар  
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Економија, право, администрација 
 

 

 

 
 

Образовни профил: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 

Трајање образовања: четири године 

Број решења: 022-05-00319/94-03 од 20.05.1994.   

Просветни гласник РС 3/96, 3/97, 14/97, 12/02, 5/03, 11/06, 4/13, 11/13 

(Општеобразовни предмети " Просветни гласник РС 11/2013.") 

(Стручни предмети " Просветни гласник РС 04/2013.") 

(Матурски испит " Просветни гласник РС 04/2013.") 

 

      Економија као подручје рада у којем се образују економски техничари омогућава 

задовољавање интересовања ученика који су наклоњени проучавању друштвених наука. 

Изучавајући групу економских предмета поред опште-образовних, ученици стичу знања о 

економији као теорији и примењеној економији. 

      По завршетку четворогодишњег школовања и стицањем звања економског техничара, имају 

могућност да наставе школовање на вишим и високим школама или да се запосле у многим 

гранама привреде. 

      Пожељне особине ученика који уписују овај смер су: одговорност, тачност, ажурност, 

систематичност и развијене комуникацијске вештине. Наставним програмом за образовни 

профил економски техничар предвиђени су предмети којима се стичу неопходна стручна знања 

из економије, организације и менаџмента предузећа. Такође се кроз опште-образовне предмете 

стичу општа знања и општа култура. 

      Економски техничар је четворогодишњи образовни профил који подразумева низ 

економских предмета. Ово је најопширнији економски профил, који пружа ученицима широко 

знање из области економије што им омогућава наставак школовања у свим високошколским 

установама. 
 
Недељни план часова 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ 

A.ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРЕДМЕТ I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

ТЕОРИЈА/ВЕЖБЕ Т В Т В Т В Т В 

Српски језик и књижевност 3 - 3 - 3 - 3 - 

Страни језик 3 - 3 - 3 - 3 - 

Социологија - - - - 2 - - - 

Историја 2 - 2 - - - - - 
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ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Б.СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРЕДМЕТ I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

ТЕОРИЈА/ВЕЖБЕ Т В Т В Т В Т В 

Основи економије 2 - 2 - 2 - 2 - 

Пословна економија 2 - 2 - 2 - 2 - 

Рачуноводство 1 2 1 2 2 2 2 2 

Савремена пословна кореспонденција 1 2 1 2 - - - - 

Статистика - - - - 2 - 2 - 

Уставно и привредно право - - - - 2 - 2 - 

Монетарна економија и банкарство - - - - 2 - 2 - 

Комерцијално познавање робе - - 2 - - - - - 

Маркетинг - - - - - - 2 - 

Економска географија - - 2 - - - - - 

Пословна информатика - - - - - 2 - 2 

УКУПНО 6 4 10 4 12 4 14 4 

УКУПНО 10 14 16 18 

В. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРЕДМЕТ I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

ТЕОРИЈА/ВЕЖБЕ Т В Т В Т В Т В 

Верска настава 1 - 1 - 1 - 1 - 

Грађанско васпитање 1 - 1 - 1 - 1 - 

Годишњи фонд часова: 

 

  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ I II III IV   

1 Српски језик и књижевност 111 108 108 99 426 

2 Енглески језик 111 108 108 99 426 

3 Социологија     72   72 

4 Историја 74 72     146 

5 Физичко  васпитање 74 72 72 66 284 

6 Математика 111 108 108 99 426 

Физичко васпитање 2 - 2 - 2 - 2 - 

Математика 3 - 3 - 3 - 3 - 

Рачунарство и информатика - 2 - - - - - - 

Екологија 2 - - - - - - - 

Хемија 2 - - - - - - - 

УКУПНО 17 2 13 - 13 - 11 - 

УКУПНО 19 13 13 11 
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7 Рачунарство и информатика 74       74 

8 Екологија 74       74 

9 Хемија 74       74 

10 Основи економије 74 72 72 66 284 

11 Пословна економија 74 72 72 66 284 

12 Рачуноводство 111 108 144 132 495 

13 Савремена пословна кореспонденција 111 108     219 

14 Статистика     72 66 138 

15 Уставно и привредно право     72 66 138 

16 Монетарна економија и банкарство     72 66 138 

17 Комерцијално познавање робе   72     72 

18 Маркетинг       66 66 

19 Економска географија   72     72 

20 Пословна информатика     72 66 138 

 

 

МАТУРСКИ ИСПИТ у средњим стручним школама ученици полажу у складу са Правилником 

о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким 

школама. Садржај и начин полагања матурског испита у стручној и уметничкој школи ( 

"Службени гласник СРС – Просветни гласник", 4/91, 7/91, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 3/95, 8/95, 

5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10 и 8/10). 

 

А) Заједнички део обухвата предмет обавезан за све ученике средњих стручних школа, а према 

програму који је створен у току четворогодишњег образовања. Српски језики и књижевност/ 

матерњи језик и књижевност за ученике који су наставу имали на језику народности (писмено). 

Б) Посебни део обухвата: 

1. матурски практични рад са усменом одбраном рада, 

2. усмени испит из изборног предмета 

 

1. Матурски практични рад  

На матурском испиту проверава се оспособљеност кандидата за обављање послова занимања 

обухваћених образовним профилом. Садржаји практичног рада утврђују се из следећих области: 

- пословна средства предузећа 

- благајничко пословање 

- евиденција материјала, ситног инвентара и амбалаже 

- трошкови пословања у предузећу 

- калкулације 

- реализација роба и услуга 

- приходи и расходи у пословању предузећа 

- утврђивање пословног резултата 

- расподела пословног резултата 

- инвентарисање 

- банкарско пословање 

- финансијско пословање у предузећу 

- статистичко обухватање производње и промета 

- изражавање пословног резултата 
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Садржаји усмене одбране рада проистичу из садржаја програма матурског практичног рада и 

односе се на објашњења конкретног матурског практичног рада. 

 

2. Усмени испит из изборног предмета  

У оквиру изборног дела ученик полаже један предмет по сопственом избору из групе предмета 

значајних за знања која ће примењивати у свакодневном извршавању конкретних радних 

задатака из подручја рада економија, право и администрација-област економије. 

 Изборни предмет који ученик бира може бити од значаја за даље образовање или за 

укључивање у рад. Ученик бира један предмет између следећих: 

- Математика 

- Основи економије 

- Пословна економија 

- Рачуноводство 

- Маркетинг 

- Статистика 

- Монетарна економија и банкарство. 

 Изборни предмети се полажу према програмима које су ученици остварили у току 

четворогодишњег школовања. 

 

 

 

 

 
 

Образовни профил: КОМЕРЦИЈАЛИСТА-оглед  

Трајање образовања: четири године 

Број решења: 128-022-110/2012-01 од 05.04.2012. 

Просветни гласник РС 12/2007 , 05/2011, 02/2012, 09/2012,05/2010. 

 

      Комерцијалиста набавља робу од произвођача и продаје је трговинским, занатским и 

индустријским предузећима. Комерцијалисти у трговини на велико и спољној трговини саветују 

комитенте о својствима робе и старају се о испоруци на право место и у право време. У 

пословима набавке робе проналази најбоље изворе набавке, прикупља понуде и води преговоре 

са добављачима. По приспећу робе контролише фактуре и доставну документацију и стара се за 

прописно складиштење. У пословима продаје планира испоруке и припрема робу за отпрему. 

Врши калкулацију цена, обрађује упите, издаје фактуре за продату робу. У област његових 

послова спада и обрачун трошкова и плаћања, обрада рекламација, као и организација 

маркетиншких активности.  

      Комерцијалисти у трговини на велико и спољној трговини набављају робу свих врста код 

произвођача, добављача и препродају је даље предузећима из области трговине, занатства и 

индустрије. Старају се за прописно складиштење и беспрекоран ток робе, односно надзиру улаз 

робе, стање робе на складишту, Додатно поручују робу и планирају испоруку тј. продају робе. 

 

Послови које ради комерцијалиста: 

 Обављање општих канцеларијских и административних послова; обрада улазне и излазне 

поште, као и расподела поште; израда планова и организационих планова рада, односно 

сарадња на њиховој изради; израда извештаја и записника.  
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 Писмена кореспонденција са добављачима и комитентима на домицилном и страном језику; 

израда излазних фактура; мониторинг тока плаћања и наплате (урачунавши и поступак 

опомена); израда месечних,односно годишњих извештаја пословања; вођење комерцијалне 

евиденције ; мониторинг и примена позитивне законске регулативе;  

 Књиговодствени послови трговинског предузећа: књижење врста трошкова, обрачун 

трошкова, калкулација улазних и продајних цена, евиденција прихода и расхода, утврђивање 

финансијског резултата; анализа трошкова и добити; вођење финансијског књиговодства; 

обављање послова на завршном годишњем обрачуну;  

 Планирање, координисање и организација набавке; прикупљање понуда од произвођача, 

њихово поређење и вођење преговора у набавци; писање поруџбина, надзирање термина 

испоруке; пријем и контрола робе; рекламације недостатака робе; сарадња са одабраним 

шпедитером. 

  Обављање послова продаје и маркетинга; спровођење анализе тржишта и конкуренције; 

процена резултата истраживања тржишта; израда плана продаје; саветовање комитената и 

старање о комитентима; спровођење преговора у продаји; израда понуда, обрада упита, 

обрада поруџбина и реализација; мониторинг тока пласмана робе; мониторинг тока наплате; 

отпремање робе, израда товарне документације; ангажовање адекватног превоза и сарадња 

са одабраним шпедитером. 

  Управљање складиштем; комплетирање документације у вези са пријемом робе у 

складиште; вођење електронске и штампане магацинске евиденције и документације; 

ажурирање лагер листе; утврђивање недостатака приспеле робе; израда комисијског 

записника о недостацима робе; израда пријемнице; израда отпремнице;  

 Сарадња и контакти, раде самостално и у тиму. Са добављачима, односно произвођачима 

воде преговоре о набавци. Комерцијалисти у трговини на велико успостављају контакт са 

комитентима, преговарају са њима, саветују комитенте ја старају се за њих, директно или 

телефонски. У комитенте спадају трговци на мало, као и даљи прерађивачи из области 

индустрије и заната. Уско сарађују тј. користе услуге шпедитера. 

 

Радна места 

      Претежно раде у трговини на велико различитим врстама робе, веома често раде у 

трговинским предузећима са мешовитим асортиманом робе. Велики део времена проводе у 

канцеларијским просторијама где на компјутеру обављају већи део послова. Комитенте саветују 

и директно у продајном простору. Познато радно окружење им је и складиште где 

комерцијалисти врше пријем робе. У оквиру теренске службе путују аутомобилом да би обишли 

своје комитенте. Неки комерцијалисти у трговини на велико су радници на даљину што значи да 

наизменично раде у предузећу и за компјутером из своје куће.  

 

Годишњи фонд часова обавезних наставних предмета: 

Редни 

број 
Предмети 

I разред II разред III разред IV разред 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

A Општеобразовни 

1. Срспки језик и књижевност 3 111 3 111 3 108 3 96 

2. Страни језик I 3 111 3 111 3 108 3 96 

3. Страни језик II 2 74 2 74 2 72 2 64 

4. Физичко васпитање 2 74 2 74 2 72 2 64 
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5. Математика 3 111 3 111 3 108 3 96 

6. Рачунарство и информатика 2 74 2 74 2 72 - - 

Б Стручни 

7. Увод у економију 4 148 - - - - - - 

8. Основи права 3 111 - - - - - - 

9. Канцеларијско пословање 3 111 - - - - - - 

10. Основи рачуноводства 3 111 - - - - - - 

11. Статистика - - - - 2 72 - - 

12. Пословне финансије - - - - - - 2 64 

13. Предузетништво - - - - - - 2 64 

14. Трговинско пословање - - 2 74 - - - - 

15. Право у трговини - - 3 111 - - - - 

16. Рачуноводство у трговини - - 2 74 - - - - 

17. Пословна комуникација - - 2 74 - - - - 

18. Организација набавке и продаје - - 3 111 3 108 - - 

19. Спољнотрговинско пословање - - - - 2 72 - - 

20. Међународна шпедиција - - - - 2 72 - - 

21. 
Обука у виртуелном 

предузећу 
- - - - 3 108 4 128 

22. Маркетинг - - - - - - 3 96 

23. Настава у блоку - - - - - 30 - 60 

В Изборни 

24. Верска настава/Грађанско васпитање 1 37 1 37 1 37 1 34 

25. Изборни према пограму огледа 2 74 2 74 2 72 2 64 

Фонд часова изборних предмета по разредима: 

Г: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ I II III IV 

Изборни предмет прописан законом 

1. Грађанско васпитање / Верска настава  1  1    1   1 

Изборни предмети прописани програмом огледа             

Историја 2          

Екологија и здравствено васпитање 2          

Економска географија 2          

Психологија    2       

Ликовна култура    2       

Пословна економија    2       

Логика       2    

Социологија       2    

Комерцијално познавање робе       2    
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Философија          2 

Електронско пословање          2 

Менаџмент          2 

Предвиђен број ученика у одељењу је  24. 

Настава из следећих предмета се одвија по групама кроз вежбе (В), практичну наставу (ПН) и 

наставу у блоку (Б): 

разред ПРЕДМЕТ 

годишњи фонд 

часова 
број 

ученика 

у групи В ПН Б 

I 

Канцеларијско пословање 111   12 

Основи рачуноводства 74   12 

Рачунарство и информатика 74   12 

II 

Комуникација 74    

Рачуноводство у трговини 74   12 

Рачунарство и информатика 74   12 

Организација набавке и продаје 74   12 

III 

Статистика 72   12 

Организација набавке и продаје 72   12 

Обука у виртуелном предузећу 108  30 12 

Рачунарство и информатика 72   12 

IV 
Предузетништво 64    

Обука у виртуелном предузећу 128  60 12 

 

 

МАТУРСКИ ИСПИТ 
 
ЦИЉ МАТУРСКОГ ИСПИТА  
Матурским испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању за 

одговарајући образовни профил, стекао програмом прописана знања, вештине и главне стручне 

компетенције за занимања за која се школовао у оквиру образовног профила по програму 

огледа.  

 
СТРУКТУРА МАТУРСКОГ ИСПИТА  
Матурски испит за ученике који су се школовали по огледном програму за образовни профил 

комерцијалиста, састоји се од три независна испита: 

- Испит из српског језика, односно језика националне мањине (у даљем тексту: матерњи језик);  

- Испит за проверу стручно-теоријских знања;  

- Матурски практични рад.  

 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ ИСПИТА  
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Ученик полаже матурски испит у складу са Законом. Матурски испит може да полаже ученик 

који је успешно завршио четири разреда средње школе по програму огледа за овај образовни 

профил.  

Завод за унапређивање образовања и васпитања - Центар за стручно образовање и образовање 

одраслих (у даљем тексту: Центар) у Приручнику о полагању матурског испита за образовни 

профил комерцијалиста (у даљем тексту: Приручник):  

- Одређује посебне предуслове за полагање матурског испита;  

- Утврђује листу тема за писмени испит из матерњег језика, са упутствима за организацију 

испита и оцењивање;  

- Припрема збирку задатака за завршни тест провере стручно-теоријских знања са упутствима за 

структурирање теста и његово оцењивање;  

- Припрема листу стандардизованих радних задатака и комбинација за матурски практични рад 

и листе за оцењивање са упутствима за организацију и реализацију испита.  

Јединствену листу тема одређују наставници матерњег језика из свих школа у којима се 

остварује оглед за дати образовни профил.  

Збирку задатака за завршни тест и практичне радне задатке припремају наставници стручних 

предмета из школа у којима се остварује оглед, у сарадњи са Центром.  

Центар доставља коришћење свакој школи која остварује наставни план и програм огледа.  

Приручник се може допуњавати сваке школске године.  

 
ОРГАНИЗАЦИЈА МАТУРСКОГ ИСПИТА  
Матурски испит спроводи се у школи и просторима где се налазе радна места и услови за које се 

ученик образовао. 

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

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

полагање теста за проверу стручно - теоријских знања и матурског практичног рада. У оквиру 

периода планираног програмом огледа 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 студената може да траје 

највише пет 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 и три заменика. Сваки део матурског испита се оцењује и на основу тих оцена 

утврђује се општи успех на матурском испиту. Испит из матерњег језика  

Циљ испита из матерњег језика је провера језичке писмености, познавања књижевности као и 

опште културе. Испит се полаже писмено и траје три сата. На писменом испиту из матерњег 

језика ученик обрађује једну од четири понуђене теме, које утврђује испитни одбор школе, на 

предлог стручног већа наставника матерњег језика, са јединствене листе тема објављене у 

Приручнику. Оцену писаног рада утврђује испитна комисија на основу појединачних оцена 

сваког члана испитне комисије. 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. Ова знања стичу се кроз 

следеће предмете: 

 - Трговинско пословање  

- Спољнотрговинско пословање  

- Пословне финансије  
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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)  

51-63 довољан (2)  

64 - 75 независност добар (3)  

76-87 врло добар (4)  

88-100 одличан (5)  

Тест припрема Центар, на основу збирке задатака за завршно тестирање која је саставни део 

Приручника, и то тако да се из збирке преузимају задаци који укупно носе 75 бодова, док 

преосталих 25 бодова носе задаци који нису објављени у збирци. Комисију за преглед тестова 

чине три наставника стручних предмета.  

 

Матурски практични рад  

Циљ матурског практичног рада је провера главних стручних компетенција прописаних планом 

и програмом за образовни профил службеник осигурања:  

- Набавка и продаја робе на унутрашњем тржишту;  

- Набавка и продаја робе на иностраном тржишту;  

- Пријем, складиштење и отпрема робе.  

Матурски практични рад спроводи се у школи и просторима где се налазе радна места и услови 

за које се ученик образовао.  

Оцену о стеченим прописаним компетенцијама даје испитна комисија. Комисију чине три члана 

и три заменика, које именује директор школе. Комисију чине:  

- Два наставника стручних предмета за образовни профил, од којих је један председник 

комисије и  

- Представник послодаваца - стручњак у датој области кога предлаже Унија послодаваца Србије 

у сарадњи са одговарајућим пословним удружењима, Привредном комором Србије и Центром. 

Базу података о члановима испитних комисија води Центар.  

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

прописане главне стручне компетенције. Од стандардизованих радних задатака сачињава се 

одговарајући број комбинација радних задатака за матурски практични рад. Број комбинација 

мора бити за 10% већи од броја студената који полажу матурски испит у једној школи. Ученик 

извлачи комбинацију радних задатака. Сваки радни задатак може да се оцени са највише 100 

бодова. Успех на матурском практичном раду зависи од укупног броја бодова које је ученик 

стекао извршавањем свих прописаних радних задатака. Сваки члан испитне комисије утврђује 

укупан број бодова по задатку на основу бодовања по обрасцу за оцењивање радног задатка.  

У Збирни образац за оцењивање радних задатака на матурском практичном раду, који је 

саставни део Записника о полагању матурског испита, и који је дат у Приручнику, сваки члан 

комисије уноси утврђен број бодова појединачно по задатку. На основу унетих бодова комисија 

израчунава просечан број бодова по задатку. Укупан број бодова који ученик оствари на 

матурском практичном раду, једнак је збиру просечних поена на свим радним задацима. Укупан 

број бодова преводи се у успех. Скала успешности је петостепена. 
 УКУПАН БРОЈ БОДОВА УСПЕХ  

3 радна задатка  

до 150 недовољан (1)  

151-189 довољан (2)  
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190-225 добар (3)  

226-260 врло добар (4)  

261-300 одличан (5)  
ДИПЛОМА И УВЕРЕЊЕ  

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 

огледа за образовни профил. 

 

 

 

 

 
 

Образовни профил: КОМЕРЦИЈАЛИСТА 

Трајање образовања: четири године 

Решење 128-022-628/2015-01 од 16.12.2015.    

Просветни гласник РС 15/2015 

 

Смер Комерцијалиста од 01.09.2015. се ради по новом наставном програму јер је изашао из 

огледа. План и програм за дати смер је облављен у Просветном гласнику број 15 од 27.08. 2015. 

године. Верификација наведеног образовног профила је у току. По датом наставном плану је 

уписано 29 ученика у први разред, а табеларни приказ предмета је саставни део овог документа. 

На седници Школског одбора одржаној 15.09.2015. године ( дел.бр. 1570/3)  усвојена је допуна 

програма образовним профилом комерцијалиста без одреднице оглед. Дати смер је уписан 

према усвојеном годишњем плану рада школе. 

 

Назив квалификације: Комерцијалиста 

Сектор-подручје рада: Економија, право и администрација 

Ниво квалификације: IV 

Сврха квалификације: набавка и увоз робе, организовање пријема, отпремање и складиштење 

робе, продаја робе на велико и извоз робе 

Начин стицања квалификације: Квалификација се стиче након успешно завршеног процеса 

средњег стручногобразовања 

Трајање: Програм средњег стручног образовања за стицање квалификације траје четири године 

Начин провере: достигнутост исхода програма средњег стручног образовања се проверава на 

матурском испиту који спроводи средња школа 

Заснованост квалификације: Квалификација се заснива на опису рада, циљевима стручног 

образовања и исходима стручног образовања. 

Опис рада  

Дужности - стручне компетенције:  
- Набавка и увоз робе  

- Организовање пријема, отпреме и складиштења робе  

- Продаја робе на велико и извоз робе  

Циљеви стручног образовања:  
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Циљ стручног образовања за квалификацију КОМЕРЦИЈАЛИСТА је оспособљавање лица за 

набавку и увоз робе, организовање пријема, отпреме и складиштења робе, продају робе на 

велико и извоз робе.  

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе 

континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивања могућности 

запошљавања, усмерава да лица буду оспособљавана за:  

- примену теоријских знања у практичном контексту;  

- примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;  

- примену мера заштите животне средине у процесу рада;  

- употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација 

у раду и свакодневном животу;  

- преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;  

- препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу  
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Образовни профил: ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР 

Трајање образовања: четири године 

Решење 128-022-628/2015-01 од 16.12.2015.    

Просветни гласник РС 15/2015 

(Општеобразовни предмети " Просветни гласник РС 11/2013.") 

(Стручни предмети " Просветни гласник РС 04/2013.") 

(Матурски испит " Просветни гласник РС 04/2013.") 

 

      Финансијски техничари управљају приливом и одливом финансијских средстава. У 

државним институцијама то чине у складу с плановима коришћења тих средстава, а у банкама и 

у производним и услужним радним организацијама у складу с њиховом пословном политиком. 

У свом раду израђују, анализирају и интерпретирају финансијске извештаје, као што су месечни 

и годишњи финансијски планови прихода и расхода и извештаји о њиховој реализацији, 

планови инвестиција или санација пословања, планови и анализе динамике отплаћивања 

краткорочних и дугорочних позајмица, обрачуни порезних давања, због доношења или 

предлагања одговарајућих одлука о коришћењу финансијских средстава.  

      Финансијски техничари учествују у пројектовању, развоју нових дорађивању нових 

пословних информатичких закона који производе такве информације, радни задаци, обавезе и 

одговорности финансијског техничара зависе од величине организације у којој ради: што је 

организација већа посао је специфичнији. Финансијски техничари требају имати развијене 

математичке способности за брзу анализу и интерпретацију података. 

      Од њих се такође очекује да буду способни за излагање финансијске информације у 

говорном и писаном облику члановима управљачке структуре, инвеститорима, клијентима и 

другим корисницима тих резултата. Бројност одредби у законској регулацији финансијског 

пословања тражи од финансијских техничара добро памћење, а сарадња са колегама и 

пословним партнерима развијене вештине преговарања. 

 

Недељни план часова 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

A.ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРЕДМЕТ I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

ТЕОРИЈА/ВЕЖБЕ Т В Т В Т В Т В 

Српски језик и књижевност 3 - 3 - 3 - 3 - 

Страни језик 3 - 3 - 3 - 3 - 

Социологија - - - - 2 - - - 

Историја 2 - 2 - - - - - 

Физичко васпитање 2 - 2 - 2 - 2 - 

Математика 3 - 3 - 3 - 3 - 

Рачунарство и информатика - 2 - - - - - - 
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Екологија 2 - - - - - - - 

Хемија 2 - - - - - - - 

УКУПНО 17 2 13 - 13 - 11 - 

УКУПНО 19 13 13 11 

 

 

 

 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Б.СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРЕДМЕТ I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

ТЕОРИЈА/ВЕЖБЕ Т В Т В Т В Т В 

Основи економије 2 - 2 - - - - - 

Пословна економија 2 - 2 - - - - - 

Рачуноводство 1 1 1 1 1 2 2 2 

Савремена пословна кореспонденција 1 2 1 2 - - - - 

Статистика - - - - 2 - 2 - 

Право - - - - 2 - 2 - 

Основи финансија - - 3 - - - - - 

Пословне финансије - - - - 2 - - - 

Јавне финансије - - - - 2 - 2 - 

Економска географија - - 2 - - - - - 

Финансијско пословање - - 1 1 - - - - 

Девизно и царинско пословање - - - - - - 3 - 

Банкарско пословање - - - - 2 - 2 - 

Осигурање - - - - - - 2 - 

Пословна информатика - - - - 2 - 2 - 

УКУПНО 6 3 12 4 13 2 17 2 

УКУПНО 9 16 15 19 

В. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРЕДМЕТ I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

ТЕОРИЈА/ВЕЖБЕ Т В Т В Т В Т В 

Верска настава 1 - 1 - 1 - 1 - 

Грађанско васпитање 1 - 1 - 1 - 1 - 

 

Годишњи фонд часова: 

  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ I II III IV   

1 Српски језик и књижевност (3+3+3+3) 111 108 108 99 426 

2 Енглески језик  (3+3+3+3) 111 108 108 99 426 

3 Социологија  (2)     72   72 
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4 Историја   (2+2) 74 72     146 

5 Физичко васпитање 74 72 72 66 284 

6 Математика (3+3+3+3) 111 108 108 99 426 

7 Рачунарство и информатика  (2в) 74       74 

8 Екологија  (2) 74       74 

9 Хемија  (2) 74       74 

10 Основи економије  (2+2) 74 72     146 

11 Пословна економија  (2+2) 74 72     146 

12 Рачуноводство  (2+2+3) 74 72 108   254 

13 Савремена пословна кореспонденција 111 108     219 

14 Статистика     72 66 138 

15 Право     72 66 138 

16 Основи финансија     108   108 

17 Пословне финансије     72 66 138 

18 Јавне финансије     72 66 138 

19 Економска географија   72     72 

20 Финансијско пословање   72     72 

21 Девизно и царинско пословање       99 99 

22 Банкарско пословање     72 66 138 

23 Осигурање       66 66 

24 Пословна информатика     72 66 138 

 

 

МАТУРСКИ ИСПИТ 

Матурски испит у средњим стручним школама ученици полажу у складу са Правилником 

о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким 

школама – Садржај и начин полагања матурског испита у стручној и уметничкој школи 

(„Службени гласник СРС - Просветни гласник”, број 6/90 и „Просветни гласник”, бр. 4/91 7/93, 

17/93, 1/94, 2/94 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 

1/09, 3/09, 10/09, 5/10 и 8/10). 

А) Заједнички део обухвата предмет обавезан за све ученике средњих стручних школа, а 

према програму који је створен у току четворогодишњег образовања. 

Српски језик и књижевност/матерњи језик и књижевност за ученике који су наставу имали 

на језику народности (писмено).  

Б) Посебни део обухвата: 

1. матурски практични рад са усменом одбраном рада, 

2. усмени испит из изборног предмета. 

 

1. Матурски практични рад 
На матурском испиту проверава се оспособљеност кандидата за обављање послова занимања 

обухваћених образовним профилом.  

Садржаји практичног рада утврђују се из следећих области: 

- пословна средства предузећа, 

- благајничко пословање, 

- евиденција материјала ситног инвентара и амбалаже, 

- трошкови пословања у предузећу, 

- калкулације, 
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- реализација роба и услуга, 

- приходи и расходи у пословању предузећа,  

- утврђивање пословног резултата, 

- расподела пословног резултата, 

- инвентарисање, 

- банкарско пословање, 

- финансијско пословање у предузећу, 

- статистичко обухватање производње и промета и 

- изражавање пословног резултата. 

Садржаји усмене одбране рада проистичу из садржаја програма матурског практичног рада и 

односе се на објашњења конкретног матурског практичног рада. 

 

2. Усмени испит из изборног предмета 
У оквиру изборног дела ученик полаже један предмет пo сопственом избору из групе 

предмета значајних за знања која ће примењивати у свакодневном извршавању конкретних 

радних задатака из подручја рада економија, право и администрација - област економије. 

Изборни предмет који ученик бира може бити од значаја за даље образовање или за 

укључивање у рад. Ученик бира један предмет између следећих: 

1. Математика, 

2. Основи економије,  

3. Пословна економија, 

4. Рачуноводство, 

5. Маркетинг, 

6. Статистика, 

7. Монетарна економија и банкарство. 

Изборни предмети се полажу према програмима које су ученици остварили у току 

четворогодишњег школовања. 

 

 

 

 

 
 

 

Образовни профил: ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР 

Трајање образовања: четири године 

број решења: 128-022-151/2013-01 од 15.05.2013. 

Просветни гласник РС 10/2012, 15/2015 

 

Сврха квалификације: Обављање финансијско - рачуноводствених послова, састављање и 

презентација финансијских и пореских извештаја.  

 

Стручне компетенције: 

- Организовање сопственог рада у области финансија и рачуноводства  

- Обављање послова са књиговодственом документацијом 

- Обављање послова платног промета 

- Контирање и књижење пословних промена кроз пословне књиге  
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- Обављање финансијских послова 

- Припремање и израда обрачуна  

- Припремање и израда извештаја 

 
Стручна 

компетенција 

 

Јединице компетенције 

Организовање 

сопственог рада у 

области 

финансија и 

рачуноводства 

- Припрема и организује сопствени рад 

- Припрема радно место 

-  Прати и примењује промене у законској, професионалној и интерној  регулативи 

финансија и рачуноводства 

Обављање 

послова са 

књиговодственом 

документацијом 

- Прима и заводи документацију 

- Класификује књиговодствену документацију према имовинским деловима 

- Саставља документацију 

- Издаје документацију 

- Контролише исправност књиговодствене документације: формалну, рачунску и 

суштинску 

- Архивира документацију 

- Уноси податке у базе података и одржава базу података 

Обављање 

послова платног 

промета 

- Отвара и води пословне рачуне 

- Припрема документацију за готовинске уплате и исплате 

- Обавља благајничке послове 

- Саставља благајнички дневник 

- Припрема документацију за плаћања са динарског текућег рачуна 

- Припрема документацију за плаћања са девизног текућег рачуна 

- Обавља безготовинска и готовинска плаћања 

- Обавља обрачунска плаћања 

- Утврђује стање новчаних средстава на основу извода банке 

- Извештава о стању новчаних средстава на рачунима предузећа 

Контирање и 

књижење  

пословних 

промена кроз 

пословне књиге 

 

- Отвара пословне књиге 

- Контира и књижи настале пословне промене на имовини, капиталу и обавезама на 

основу расположиве документације поштујући књиговодствена правила 

- Књижи пословне промене хронолошки у дневнику, систематски на рачунима главне 

књиге и аналитички на рачунима помоћних књига, према важећем Контном оквиру, 

у складу са Законом о рачуноводству и ревизији 

- Закључује пословне књиге 

- Обезбеђује адекватне информације за пословно одлучивање 

Обављање 

финансијских 

послова 

- Учествује у изради финансијских  планова 

- Прати извршење финансијског плана 

- Прати прибављање и трошење новчаних средстава 

- Припрема податке за процену финансијске ситуације предузећа 

- Припрема податке за анализу финансијског пословања предузећа 

- Обавља послове са хартијама од вредности 

- Припрема документацију за добијање банкарских кредита 

- Води кореспонденцију са банкама 

- Припрема податке за  израду платног биланса 

- Саставља и презентује периодичне извештаје о финансијском положају и пословању 

предузећа 

Припремање и 

израда обрачуна 
- Припрема податке за обрачун зарада и других личних примања 

- Обрачунава зараде и накнаде зарада 



Економско-трговинска школа "Паја Маргановић" Панчево 
 

Програм рада школе 2016-2020. 25 
 

- Обрачунава порезе и доприносе на зараде 

- Обрачунава ПДВ 

- Обрачунава порез из резултата 

- Обрачунава остале порезе и доприносе 

- Припрема податке и подноси пореске пријаве 

- Саставља обрасце о обрачунатом и плаћеном порезу 

- Обрачунава амортизацију 

- Обрачунава трошкове 

- Обрачунава приходе, расходе и резултат пословања 

- Обрачунава камате 

- Обрачунава продуктивност, економичност и рентабилност 

- Обрачунава ниво залиха 

- Рачуна показатеље ликвидности 

- Саставља калкулацију цене коштања производа 

- Саставља калкулације цена трговинске робе и услуга 

Припремање и 

израда извештаја 
- Ажурира податке за израду извештаја 

- Усаглашава промет и стање главне књиге са дневником и помоћним књигама пре 

пописа и пре састављања годишњих финансијских извештаја 

- Израђује статистичке и друге извештаје 

- Израђује финансијске извештаје (завршни рачун) 

- Презентује финансијске извештаје 

- Израђује порески биланс 

- Анализира податке о финансијској ситуацији предузећа 

 

Циљеви стручног образовања 

 

Циљ стручног образовања за образовни профил финансијски администратор је 

оспособљавање ученика за обављање финансијско - рачуноводствених послова, састављање  и 

презентацију финансијских и пореских извештаја.  

 Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба 

континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређење могућности 

запослења, усмерава ученике да се оспособљавају  за:  

- примену теоријских знања у практичном контексту; 

- ефикасан рад у тиму; 

- преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и 

каријери; 

- благовремено реаговање на промене у радној средини; 

- препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; 

- примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; 

- примену мера заштите животне средине у складу са концептом одрживог развоја;  

употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у 

раду и свакодневном животу. 

 

Ред. 

број Предмети 
     I разред         II разред     III разред      IV разред 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

 А ОПШТЕОБРАЗОВНИ          

1 Српски језик и 

књижевност 
3 111 3 111 3 108 3 96 
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2 Страни језик 3 111 3 111 3 108 3 96 

3 Физичко васпитање 2 74 2 74 2 72 2 64 

4 Математика 3 111 3 111 3 108 3 96 

5 Географија 2 74       

6 Историја 2 74 2 74     

7 Социологија       2 64 

Б ОПШТЕСТРУЧНИ         

8 Рачунарство и 

информатика 
2 74 2 74     

9 Предузетништво       2 64 

В СТРУЧНИ         

10 Основи економије 2 74 2 74     

11 Економика предузећа 2 74 2 74 2 72     

12 Канцеларијско пословање 2 74 2 74 2 72 2 64 

13 Право     2 72 2 64 

14 Рачуноводство 3 111 3 111 4 144 4 128 

15 Статистика     3 108   

16 Ревизија и контрола       2 64 

17 Финансијско пословање 2 74 2 74 2 72 2 64 

18 Финансијско 

рачуноводствена обука 

(+блок) 

  2 74 3 108+30 3 96+60 

Г ИЗБОРНИ         

19 Верска настава/Грађанско 

васпитање 
1 37 1 37 1 36 1 32 

 

Б:  Листа изборних предмета према програму образовног профила 

Рб Листа изборних предмета 
РАЗРЕД 

I II III IV 

Стручни предмети* - ОБАВЕЗНО СЕ БИРА БАР У ЈЕДНОМ РАЗРЕДУ 

1. Пословни енглески језик     2   

2. Електронско пословање     2   

3. Рачуноводство финансијских организација и буџетских корисника      2  

4. Маркетинг       2 

Општеобразовни предмети 

1. Екологија и заштита животне средине    1 

2. Историја (одабране теме)   1  

3. Музичка култура   1  

4. Изабрани спорт   1 1 
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ПРОГРАМ МАТУРСКОГ ИСПИТА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ФИНАНСИЈСКИ 

АДМИНИСТРАТОР 

ЦИЉ МАТУРСКОГ ИСПИТА 

Матурским испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању за 

образовни профил финансијски администратор, стекао знања, вештине и ставове, односно 

стручне компетенције прописане Стандардом квалификације финансијски администратор. 

1. СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ, ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА 

 

Назив квалификације: Финансијски администратор 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

Ниво квалификације: IV 

Трајање образовања: четири године 

Сврха квалификације: Обављање финансијско-рачуноводствених послова, састављање и 

презентација финансијских и пореских извештаја. 

Стручне компетенције: 

- Организовање сопственог рада у области финансија и рачуноводства 

- Обављање послова са књиговодственом документацијом 

- Обављање послова платног промета 

- Контирање и књижење пословних промена кроз пословне књиге 

- Обављање финансијских послова 

- Припремање и израда обрачуна 

- Припремање и израда извештаја 

Опис рада 

Стручна 

компетенција 
Јединице компетенције 

Организовање 

сопственог рада у 

области финансија и 

рачуноводства 

- Припрема и организује сопствени рад 

- Припрема радно место 

- Прати и примењује промене у законској, професионалној и 

интерној регулативи финансија и рачуноводства 

Обављање послова 

са књиговодственом 

документацијом 

- Прима и заводи документацију 

- Класификује књиговодствену документацију према имовинским 

деловима 

- Саставља документацију 

- Издаје документацију 

- Контролише исправност књиговодствене документације: формалну, 

рачунску и суштинску 

- Архивира документацију 

- Уноси податке у базе података и одржава базу података 

Обављање послова 

платног промета 

- Отвара и води пословне рачуне 

- Припрема документацију за готовинске уплате и исплате 

- Обавља благајничке послове 
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- Саставља благајнички дневник 

- Припрема документацију за плаћања са динарског текућег рачуна 

- Припрема документацију за плаћања са девизног текућег рачуна 

- Обавља безготовинска и готовинска плаћања 

- Обавља обрачунска плаћања 

- Утврђује стање новчаних средстава на основу извода банке 

- Извештава о стању новчаних средстава на рачунима предузећа 

Контирање и 

књижење пословних 

промена кроз 

пословне књиге 

- Отвара пословне књиге 

- Контира и књижи настале пословне промене на имовини, капиталу 

и обавезама на основу расположиве документације поштујући 

књиговодствена правила 

- Књижи пословне промене хронолошки у дневнику, систематски на 

рачунима главне књиге и аналитички на рачунима помоћних књига, 

према важећем Контном оквиру, у складу са Законом о 

рачуноводству и ревизији 

- Закључује пословне књиге 

- Обезбеђује адекватне информације за пословно одлучивање 

Обављање 

финансијских 

послова 

- Учествује у изради финансијских планова 

- Прати извршење финансијског плана 

- Прати прибављање и трошење новчаних средстава 

- Припрема податке за процену финансијске ситуације предузећа 

- Припрема податке за анализу финансијског пословања предузећа 

- Обавља послове са хартијама од вредности 

- Припрема документацију за добијање банкарских кредита 

- Води кореспонденцију са банкама 

- Припрема податке за израду платног биланса 

- Саставља и презентује периодичне извештаје о финансијском 

положају и пословању предузећа 

Припремање и 

израда обрачуна 

- Припрема податке за обрачун зарада и других личних примања 

- Обрачунава зараде и накнаде зарада 

- Обрачунава порезе и доприносе на зараде 

- Обрачунава ПДВ 

- Обрачунава порез из резултата 

- Обрачунава остале порезе и доприносе 

- Припрема податке и подноси пореске пријаве 

- Саставља обрасце о обрачунатом и плаћеном порезу 

- Обрачунава амортизацију 

- Обрачунава трошкове 

- Обрачунава приходе, расходе и резултат пословања 

- Обрачунава камате 

- Обрачунава продуктивност, економичност и рентабилност 

- Обрачунава ниво залиха 

- Рачуна показатеље ликвидности 

- Саставља калкулацију цене коштања производа 

- Саставља калкулације цена трговинске робе и услуга 

Припремање и - Ажурира податке за израду извештаја 
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израда извештаја - Усаглашава промет и стање главне књиге са дневником и помоћним 

књигама пре пописа и пре састављања годишњих финансијских 

извештаја 

- Израђује статистичке и друге извештаје 

- Израђује финансијске извештаје (завршни рачун) 

- Презентује финансијске извештаје 

- Израђује порески биланс 

- Анализира податке о финансијској ситуацији предузећа 

 

8. Циљеви стручног образовања 

Циљ стручног образовања за образовни профил финансијски администратор је оспособљавање 

ученика за обављање финансијско-рачуноводствених послова, састављање и презентацију 

финансијских и пореских извештаја. 

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба 

континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређење могућности 

запослења, усмерава ученике да се оспособљавају за: 

- примену теоријских знања у практичном контексту; 

- ефикасан рад у тиму; 

- преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери; 

- благовремено реаговање на промене у радној средини; 

- препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; 

- примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; 

- примену мера заштите животне средине у складу са концептом одрживог развоја; 

- употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација 

у раду и свакодневном животу. 

 

Исходи стручног образовања 

Стручне 

компетенције 
Знања Вештине Ставови 

По завршеном 

програму 

образовања за 

овај профил, 

ученик ће бити 

оспособљен да: 

   

организује 

сопствени 

рад у области 

финансија и 

рачуноводства 

- опише припрему и 

организацију процеса 

рада 

- дефинише поделу 

рада и специјализацију 

- разликује законску, 

професионалну и 

интерну регулативу у 

- припреми и организује рад 

на свом радном месту 

- прати и примени промене у 

законској, професионалној и 

интерној регулативи 

финансија и рачуноводства 

- тачно, ажурно и 

систематично 

извршава радне 

задатаке 

- савесно, 

одговорно, уредно 

и благовремено 

обавља поверене 
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области рачуноводства послове 

- ефикасно 

организује време 

- испољи 

позитиван однос 

према значају 

функционалне и 

техничке 

исправности 

опреме и средстава 

за рад 

- испољи 

љубазност, 

комуникативност, 

предузимљивост, 

ненаметљивост и 

флексибилност у 

односу према 

клијентима и 

сарадницима 

- испољи 

позитиван однос 

према 

професионално-

етичким нормама и 

вредностима 

- испољи 

позитиван однос 

према учењу и 

образовању током 

целог живота 

- понаша се у 

складу са 

концептом 

одрживог развоја 

обавља послове 

са 

књиговодственом 

документацијом 

- дефинише појам 

књиговодственог 

документа 

- наведе битне елементе 

књиговодственог 

документа 

- класификује 

књиговодствена 

документа 

- разликује екстерну и 

интерну 

књиговодствену 

- састави и изда 

књиговодствену 

документацију 

- прикупи, класификује и 

заведе књиговодствену 

документацију 

- уочава формалне, рачунске 

и суштинске недостатке у 

књиговодственој 

документацији и исправља 

грешке 

- архивира документацију 
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документацију 

- разликује циљеве 

формалне, рачунске и 

суштинске контроле 

- наведе разлоге, 

начине и време чувања 

књиговодствених 

докумената 

- разликује базе 

података 

- употребљава софтвер за 

вођење базе података 

обавља послове 

платног промета 

- дефинише платни 

промет 

- наведе и објасни врсте 

платног промета 

- објасни употребу 

инструмента платног 

промета у земљи и 

иностранству 

- разликује готовинско 

и безготовинско 

плаћање 

- објасни благајничко 

пословање 

- објасни улогу и значај 

текућег рачуна 

- објасни улогу и значај 

девизног рачуна 

- објасни улогу и значај 

извода банке 

- отвари и води пословне 

рачуне 

- попуни инструменте 

платног промета у земљи и 

са иностранством 

- састави благајничку 

документацију и 

благајнички дневник 

- припреми документацију за 

плаћања са динарског 

текућег рачуна 

- припреми документацију за 

плаћања са девизног текућег 

рачуна 

- обави безготовинска и 

готовинска плаћања 

- обави обрачунска плаћања 

- утврди стање новчаних 

средстава на основу извода 

банке и припреми извештај 

на основу истог 

 

контира и књижи 

пословне 

промене 

кроз пословне 

књиге 

- наведе и објасни 

правила и начела 

књиговодствене 

евиденције 

- објасни процес 

контирања 

- разликује пословне 

књиге двојног 

књиговодства 

- објасни процес 

евидентирања 

пословних промена 

кроз пословне књиге 

- отвара пословне књиге 

- контира и књижи пословне 

промене на имовини, 

капиталу и обавезама на 

основу расположиве 

документације поштујући 

књиговодствена правила и 

начела 

- књижи пословне промене 

кроз пословне књиге 

- закључи пословне књиге 

- израђује текуће извештаје о 

стању на књиговодственим 

рачунима 

 

обавља - објасни значај - учествује у изради  
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финансијске 

послове 

финансијског плана 

- дефинише 

финансијску анализу 

- наведе и објасни 

показатеље 

финансијске ситуације 

предузећа 

- објасни принципе 

спољнотрговинског 

пословања 

- дефинише платни 

биланс 

- објасни структуру 

платног биланса 

- наведе елементе 

извештаја о 

финансијском 

пословању предузећа 

- разликује могућа 

решења за побољшање 

финансијског положаја 

и финансијске 

ситуације предузећа 

финансијских планова 

- прати извршење 

финансијског плана 

- прати прибављање и 

трошење новчаних средстава 

- припреми податке за 

процену финансијске 

ситуације предузећа 

- припреми податке за 

анализу финансијског 

пословања предузећа 

- обави послове са хартијама 

од вредности 

- припреми документацију за 

добијање банкарских 

кредита 

- води кореспонденцију са 

банкама 

- припреми податке за 

израду платног биланса 

- састави и презентује 

периодичне извештаје о 

финансијском положају и 

пословању предузећа 

припрема и 

израђује 

обрачуне 

- дефинише појмове 

зарада и накнада зараде 

- објасни елементе 

зараде и накнаде зараде 

- објасни поступак 

израде обрачуна зарада 

и накнаде зарада 

- дефинише појам 

пореза 

- наведе врсте и 

карактеристике пореза 

- објасни начин 

израчунавања пореза 

- објасни трошење 

елемената процеса рада 

- наведе врсте трошења 

- објасни начине 

израчунавања 

амортизације 

- дефинише појам 

калкулације трошкова 

- разликује врсте 

калкулација трошкова 

- припреми и обрачуна 

податке за зараде и накнаде 

зарада 

- обрачуна порезе и 

доприносе на зараде 

- обрачуна ПДВ 

- обрачуна порез из 

резултата 

- обрачуна остале порезе и 

доприносе 

- подноси пореске пријаве 

- састави обрасце о 

обрачунатом и плаћеном 

порезу 

- обрачуна амортизацију 

- обрачуна трошкове 

- обрачуна приходе, расходе 

и резултат пословања 

- обрачуна камате 

- обрачуна продуктивност, 

економичност и 

рентабилност 

- израчуна показатеље 
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- дефинише појмове 

прихода, расхода и 

резултата пословања 

- разликује врсте 

прихода и расхода 

- дефинише појам 

профита предузећа 

- разликује парцијалне 

економске принципе 

пословања 

- објасни начин 

израчунавања 

продуктивности, 

економичности, 

рентабилности и 

ликвидности 

- објасни положај 

предузећа на основу 

парцијалних 

економских принципа 

- дефинише појам цене 

производа, робе и 

услуга 

- разликује врсте цена 

производа, робе и 

услуга 

- објасни калкулације 

цена 

ликвидности 

- састави калкулацију цене 

коштања производа 

- састави калкулације цена 

робе и услуга 

припрема и 

израђује 

извештаје 

- наведе задатке везане 

за усаглашавање стања 

- наведе правила и 

објасни поступке 

израде извештаја 

- објасни значај и 

структуру финансијског 

извештавања 

- објасни значај 

пореског биланса 

- објасни значај и 

структуру 

финансијских и 

пореских извештаја 

- ажурира податке за израду 

извештаја 

- усагласи промет и стање 

главне књиге са дневником и 

помоћним књигама пре 

пописа и пре састављања 

годишњих финансијских 

извештаја 

- изради статистичке и друге 

извештаје 

- учествује у изради 

финансијских извештаја 

(завршни рачун) 

- презентује финансијске 

извештаје 

- изради порески биланс 

- анализира податке о 

финансијској ситуацији 

предузећа 
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Детаљан опис матурског испита је дат у Приручнику о полагању матурског испита за профил 

финансијски администратор који је објавио Завод за унапређење образовања и васпитања. 

 

 

 

 

 
 

Образовни профил: ПРАВНИ ТЕХНИЧАР 

Трајање образовања: четири године 

Број решања: 106-022-830/2010-01 од 04.05.2011. 

Просветни гласник РС 7/93, 1/94, 14/97, 12/02, 5/03, 6/05,  11/06, 4/13, 11/13 

 

Правни техничар је занимање које од ученика захтева да буде: тачан, вредан, радан, одговоран, 

ефикасан, праведан, ефикасан, частан, ангажован и истрајан. 

 

По завршетку школовања правни техничар обавља  канцеларијске послове у области права и 

администрације. У већини случајева то је комбинација комуникације са људима и обраде 

докумената.Обично раде у стручним службама органа управе и локалне самоуправе, познају и 

секретарско пословање. 

 

Стручне квалификације: 

·  обављају административне послове; 

·  комуницирају са странкама; 

·  комуницирају са банкама; 

·  пишу решења и одлуке; 

·  раде на пословима из подручја радних односа; 

·  раде на оверама потписа и преписа; 

·  обрађују пошту и раде на рачунару; 

·  израђују разне евиденсије и статистичке податке; 

· способни су за праћење и усвајање пословних и правних знања из пословног права; 

· оспособљени за послове у општим и стручним службама органа управе и локалне самоуправе. 

 

Правни техничари су након школе оспособљени  за самосталан рад и рад у групи. Они су 

канцеларијски службеници који раде административне послове. Поседују основна знања једног 

светског језика на нивоу размене информација из канцеларијско-административно-правних 

послова. Правни техничари су у послу тачни, ажурни, сналажљиви и посебно одговорни. 

Знањем, изгледом и понашањем представљају установу, предузеће или фирму и придоносе 

бољем пословном успеху. Оспособљени су за административне и секретарске послове као што 

су: слепо куцање, рад са странкама, писање понуда, рачуна, предрачуна, уговора и др..Спремни 

су на стално усавршавање.Поседују знање из предузетништва, менаџмента, кореспонденције, 

књиговодства, финансија и банкарства. 

 

Они који заврше овај образовни профил, научиће законе и право наше и других земаља, радећи 

добро плаћен посао, а уз даље школовање на Правном факултету решаваће судске спорове, као 

и да ће моћи да отворе своју сопствену адвокатску канцеларију. 
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Не постоји ни једна делатност у савременом свету којој није потребан административни 

стручњак а за то најшире могућности ипак пружа правни техничар. Правни техничар има 

могућности запослења, пре свега у државним органима, али и у свим установама и предузећима 

на административним, управним, биротехничким пословима као и пословима матичарa. 

 

Ред 

бр. 
 
Предмети 

Недељни фонд часова, настава + вежбе 

I 
ГОДИНА 

II 
ГОДИНА 

III 
ГОДИНА 

IV 
ГОДИНА 

  1. Српски језик и књижевност 3 3 3 3 

  2. Страни језик 2 2 2 2 

  3. Социологија  2   

  4. Историја 2 2 2 2 

  5. Физичко 2 2 2 2 

  6. Математика 3 3 2 2 

  7. Рачунарство и информатика 2в    

  8. Физика 2 2   

  9. Хемија 2    

10. Географија 2 1   

11. Филозофија    3 

12. Музичка уметност 1    

13. Ликовна култура  1   

14. Биологија 3    

15. Устав и право грађана    1 

16. Државно уређење 2    

17. Основи права 2 2   

18. Психологија  2   

19. Логика   3  

20. Основи економије   3  

21. Статистика    2 

22. Основи матичне евиденције   2  

23. Латински језик  2   

24. Пословна и службена кореспонденција 1+3 2 2 2 

25. Основи правних поступака   2 2 

26. Основи радног права  2 2 2 

27. Послови правног промета   2 2 

28. Основи реторике и беседништва    2 

29. Биротехника  2   

30. Секретарско пословање   1+1  
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31. Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1 1 

 
 
 

                                    МАТУРСКИ ИСПИТ 

 

Матурски испит у средњим стручним школама ученици полажу у складу са Правилником 

о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким 

школама – Садржај и начин полагања матурског испита у стручној и уметничкој школи 

(„Службени гласник СРС - Просветни гласник”, број 6/90 и „Просветни гласник”, бр. 4/91 7/93, 

17/93, 1/94, 2/94 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 

1/09, 3/09, 10/09, 5/10 и 8/10). 

Матурски испит се састоји из заједничког и посебног дела. 

А. Заједнички део обухвата предмете који су обавезни  за све ученике средњих стручних 

школа, а према пограму који су остварили у току четворогодишњег школовања: 

Српски језик и књижевност/матерњи језик и књижевност за ученике који су наставу имали на 

језику народности (писмено).  

Б. Посебни део обухвата: 

- израду матурског практичног рада, 

- усмену проверу знања, 

- усмени испит из изборног предмета. 

1. ПРАКТИЧНИ РАД 

На матурском испиту проверава се оспособљеност кандидата за обављале послова занимања 

обухваћених образовним профилом — правни техничар. 

Садржаји практичног рада утврђују се из следећих области: 

- Вођење евиденције, статистичке обраде података и  припремање одговарајућих 

решења,одлука и закључака  из области радних односа и основних права из радног односа. 

- Воћење различитих матичних евиденција. 

- Израда решења, закључака, предлога и сл. у правном поступку. 

Израда различитих врста уговора. Израда пословних писама, архивирање документације, 

воћење картотеке, издавање јавних исправа. 

 

2. УСМЕНА ПРОВЕРА ЗНАЊА 

На матурском испиту проверава се ниво стечених знања, вештина  и способности кандидата 

ради њихове применљивости у раду приликом заснивања радног односа у  предузећу, државном 

органу, установи или у приватној организацији на пословима вођења стручно-

административних послова правног техничара. 

Испитна питања за усмену проверу знања припремају се из области из које је ученик радио 

практичан рад. 

3. ИСПИТ ИЗ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА 

На матурском испиту ученици се опредељују за полагање једног предмета из подручја која 

обезбеуђују знања за даље образовање или за укључивање у рад и то: 

1) филозофија, 
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2) историја, 

3) правни поступци, 

4) послови правног промета, 

5) радно право. 

Изборни предмет се полаже према програму који су ученици ослтварили у току 

четворогодишњег образовања. 

 

 

 
Трговина, угоститељство, туризам 
 

 

 

 
 

Образовни профил: ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР 

Трајање образовања: четири године 

Број  решења: 128-022-649/2014-01 од 02.09.2014. 

Просветни гласник РС 8/2014 

 

Туристички техничар је занимање које је намењено ученицима немирног духа који воле да 

путују и упознају непознато, који су комуникативни, креативни и воле стране језике. 

 

По завршетку школовања туристички техничар обавља послове у туристичкој агенцији и раде 

послове на рецепцији. Туристички техничар врши следеће активности: 

 

·   припрема туристичке услуге; 

·   израђује туристичке услуге; 

·   пласира на тржиште туристичке услуге; 

·   продаје туристичке услуге; 

·   прати реализацију туристичких услуга; 

·   обрачунава туристичке услуге; 

·   услужује госте у хотелу; 

·   комуницира са гостима и клијентима на страном језику. 

 

Овај образовни профил вам омогућава да радите у туристичким агенцијама, хотелима и уопште 

у туризму, али вам даје и могућност да упишете многе факултете (туристички, филолошки, 

филозофски, права..). 

 

Стручне квалификације: 

 

·         треба савесно, одговорно и уредно да обавља послове; 
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·         испољи љубазност, комуникативност, ненаметљивост, предузимљивост и флексибилност; 

·         да ефикасно организује време; 

·         испољи позитиван однос према светској и европској културолошкој и лингвистичкој  

       разноликости. 

 

Туристички техничари организују и продају туристичке аранжмане, продају и посредују у 

продаји угоститељских и туристичких услуга и организују боравак и путовања туриста на многе 

дестинације. Организују и превоз путника до одређених дестинација. Приликом путовања у 

иносранство посредују у прибављању путних исправа и виза потребних за прелаз границе и 

боравак у иностранству. Организују и туристичке водиче. Посао туристичког техничара је и 

рекламирање властитих услуга. Организују представљање властитих путних аранжмана 

брошурама, плакатима, летцима, рекламама и  другим облицима. 

Радни услови 

Они највећи део радног времена проводе седећи у путничкој агенцији. Разговарају са 

клијентима или прорачунавају цене и састављају туристичке аранжмане. Контактирају с 

хотелима, добијају податке и организују услуге превоза. 

 

Туристички техничари треба да поседују следеће особине: тачност, стрпљење, толерантност, 

комуникативност, уредност, љубазност, истрајност и наравно поседовање опште културе. 

Нужно је и добро владање барем једним светским језиком. 

Туристички техничари када заврше школовање раде у туристичким агенцијама и хотелима, 

припремају , израђују и продају турустичке услуге, прате, реализују и обрачунавају туристичке 

услуге, услужују госте у хотелу, комуницирају са гостима и клијентима и на страним језицима. 

 

Ред 

бр. 

 
Предмети 

Недељни фонд часова, настава + вежбе 

I 

 ГОДИНА 

II 

ГОДИНА 

III 

 ГОДИНА 

IV  

ГОДИНА 

  1. Српски језик и књижевност 3 3 3 3 

  2. Страни језик  енглески 3 3 3 3 

  3. Страни језик II 4 4 4 4 

  4. Историја 2 2   

  5. Музичка уметност 1    

  6. Физичко васпитање 2 2 2 2 

  7. Математика 3 3 2 2 

  8. Рачунарство и информатика 2в 2в   

  9. Географија 2 1   

10. Физика 2 2   

11. Хемија 2 2   

12. Биологија 2 2   

13. Основе туризма и угоститељства 2    

14. Агенцијско и хотелијерско пословање 2 2+1 2 2+1 

15. Ликовна  култура  1   

16. Устав и право грађана   1  

17. Економика и организација предузећа  2   
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18. Психологија   2  

19. Финансијско пословање   2  

20. Статистика   2  

21. Пословна кореспонденција и комуникација          2  

22. Туристичка географија   2 2 

23. Историја уметности   2 2 

24. Спољнотрговинско и девизно пословање    2 

25. Право    2 

26. Економика туризма    2 

27. Маркетинг у туризму    2 

28. Филозофија    2 

29. Социологија   2  

30. Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1 1 

 

Б: Листа изборних предмета према програму образовног профила 

Рб Листа изборних предмета 
РАЗРЕД 

I II III IV 

Општеобразовни предмети 

1. Страни језик III**   2 2 2 

2. Историја (одабране теме)***    2 2 

3. Филозофија***    2 2 

4. Ликовна култура  1   

5. Екологија и заштита животне средине  1   

6.  Логика са етиком***   2 2 

 

 

 

 

 
 

Образовни профил: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР 

Трајање образовања: четири године 

"Просветни гласник" бр. 11/06 

"Просветни гласник РС" 15/93, 20/93, 6/95, 7/96, 11/02,  11/04, 11/06, 8/09, 10/12 

 

Трговински техничар је класичан образовни профил за који годинама постоји велико 

интересовање  и који вас припрема за велики број радних места у трговинским предузећима. 

Образовање траје четири године. Осим знања овај профил пружа добру основу за даље 

школовање на факултетима и вишим школама. 
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I разред 

 

Назив предмета 
Недељни фонд 

часова 

Српски језик и књижевност 3 

Енглески језик 3 

Историја 2 

Музичка уметност 1 

Физичко васпитање 2 

Математика 3 

Рачунарство и информатика 2 

Географија 2 

Физика 2 

Хемија 2 

Биологија 2 

Основи економике трговине 2 

Трговинско пословање 2 

Грађанско васпитање / Верска настава (изборни) 1 

 

II разред 

 

Назив предмета 
Недељни фонд 

часова 

Српски језик и књижевност 3 

Енглески језик 3 

Историја 2 

Ликовна култура 1 

Физичко васпитање 2 

Математика 3 

Физика 2 

Хемија 2 

Економика и организација трговинских предузећа 2 

Пословна информатика 3 

Трговинско пословање 3 

Практична настава 6 

Грађанско васпитање / Верска настава (изборни) 1 
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III разред 

 

Назив предмета 
Недељни фонд 

часова 

Српски језик и књижевност 3 

Енглески језик 3 

Социологија 2 

Физичко васпитање 2 

Математика 2 

Основи економије 2 

Рачуноводство 3 

Познавање робе 3 

Психологија 2 

Трговинско пословање 3 

Практична настава 6 

Грађанско васпитање / Верска настава (изборни) 1 

 

IV разред 

 

Назив предмета 
Недељни фонд 

часова 

Српски језик и књижевност 3 

Енглески језик 3 

Филозофија 2 

Физичко васпитање 2 

Математика 2 

Устав и права грађана 1 

Рачуноводство 3 

Познавање робе 3 

Национална економија 2 

Право 2 

Маркетинг 2 

Практична настава 6 

Грађанско васпитање / Верска настава (изборни) 1 
 

 

 

 

МАТУРСКИ ИСПИТ 
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Матурски испит у средњим стручним школама ученици полажу у складу са Правилником 

о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким 

школама – Садржај и начин полагања матурског испита у стручној и уметничкој школи 

(„Службени гласник СРС - Просветни гласник”, број 6/90 и „Просветни гласник”, бр. 4/91 7/93, 

17/93, 1/94, 2/94 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 

1/09, 3/09, 10/09, 5/10 и 8/10). 

Матурски испит се састоји из заједничког и посебног дела. 

А) Заједнички део обухвата предмет обавезан за све ученике средњих стручних школа, а према 

програму који је створен у току четворогодишњег образовања. Српски језик и 

књижевност/матерњи језик и књижевност за ученике који су наставу имали на језику 

народности (писмено).  

Б) Посебни део обухвата: 

1.Израду матурског практичног рада 

2. Усмену проверу знања 

3. Испит из једног изборног предмета. 

 

1. Практични рад 
На матурском испиту проверава се оспособљеност кандидата за обављање послова занимања 

обухваћених образовним профилом.  

Садржаји практичног рада утврђују се из следећих области: 

- снабдевање продавнице робом; 

- преузимање робе; 

- преузимање робе за продају; 

- припремање продајног простора; 

- продаја робе у класичним продавницама; 

- продаја робе у самоизбору; 

- продаја робе у самоуслугама; 

- продаја робе у дистрибутивним центрима; 

- продаја електротехничке и металске робе; 

- продаја текстилне робе и конфекције; 

- продаја прехрамбених производа; 

 - продаја намештаја и остале робе дрвно-прерађивачке индустрије; 

- продаја боја, лакова и осталих производа хемијске индустрије, 

- продаја коже, гуме и обуће 

- техника вођења благајничког пословања у продавници. 

 

2.Усмена провера знања 

На матурском испиту проверава се ниво стечених знања и способности кандидата да та знања 

примењују у свакодневном извршавању конкретних радних задатака из подручја ТРГОВИНА. 

Испитна питања за усмену проверу знања утврђују се из области из којих је рађен практични 

рад. 

 

3. Испит из изборног предмета 

Изборни предмет који ученици бирају може бити предмет од значаја за даље образовање или за 

подручје уже струке.  Ученик бира један предмет између следећих: 

- маркетинг, 
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- основи економије, 

- национална економија. 

Изборни предмети се полажу према програмима које су ученици остварили ( у оквиру обавезних 

или факултативних предмета) у току четворогодишњег школовања. 

 

 

 

 
 

Образовни профил: КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР 

Трајање образовања: четири године 

"Просветни гласник" бр. 15/93, 6/95,7/96, 11/02, 11/04, 11/06, 08/09, 10/12, 11/13 

Смер кулинарски техничар постоји у школи тренутно само као смер за ванредно школовање 

ученика. Како у Србији долази до повећања броја хотела и ресторана, тако расте и потреба за 

кадровима који се школују на овом смеру.Током школовања акценат је на стручним предметима 

чије је савладавање неопходно за рад у кухињи па тако ученици током све четири године 

изучавају наставни предмет кулинарство са практичном наставом. 

Р.б. Предмети 
I разред II разред III разред IV разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 
А ОПШТЕОБРАЗОВНИ 
1. Српски језик и књижевност 3 105 3 102 3 96 3 87 
2. Страни језик 2 70 2 68 2 64 2 58 

3. Социологија     2 64   

4. Филозофија       2 58 

5. Историја 2 70 2 68     

6. Музичка уметност 1 35       

7. Ликовна култура   1 34     

8. Физичко васпитање 2 70 2 68 2 64 2 58 
9. Математика 3 105 3 102 2 64 2 58 

10. Рачунарство и информатика 2 70 2 68     

11. Географија 2 70 1 34     

12. Физика 2 70 2 68     

13. Хемија 2 70 2 68     

14. Биологија 2 70 2 68     

15. Устав и права грађана     1 32   
Б СТРУЧНИ 

16. Основи туризма и угоститељства 2 70       

17. Хигијена 2 70       

18. Економика и организација предузећа   2 68     

19. Психологија     2 64   

20. Уметничко обликовање     2 64   

21. Туристичка географија     2 64 2 58 

22. Познавање робе     2 64 2 58 
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Школовање је четворогодишње и по завршеној четвротј години и положеној стручној матури 

ученици стичу звање кулинарског техничара.Полагање матуре је организовано тако да ученици 

полажу матурски испит из српског језика и књижевности и кулинарства са практичном наставом 

као обавезних предмета и једног наставног предмета по сопственом избору. По положеној 

матури, ученици могу наставити своје образовање. 

Поред теоријске наставе и часова вежби у школи, ученици се упућују и на практичну наставу у 

шабачке ресторане и хотеле. Кулинарски техничар има компетенције за припремање 

националиних јела и посластица, спремање јела и посластица познатих кухиња других народа, 

израда норматива утрошка матерјала за спремање јела. Подручје запошљавања: хотелски 

ресторан, класични ресторан, специјализован ресторан, снек бар, резиденције и протоколи, 

ресторани на саобраћајним средствима. 

МАТУРСКИ ИСПИТ 

 

Матурски испит у средњим стручним школама ученици полажу у складу са Правилником 

о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким 

школама – Садржај и начин полагања матурског испита у стручној и уметничкој школи 

(„Службени гласник СРС - Просветни гласник”, број 6/90 и „Просветни гласник”, бр. 4/91 7/93, 

17/93, 1/94, 2/94 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 

1/09, 3/09, 10/09, 5/10 и 8/10). 

Матурским испитом се проверава општа припремљеност ученика за самостално обављање 

послова и радних задатака утврђених занимањем у оквиру образовног профила као и за наставак 

образовања. 

Матурски испит се састоји из заједничког и посебног дела. 

А) Заједнички део обухвата предмет обавезан за све ученике средњих стручних школа, а према 

програму који је створен у току четворогодишњег образовања. Српски језик и 

књижевност/матерњи језик и књижевност за ученике који су наставу имали на језику 

народности (писмено).  

Б) Посебни део обухвата: 

1.Матурски и практични рад са усменом одбраном рада 

2. Усмени испит из изборног предмета 

 

1.Матурски и практични рад са усменом одбраном рада 

    Практични матурски рад треба да покаже у којој је мери ученик оспособљен за обављање 

одређених послова и задатака обухваћених образовним профилом кулинарски техничар. 

23. Наука о исхрани       2 58 

24. Хотелијерство       2 58 

25. Маркетинг у туризму       2 58 

26. Куварство са практичном наставом 5 175 8 272 11 352 10 290 
В ИЗБОРНИ 

27. Верска настава / Грађанско васпитање 1 35 1 34 1 32 1 29 

 УКУПНО 33 1155 33 1122 32 1024 32 928 
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   Практичне матурске радове, односно радне задатке, утврђује наставничко веће школе на 

предлог стручног већа наставника куварства са практичном наставом, односно одговарајућих 

наставника. 

    Број практичних матурских радова, односно радних задатака зависи од броја ученика који 

полажу завршни испит у одређеном образовном профилу, одређеног дана. По правилу, број 

заатака треба да је за 10% већи од броја пријављених ученика. Списак практичних матурских 

радова, односно радних задатака школа објављује на погодан начин како би био приступачан 

свим ученицима најкасније до краја марта текуће школске године, односно 30 дана пре 

полагања испита у другим испитним роковима. 

   Ученик извлачи задатак за практичан рад непосредно при израде практичног рада. 

Пре израде матурског  практичног рада 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 која ће користити за израду практичног рада, односно за 

извршење радног задатка.  

    Практични матурски рад, односно радни задатак ради се у школи или у предузећу у присуству 

комисије. Време за израду практичног матурског рада износи 3 до 6 часова. 

    Практични матурски рад представља конкретизацију садржаја програма куварство са 

практичном наставом за сва четири разреда. Садржај практичног матурског рада утврђује се из 

следећих области: 

- Припрема салата 

- Супе и чорбе 

- Јела од поврћа 

- Хладна предјела 

- Топла предјела 

- Јела од речних и морских риба 

- Готова јела 

- Печења 

- Јела са роштиља 

- Посластичарство 

- Јела по поруџбини 

На матурском испиту проверава се ниво стечених знања и способности кандидата да та знања 

примењују у свакодневном извршавању конкретних радних задатака из подручја угоститељство 

и туризам.  

2.Испит из изборног предмета 

Изборни предмет који ученици бирају може бити предмет од значаја за даље образовање или за 

подручје уже струке.  Ученик бира један предмет између следећих: 

- Основи туризма и угоститељства, 

- Економика и организација предузећа, 

- Психологија, 

- Туристичка географија 

- Маркетинг у туризму 

- Познавање робе, 

- Наука о исхрани, 

- Хотелијерство. 

Изборни предмети се полажу према програмима које су ученици остварили у оквиру обавезних  

у току четворогодишњег школовања 
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Образовни профил: УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР 

Трајање образовања: четири године 

"Просветни гласник" бр. 15/93, 6/95,7/96, 11/02, 11/04, 11/06, 08/09, 10/12, 11/13 

Током школовања на овом смеру акценат је на стручним предметима чије је савладавање 

неопходно за рад у ресторанима па тако ученици током све четири године изучавају наставни 

предмет Услуживање са практичном наставом. Школовање је четворогодишње и по завршеној 

четвртој години и положеној стручној матури ученици стичу звање угоститељског техничара. 

Полагање матуре је организовано тако да ученици полажу матурски испит из Српског језика и 

књижевности и Услуживања са практичном наставомкао обавезних предмета и једног изборног 

предмета ( Према Правилнику о извошењу матуре) 

Наставни предмет први разред други разред трећи разред четврти разред 
недељ

но 
годишње  недељно годишње  nнедељно годишње  недељно годишње  

Т В T В Б T В T В Б T В T В Б T В T В Б 
1a. Српски језик 3  102   3  10

2 

  3  96   3  87   

2. Страни језик I 2  68   2  68   2  64   2  58   
3. Социологија           2  64        
4. Филозофија                2  58   
5. Историја 2  68   2  68             
6. Музичка 

уметност 

1  34                  

7. Ликовна 

култура 

     1  34             

8. Физичко 

васпитање 

2  68   2  68   2  64   2  58   

9. Математика 3  102   3  102   2  64   2  58   
10. Рачуноводство  2  68   1  34            
11. Географија 2  68   1  34             
12. Физика 2  68   2  68             
13. Хемија 2  68   2  68             
14. Биологија 2  68   2  68             
15. Устав и права 

грађана. 

          1  32        

16. Страни језик II 3  102   3  10

2 

  3  96   3  87   

17. Основи 

туризма и 

угоститељства 

2  68                  

18. Хигијена 2  68                  
19. Економика и 

организација 

предузећа 

     2  68             

20. Психологија           2  64        
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21. Основи 

куварства  

          2  64        

22. Туристичка 

географија 

          2  64   2  58   

23. Познавање 

робе 

          2  64   2  58   

24. Маркетинг у 

туризму 

               2  58   

25. Хотелијерство                2  58   
26. Наука о 

исхрани 

               2  58   

27. Услуживање са 

практичном 

наставом 

2  68   2 4 68 13

6 

6

0 

2 6 64 192 150 2 6 58 174 

1
5

0
 

28. Грађанско 

васпитање/ 

Веронаука 

1  34   1  34   1  34   1  29   

 

 

МАТУРСКИ ИСПИТ 

 

Матурски испит у средњим стручним школама ученици полажу у складу са Правилником 

о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким 

школама – Садржај и начин полагања матурског испита у стручној и уметничкој школи 

(„Службени гласник СРС - Просветни гласник”, број 6/90 и „Просветни гласник”, бр. 4/91 7/93, 

17/93, 1/94, 2/94 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 

1/09, 3/09, 10/09, 5/10 и 8/10). 

Матурским испитом се проверава општа припремљеност ученика за самостално обављање 

послова и радних задатака утврђених занимањем у оквиру образовног профила као и за наставак 

образовања. 

Матурски испит се састоји из заједничког и посебног дела. 

А) Заједнички део обухвата предмет обавезан за све ученике средњих стручних школа, а према 

програму који је створен у току четворогодишњег образовања. Српски језик и 

књижевност/матерњи језик и књижевност за ученике који су наставу имали на језику 

народности (писмено).  

Б) Посебни део обухвата: 

1.Матурски и практични рад са усменом одбраном рада 

2. Усмени испит из изборног предмета 

 

1.Матурски и практични рад са усменом одбраном рада 

    Практични матурски рад треба да покаже у којој је мери ученик оспособљен за обављање 

одређених послова и задатака обухваћених образовним профилом кулинарски техничар. 

   Практичне матурске радове, односно радне задатке, утврђује наставничко веће школе на 

предлог стручног већа наставника куварства са практичном наставом, односно одговарајућих 

наставника. 

    Број практичних матурских радова, односно радних задатака зависи од броја ученика који 

полажу завршни испит у одређеном образовном профилу, одређеног дана. По правилу, број 
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заатака треба да је за 10% већи од броја пријављених ученика. Списак практичних матурских 

радова, односно радних задатака школа објављује на погодан начин како би био приступачан 

свим ученицима најкасније до краја марта текуће школске године, односно 30 дана пре 

полагања испита у другим испитним роковима. 

   Ученик извлачи задатак за практичан рад непосредно при израде практичног рада. 

Пре израде матурског  практичног рада 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 која ће користити за израду практичног рада, односно за 

извршење радног задатка.  

    Практични матурски рад, односно радни задатак ради се у школи или у предузећу у присуству 

комисије. Време за израду практичног матурског рада износи 3 до 6 часова. 

    Практични матурски рад представља конкретизацију садржаја програма куварство са 

практичном наставом за сва четири разреда. Садржај практичног матурског рада 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 (table dot servis) 

- Барско пословање 

- Фламбирање и транширање 

- Свечани ручак и вечера-банкет 

- Коктел партија 

- Свечани пријеми са хладним и топлим бифеом 

- Чајанка 

На матурском испиту проверава се ниво стечених знања и способности кандидата да та знања 

примењују у свакодневном извршавању конкретних радних задатака из подручја угоститељство 

и туризам.  

2.Испит из изборног предмета 

Изборни предмет који ученици бирају може бити предмет од значаја за даље образовање или за 

подручје уже струке.  Ученик бира један предмет између следећих: 

- Основи туризма и угоститељства, 

- Економика и организација предузећа, 

- Психологија, 

- Туристичка географија 

- Маркетинг у туризму 

- Познавање робе, 

- Наука о исхрани, 

- Хотелијерство. 

- Основи куварства 

- Страни језик ( по избору) 

Изборни предмети се полажу према програмима које су ученици остварили у оквиру обавезних  

у току четворогодишњег школовања. 
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Образовни профил: ТРГОВАЦ 

Трајање образовања: три године 

Просветни гласник: 16/2013., 7/2016. 

Решење: 128-022-650/2014-01  од 02.09.2014.     
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ПРОГРАМ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТРГОВАЦ 

ЦИЉ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Завршним испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању за 

образовни профил трговац, стекао стручне компетенције прописане Стандардом квалификације 

(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 16/2013). 

СТРУКТУРА ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Завршни испит за ученике који су се школовали по Наставном плану и програму за образовни 

профил трговац реализује се кроз практични рад. 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Ученик полаже завршни испит у складу са Законом. Завршни испит може да полаже ученик који 

је успешно завршио три разреда средње школе по Наставном плану и програму за образовни 

профил трговац. 

За припрему и спровођење завршног испита неопходно је да школа, у договору са социјалним 

партнерима, обезбеди потребне услове у складу са Наставним планом и програмом. 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Завршни испит се спроводи у школским кабинетима или у другим просторима где се налазе 

радна места и услови за које се ученик образовао у току свог школовања. Завршни испит за 

ученика се реализује током једног дана. 

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

који је обучавао ученика у току школовања. Ментор помаже ученику у припремама за полагање 

завршног испита у периоду предвиђеном Наставним планом и програмом. 

Ученик који је завршио трећи разред и који је пријавио полагање завршног испита, стиче право 

да приступи полагању завршног испита. У оквиру периода планираног Наставним планом и 

програмом за припрему и полагање завршног испита, школа организује консултације и додатну 

припрему ученика, обезбеђујући потребне услове у погледу простора, опреме и временског 

распореда. 

РАДНИ ЗАДАЦИ 

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

прописане компетенције. 

Стручно веће наставника стручних предмета у сарадњи са социјалним партнерима припрема 

радне задатке. 
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Ученик извлачи радни задатак најкасније два дана пре полагања завршног испита. 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. 

ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Оцењивање на завршном испиту спроводи испитна комисија. Директор именује стручну 

испитну комисију коју чине три члана, као и њихове заменике. Испитна комисија даје оцену о 

стечености прописаних компетенција. Комисију чине: 

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

- представник послодаваца - стручњак у датој области. 

 

 

ДИПЛОМА И УВЕРЕЊЕ 

 

Ученик који је положио завршни испит стиче право на издавање Дипломе о стеченом средњем 

образовању. 

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

програма за образовни профил. 

 

 

 

 

 
 

Образовни профил: KУВАР 

Трајање образовања: три године 

Број  решења: 128-022-651/2014-01 од 29.08.2014.  

Посветни гласник 10/12, 01/2013.17/2013.,01/2015. 

 

Образовни профил кувар развијен је на нивоу средњешколског образовања. Школовање траје 

три године, после завршене основне школе. Избором овог профила, ученици ће стећи знања и 

вештине у свим сегментима угоститељских послова: 

 принципи правилне исхране и њихова практична примена;  

 потребне намирнице, са познавањем свих њихових особина, како теоријских, тако и 

практичних;  

 начини прераде и чувања намирница и готових производа;  

 припремање јела, пића и напитака и њихово услуживање;  

 санитарно- хигијенски услови рада у угоститељским пословним јединицама.  

Практична настава обавља се у другом и трећем разреду по 12 часова недељно, у угоститељским 

пословним јединицама са којима школа има уговор о сарадњи, а блок- настава 60 часова у првом 

и по 150 часова у другом и трећем разреду. На тај начин, ученици имају могућности да потврде 

сва теоријска знања из стручних наставних предмета, па стичу знања и вештине у свим 

потребним областима рада. 
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По завршетку школовања, постоји могућност запошљавања на територији општине Шабац и 

шире, као и даљег школовања. 

Циљ стручног образовања за образовни профил кувар  је оспособљавање ученика за 

припрему, сервирање и декорисање оброка.  

 

 Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба 

континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређење могућности 

запослења, усмерава ученике да се оспособљавају  за:  

- примену теоријских знања у практичном контексту; 

- ефикасан рад у тиму; 

- преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и 

каријери; 

- благовремено реаговање на промене у радној средини; 

- препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; 

- примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; 

- примену мера заштите животне средине у складу са концептом одрживог развоја;  

- употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу 

информација у раду и свакодневном животу. 

 
КУВАР I разред II разред III разред 

    Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

1. Српски језик и књижевност 3 102 2 64 2 60 

2. Страни језик 3 102 2 64 2 60 

3. Физичко васпитање 2 68 2 64 2 60 

4. Математика 2 68 2 64 2 60 

5. Рачунарство и информатика 2 68 2 64 2 60 

6. Историја     2 60 

7. Хемија 1 34     

8. Екологија и заштита животне средине   1 32   

9. Географија 1 34     

10. Социологија са правима грађана     1 30 

11. Здравствена култура 2 68     

12. Основе туризма и угоститељства 2 68     

13. Куварство+блок настава 
12 

408+

60 
18 

576+

90 
16 

480+

120 

14. Националне кухиње     2 60 

15. Основе услуживања     1 30 
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16.  Економика туристичких и угоститељских предузећа   1 32   

17. Туристичка географија   1 32   

18. Предузетништво     2 60 

19. Исхрана 2 68     

20. Професионална пракса  30  60   

21. Изборни предмет (Веронаука или Грађанско васпитање) 1 34 1 32 1 30 

22. Изборни предмет према програму образовног профила   2 64 2 60 

      

 

Б:  Листа изборних предмета према програму образовног профила 

 

Листа изборних предмета 

     РАЗРЕД 

I II      III 

 Стручни предмети 

Пословни страни језик   2      2 

Путеви хране   2       

Познавање животних намирница   2       

Пословна информатика  у туризму и угоститељству  2       

Психологија у туризму и угоститељству        2 

Маркетинг у туризму и угоститељству         2 

Општа туристичка географија        2 

 Општеобразовни предмети 

Страни језик I        1 

Изабрани спорт   1      1 

Историја (одабране теме)          1 

Ликовна култура   1       

Музичка култура   1       

 

 

ПРОГРАМ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КУВАР 

 

ЦИЉ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Завршним испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању за 

образовни профил кувар, стекао стручне компетенције прописане Стандардом квалификације. 

СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

 

1. Назив квалификације: Кувар 
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2. Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

3. Ниво квалификације: III 

4. Трајање образовања: три године 

5. Сврха квалификације: припрема, сервира и декорише оброке. 

6. Стручне компетенције: 

- Организовање сопственог рада и радног места 

- Пријем, обрада и складиштење намирница 

- Припрема јела за издавање 

- Издавање поруџбине 

- Вођење евиденција 

 

Опис рада 

Стручна 

компетенција 
Јединице компетенције 

О
р
га

н
и

зо
в
ањ

е 

со
п

ст
в
ен

о
г 

р
ад

а 

и
 р

ад
н

о
г 

м
ес

та
 - Одржава хигијену и здравствено безбедносне услове 

- Припрема опрему, уређаје и инвентар 

- Комуницира са сарадницима 

- Учествује у изради дневног јеловника 

- Обавља процедуре затварања (процедуре „предаје смене”) 

- Прати иновације у области куварства 

П
р
и

је
м

, 
о
б

р
ад

а,
 

п
ак

о
в
ањ

е 
и

 

ск
л
ад

и
ш

те
њ

е 

н
ам

и
р
н

и
ц

а 

- Одређује врсту, класу и категорију намирница потребну за припрему 

планираног јеловника 

- Контролише исправност намирница 

- Обрађује месо, рибу, ракове, шкољке 

- Обрађује поврће и воће 

- Складишти необрађене и обрађене намирнице 

- Уклања неисправне намирнице 

П
р
и

п
р
ем

а 
је

л
а 

за
 и

зд
ав

ањ
е
 

- припрема супе и чорбе 

- припрема готова јела 

- припрема печења 

- припрема варива 

- припрема хладна предјела 

- припрема топла предјела 

- припрема рибу, ракове и шкољке 

- припрема јела по поруџбини 

- припрема јела са роштиља 

- припрема фондова и сосева 

- припрема салате 

- припрема једноставне посластице 

- припрема пецива 
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П
р

и
је

м
 и

 

и
зд

ав
ањ

е 

п
о

р
у

џ
б

и
н

е - Комуницира са конобарима у вези са поруџбинама 

- Сервира припремљена јела за услуживање 

- Декорише поруџбину 

- Сарађује са осталим одељењима угоститељског објекта 

В
о
ђ
ењ

е 

ев
и

д
ен

ц
и

ја
 

- Требује потребну количину намирница 

- Пописује намирнице 

- Води евиденцију поруџбина и издатих јела 

- Води евиденцију о расходованим - неисправним намирницама 

- Примењује нормативе 

 

СТРУКТУРА ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Завршни испит за ученике који су се школовали по Наставном плану и програму за образовни 

профил кувар реализује се кроз практични рад. 

 

ПРИРУЧНИК О ПОЛАГАЊУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Завршни испит спроводи се у складу са овим Правилником и Приручником о полагању 

завршног испита за образовни профил кувар (у даљем тексту Приручник). 

Приручник израђује Завод за унапређивање образовања и васпитања - Центар за стручно 

образовање и образовање одраслих (у даљем тексту: Центар) у сарадњи са тимом наставника из 

школа у којима се реализује овај образовни профил. 

Приручник садржи посебне предуслове за полагање завршног испита, оквир са критеријумима 

за оцењивање компетенција, стандардизоване радне задатке за практични рад и образац за 

оцењивање. 

Центар доставља Приручник свакој школи која остварује Наставни план и програм за образовни 

профил кувар. 

Приручник се може допуњавати сваке школске године. 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Ученик полаже завршни испит у складу са Законом. Завршни испит може да полаже ученик који 

је успешно завршио три разреда средње школе по Наставном плану и програму за образовни 

профил кувар. 

У Приручнику су утврђени посебни предуслови за полагање завршног испита у складу са 

наставним планом и програмом. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Завршни испит се спроводи у школским кабинетима, школским радионицама, угоститељским 

објектима или у другим просторима где се налазе радна места и услови за које се ученик 

образовао у току свог школовања. Завршни испит за ученика се реализује у једном дану. 

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

који је обучавао ученика у току школовања. Ментор помаже ученику у припремама за полагање 

завршног испита у периоду предвиђеном Наставним планом и програмом. 
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Директор именује стручну испитну комисију коју чине три члана, као и њихове заменике. 

Испитна комисија даје оцену о стечености прописаних компетенција. Комисију чине: 

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

комисије; 

- представник послодаваца - стручњак у датој области. 

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. 

Ученик који је завршио трећи разред и који је пријавио полагање завршног испита, стиче право 

да приступи полагању завршног испита. У оквиру периода планираног Наставним планом и 

програмом за припрему и полагање завршног испита, школа организује консултације и додатну 

припрему ученика за све радне задатке, обезбеђујући потребне услове у погледу простора, 

опреме и временског распореда. 

 

РАДНИ ЗАДАЦИ 

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

прописане компетенције. 

Провера прописаних компетенција спроводи се на основу листе стандардизованих радних 

задатака, која је саставни део Приручника о полагању завршног испита. Ученик извлачи радни 

задатак непосредно пред полагање завршног испита. 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. 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Оцењивање на завршном испиту спроводи испитна комисија, на основу критеријума 

дефинисаних Приручником. Успех на завршном испиту зависи од укупног броја бодова које је 

ученик стекао извршавањем радног задатка. 

Радни задатак се може оценити са највише 100 бодова. 

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

бодова. На основу појединачног бодовања свих чланова комисије утврђује се просечан број 

бодова за радни задатак и уноси у Записник о полагању завршног испита. 

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) 
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78-90 врло добар (4) 

91-100 одличан (5) 

 

ДИПЛОМА И УВЕРЕЊЕ 

Ученик који је положио завршни испит стиче право на издавање Дипломе о стеченом средњем 

образовању. 

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

програма за образовни профил. 

 

 

 
 

Образовни профил: ПОСЛАСТИЧАР 

Трајање образовања: три године 

Број  решења: 128-022-651/2014-01 од 29.08.2014.  

Посветни гласник 10/12, 01/2013.17/2013.,01/2015. 

Циљ стручног образовања за образовни профил посластичар  је оспособљавање ученика 

за припрему, декорисање и сервирање топлих, хладних и сувих посластица.  

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба 

континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређење могућности 

запослења, усмерава ученике да се оспособљавају  за:  

- примену теоријских знања у практичном контексту; 

- ефикасан рад у тиму; 

- преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери; 

- благовремено реаговање на промене у радној средини; 

- препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; 

- примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; 

- примену мера заштите животне средине у складу са концептом одрживог развоја;  

- употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација 

у раду и свакодневном животу. 

 

 Наставни предмет I/2 II III  

   нед. год. нед. год. нед. год. 
практична 

настава 

1 Српски језик и књижевност 3 102 2 64 2 60   

2 Енглески језик 2 68 2 64      

3 Физичко васпитање 2 68 2 64 2 60   

4 Математика 2 68 2 64 1 30   

5 Рачунарство и информатика 4 136          

6 Историја         2 60   

7 Хемија 2 34          

8 

Екологија и заштита жив. 

средине      1 32      
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9 Географија 2 34          

10 Социологија са правима грађана         1 30   

11 Здравствена култура 2 68          

12 Основе туризма и угоститељства 2 68          

13 Исхрана 2 68          

14 Посластичарство 12 408 12 384 10 300 0+192+180 

15 Основе услуживања       1 30   

16 

Економика турист.и 

угост.предузећа   

  

32      

17 Туристичка географија     32      

18 Предузетништво       2 60   

19 Националне посластице       2 60   

20 Професионална пракса   
  

     
блок 

30+60+0 

 

 

Рб Листа изборних предмета 
РАЗРЕД 

I II III 

Стручни предмети 

1. Пословни страни језик   2 2 

2. Путеви хране   2  

3. Познавање животних намирница   2  

4. 
Пословна информатика  у туризму и 

угоститељству  
2  

5. Психологија у туризму и угоститељству   2 

6. Маркетинг у туризму и угоститељству    2 

7. Општа туристичка географија   2 

Општеобразовни предмети 

1. Страни језик I   1 

2. Изабрани спорт   1 1 

3. Историја (одабране теме)     1 

4. Ликовна култура   1  

5. Музичка култура   1  

 

Правилником о допунама Правилника о наставном плану и програму средњег стручног 

образовања у подручју рада трговина, угоститељство и туризам ("Сл. гласник - Просветни 

гласник", број 1/2015) у Наставном плану и програму за образовни профил ПОСЛАСТИЧАР, 

после наставног програма предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА, додат је одељак који гласи: 

„ПРОГРАМ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ПОСЛАСТИЧАР ”. 
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ПРОГРАМ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ПОСЛАСТИЧАР 

 

ЦИЉ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Завршним испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању за 

образовни профил посластичар, стекао стручне компетенције прописане Стандардом 

квалификације. 

 

СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

1. Назив квалификације: Посластичар 

2. Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

3. Ниво квалификације: III 

4. Трајање образовања: три године 

5. Сврха квалификације: припрема, декорисање и сервирање топлих, хладних и сувих 

посластица. 

6. Стручне компетенције: 

- Организовање сопственог рада и радног места 

- Пријем, обрада, паковање и складиштење намирница и готових посластица 

- Припрема топлих, хладних и сувих посластица 

- Пријем и издавање поруџбине 

- Вођење евиденција 

7. Опис рада 

Стручна 

компетенција 
Јединице компетенције 

Организовање 

сопственог рада и 

радног места 

- Одржава хигијену и здравствено безбедносне услове 

- Припрема опрему, уређаје и инвентар 

- Комуницира са сарадницима 

- Учествује у изради дневне понуде 

- Обавља процедуре затварања (процедуре „предаје смене”) 

- Прати иновације у области посластичарства 

Пријем, обрада, 

паковање и 

складиштење 

намирница и 

готових 

посластица 

- Одређује врсту, класу и категорију намирница потребну за припрему 

посластица 

- Контролише исправност намирница 

- Механички и термички обрађује намирнице за припрему посластица 

- Пакује и складишти необрађене и обрађене намирнице 

- Уклања неисправне намирнице 

- Пакује и складишти готове посластице 

Припрема 

топлих,  

хладних и сувих  

посластица 

- Припрема сладолед 

- Припрема торте и колаче 

- Припрема ледене посластице 

- Припрема ситне колаче 
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- Припрема чајно пециво 

- Припрема воћне салате и купове 

- Припрема напитке 

- Припрема топле посластице 

- Декорише посластице 

Пријем и 

издавање  

поруџбине 

- Комуницира са конобарима и клијентима у вези са поруџбинама 

- Сервира припремљене посластице за услуживање 

- Декорише поруџбину 

- Сарађује са осталим одељењима угоститељског објекта 

Вођење 

евиденција 

- Требује потребну количину намирница 

- Пописује намирнице 

- Води евиденцију поруџбина и издатих посластица 

- Води евиденцију о расходованим - неисправним намирницама 

- Примењује нормативе 

- Израђује декларације за готове производе 

- Израђује калкулације производних цена 

 

 

СТРУКТУРА ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Завршни испит за ученике који су се школовали по Наставном плану и програму за образовни 

профил посластичар реализује се кроз практични рад. 

ПРИРУЧНИК О ПОЛАГАЊУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Завршни испит спроводи се у складу са овим Правилником и Приручником о полагању 

завршног испита за образовни профил посластичар (у даљем тексту Приручник). 

Приручник израђује Завод за унапређивање образовања и васпитања - Центар за стручно 

образовање и образовање одраслих (у даљем тексту: Центар) у сарадњи са тимом наставника из 

школа у којима се реализује овај образовни профил. 

Приручник садржи посебне предуслове за полагање завршног испита, оквир са критеријумима 

за оцењивање компетенција, стандардизоване радне задатке за практични рад и образац за 

оцењивање. 

Центар доставља Приручник свакој школи која остварује Наставни план и програм за образовни 

профил посластичар. 

Приручник се може допуњавати сваке школске године. 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Ученик полаже завршни испит у складу са Законом. Завршни испит може да полаже ученик који 

је успешно завршио три разреда средње школе по Наставном плану и програму за образовни 

профил посластичар. 

У Приручнику су утврђени посебни предуслови за полагање завршног испита у складу са 

наставним планом и програмом. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Завршни испит се спроводи у школским кабинетима, школским радионицама, угоститељским 

објектима или у другим просторима где се налазе радна места и услови за које се ученик 

образовао у току свог школовања. Завршни испит за ученика се реализује у једном дану. 

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

који је обучавао ученика у току школовања. Ментор помаже ученику у припремама за полагање 

завршног испита у периоду предвиђеном Наставним планом и програмом. 

Директор именује стручну испитну комисију коју чине три члана, као и њихове заменике. 

Испитна комисија даје оцену о стечености прописаних компетенција. Комисију чине: 

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

комисије; и 

- представник послодаваца - стручњак у датој области. 

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. 

Ученик који је завршио трећи разред и који је пријавио полагање завршног испита, стиче право 

да приступи полагању завршног испита. У оквиру периода планираног Наставним планом и 

програмом за припрему и полагање завршног испита, школа организује консултације и додатну 

припрему ученика за све радне задатке, обезбеђујући потребне услове у погледу простора, 

опреме и временског распореда. 

 

РАДНИ ЗАДАЦИ 

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

прописане компетенције. 

Провера прописаних компетенција спроводи се на основу листе стандардизованих радних 

задатака, која је саставни део Приручника о полагању завршног испита. Ученик извлачи радни 

задатак непосредно пред полагање завршног испита. 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. 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Оцењивање на завршном испиту спроводи испитна комисија, на основу критеријума 

дефинисаних Приручником. Успех на завршном испиту зависи од укупног броја бодова које је 

ученик стекао извршавањем радног задатка. 

Радни задатак се може оценити са највише 100 бодова. 

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

бодова. На основу појединачног бодовања свих чланова комисије утврђује се просечан број 

бодова за радни задатак и уноси у Записник о полагању завршног испита. 

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 
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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) 

 

ДИПЛОМА И УВЕРЕЊЕ 

Ученик који је положио завршни испит стиче право на издавање Дипломе о стеченом средњем 

образовању. 

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

програма за образовни профил. 

 

 

 

 

 
Образовни профил: КОНОБАР 

Трајање образовања: три године 

Број  решења: 128-022-651/2014-01 од 29.08.2014.  

Посветни гласник 10/12, 01/2013.17/2013.,01/2015. 

 

Циљ стручног образовања за образовни профил конобар је оспособљавање ученика за 

услуживање госта храном и пићем.  

 Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба 

континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређење могућности 

запослења, усмерава ученике да се оспособљавају  за:  

- примену теоријских знања у практичном контексту; 

- ефикасан рад у тиму; 

- преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и 

каријери; 

- благовремено реаговање на промене у радној средини; 

- препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу; 

- примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; 

- примену мера заштите животне средине у складу са концептом одрживог развоја;  

- употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу 

информација у раду и свакодневном животу. 

 

 Наставни предмет I/2 II/2 III практична 

настава    нед. год. нед. год. нед. год. 

1 Српски језик и књижевност 3 102 2 64      

2 Енглески језик 2 68 2 64      
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3 Физичко васпитање 2 68 2 64      

4 Математика 2 68 2 64      

5 Рачунарство и информатика 4 136         

6 Историја            

7 Хемија 1 34         

8 

Екологија и заштита жив. 

средине    1 32      

9 Географија 1 34         

10 

Социологија са правима 

грађана            

11 Страни језик 2 2 68 2 64      

12 Здравствена култура 2 68         

13 

Основе туризма и 

угоститељства 2 68         

14 Свечани пријеми            

15 Услуживање 6 204 6 192    204+192+180 

16 Исхрана     64      

17 

Економика турист.и 

угост.предузећа    1 32      

18 

Психологија у туризму и 

угоститељ.            

19 Основе куварства    2 64      

20 Основе посластичарства            

21 Туристичка географија    1 32      

22 Предузетништво            

23 Професионална пракса          
блок 

30+60+0 

 

 

Правилником о допунама Правилника о наставном плану и програму средњег стручног 

образовања у подручју рада трговина, угоститељство и туризам ("Сл. гласник - Просветни 

гласник", број 1/2015) у Наставном плану и програму за образовни профил КОНОБАР, после 

наставног програма предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА, додат је одељак који гласи: „ПРОГРАМ 

ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КОНОБАР ” 

 

ПРОГРАМ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КОНОБАР 

 

ЦИЉ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Завршним испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању за 

образовни профил конобар, стекао стручне компетенције прописане Стандардом квалификације. 

 

СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

1. Назив квалификације: Конобар 

2. Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 
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3. Ниво квалификације: III 

4. Трајање образовања: три године 

5. Сврха квалификације: услуживање госта храном и пићем. 

6. Стручне компетенције: 

- Одржавање хигијене и здравствено-безбедносних услова 

- Обављање припремних и завршних радова спровођењем ресторанске процедуре 

- Пријем госта и поруџбине 

-Услуживање госта пићем 

- Услуживање госта храном 

- Извршавање административних послова 

7. Опис рада 

Стручна компетенција Јединице компетенције 

Одржавање хигијене и 

здравствено-

безбедносних услова 

- Одржава хигијену радног простора, радних површина, опреме и 

инвентара 

- Одржава личну хигијену и радну униформу 

- Одржава хигијену при руковању храном 

Обављање припремних 

и завршних радова 

спровођењем 

ресторанске процедуре 

- Упознаје се са дневном понудом хране и пића 

- Упознаје се са дневним планом и активностима 

- Припрема ситан инвентар и стону апотеку 

- Припрема опрему и уређаје за услуживање 

- Распрема столове на крају рада 

- Враћа ситан инвентар на крају рада 

- Проверава исправност простора, опреме и инвентара на крају 

рада 

Пријем госта и 

поруџбине 

- Смешта госте 

- Прима поруџбину пића и хране 

- Региструје поруџбину 

- Дистрибуира поруџбину 

Услуживање госта 

пићем 

- Услужује аперитиве, диџестиве, напитке 

- Услужује вина 

- Припрема пиће пред гостом 

- Проверава задовољство госта услугом 

Услуживање госта 

храном 

- Услужује предјела 

- Услужује супе и чорбе 

- Услужује главна јела 

- Услужује посластице 

- Припрема храну пред гостом 

- Проверава задовољство госта услугом 

Извршавање 

административних 

- Наплаћује рачун 

- Обрачунава дневни промет 
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послова - Води књигу шанка 

 

СТРУКТУРА ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Завршни испит за ученике који су се школовали по Наставном плану и програму за образовни 

профил конобар реализује се кроз практични рад. 

 

ПРИРУЧНИК О ПОЛАГАЊУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Завршни испит спроводи се у складу са овим Правилником и Приручником о полагању 

завршног испита за образовни профил конобар (у даљем тексту Приручник). 

Приручник израђује Завод за унапређивање образовања и васпитања - Центар за стручно 

образовање и образовање одраслих (у даљем тексту: Центар) у сарадњи са тимом наставника из 

школа у којима се реализује овај образовни профил. 

Приручник садржи посебне предуслове за полагање завршног испита, оквир са критеријумима 

за оцењивање компетенција, стандардизоване радне задатке за практични рад и образац за 

оцењивање. 

Центар доставља Приручник свакој школи која остварује Наставни план и програм за образовни 

профил конобар. 

Приручник се може допуњавати сваке школске године. 

 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Ученик полаже завршни испит у складу са Законом. Завршни испит може да полаже ученик који 

је успешно завршио три разреда средње школе по Наставном плану и програму за образовни 

профил конобар. 

У Приручнику су утврђени посебни предуслови за полагање завршног испита у складу са 

наставним планом и програмом. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Завршни испит се спроводи у школским кабинетима, школским радионицама, угоститељским 

објектима или у другим просторима где се налазе радна места и услови за које се ученик 

образовао у току свог школовања. Завршни испит за ученика се реализује у једном дану. 

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

који је обучавао ученика у току школовања. Ментор помаже ученику у припремама за полагање 

завршног испита у периоду предвиђеном Наставним планом и програмом. 

Директор именује стручну испитну комисију коју чине три члана, као и њихове заменике. 

Испитна комисија даје оцену о стечености прописаних компетенција. Комисију чине: 

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

комисије; и 

- представник послодаваца - стручњак у датој области. 



Економско-трговинска школа "Паја Маргановић" Панчево 
 

Програм рада школе 2016-2020. 69 
 

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. 

Ученик који је завршио трећи разред и који је пријавио полагање завршног испита, стиче право 

да приступи полагању завршног испита. У оквиру периода планираног Наставним планом и 

програмом за припрему и полагање завршног испита, школа организује консултације и додатну 

припрему ученика за све радне задатке, обезбеђујући потребне услове у погледу простора, 

опреме и временског распореда. 

 

РАДНИ ЗАДАЦИ 

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

прописане компетенције. 

Провера прописаних компетенција спроводи се на основу листе стандардизованих радних 

задатака, која је саставни део Приручника о полагању завршног испита. Ученик извлачи радни 

задатак непосредно пред полагање завршног испита. 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. 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Оцењивање на завршном испиту спроводи испитна комисија, на основу критеријума 

дефинисаних Приручником. Успех на завршном испиту зависи од укупног броја бодова које је 

ученик стекао извршавањем радног задатка. 

Радни задатак се може оценити са највише 100 бодова. 

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

бодова. На основу појединачног бодовања свих чланова комисије утврђује се просечан број 

бодова за радни задатак и уноси у Записник о полагању завршног испита. 

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) 

ДИПЛОМА И УВЕРЕЊЕ 

Ученик који је положио завршни испит стиче право на издавање Дипломе о стеченом средњем 

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

програма за образовни профил. 

 

 

3. НАСТАВНИ ПРОГРАМИ 

 

3.1. Полазне основе за израду наставних програма 

 

- Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручними 

уметничким школама ("Сл. гласник СРС – Просветни гласник ", број 6/90 i "Просветни 

гласник", br. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 

11/05, 6/06 i 12/06), из следећих предмета: Српски језик и књижевност, Први страни језик ( 

Немачки језик, Руски језик, Француски језик), Други страни језик (Руски језик, Француски 

језик), Физичко васпитање, Ликовна уметност, Грађанско васпитање 

- Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за средње школе 

("Просветни гласник ", бр. 6/03, 23/04 i 9/05); 

- Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада трговина, угоститељство и 

тиуризам, образовни профил Трговински техничар  ("Просветни гласник ", бр. 15/93, 20/93, 6/95, 

7/96, 11/02, 11/04 i 11/06) из предмета: Психологија, Филозофија 

- Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада економија право и 

администрација-област право и администрација, образовни профил Правни техничар 

("Просветни гласник", бр. 7/93, 1/94, 14/97, 12/02, 5/03 i 11/06) из предмета Логика 

- Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада економија право и 

администрација-област економија, образовни профил: Економски техничар ("Просветни 

гласник", br. 3/96, 3/97, 14/97, 12/02, 5/03 i 11/06) из предмета: Комерцијално познавање робе (за 

други разред), Економска географија (за други разред), Пословна економија (за други разред). 

- Самостални члан правилника о допуни Правилника о наставном плану и програму огледа за 

образовни профил Комерцијалиста ("Сл. гласник РС- Просветни гласник", бр. 5/2011) 

- Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и наставних средстава у 

стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле 

пословни администратор, финансијски администратор, банкарски службеник, комерцијалиста и 

службеник осигурања (Просветни гласник", бр. 2/2009) 

 

 

3.2. Начин остваривања принципа, циљева и исхода образовања и стандарда постигнућа 

 је дефинисан у наставним плановима и програмима наставника за сваки предмет. Садржаји 

ових програма по предметима и наставницима се налазе код школског педагога. Ученик који се 

определио за један од два изборна предмета Грађанско васпитање или Верску наставу, изборни 

предмет може да мења у току стицања средњег образовања и васпитања ( "Службени гласник 

РС, бр.72/2009"). 
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РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА: 

 

Стручно веће наставника Српског језика и књижевности Драгана Вицков 

Стручно веће наставника Страног језика Снежана Милутиновић 

Стручно веће наставника Математике, Физике и 

Информатике 

Сандра Поповски 

Стручно веће наставника Економске групе предмета Марија Боговић 

Стручно веће наставника Угоститељске групе предмета Андријана Крсмановић 

Стручно веће наставника Биологије, Хемије, Познавања 

робе,Здравственог васпитања, Физичког васпитања 

Небојша Поповски 

Стручно веће наставника Историје, Географије, Туризма 

и Уметности 

Бранка Марковић 

Стручно веће наставника друштвене групе предмета Владимир Деља 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 

Чланови стручних већа су наставници истих или сродних предмета.  

  

1. Организациона питања 

- конституисање стручних већа 

- планирање рада стручних већа 

- подела предмета, часова, остала задужења 

- израда индивидуалних планова рада наставника ( годишњих, месечних),  

- распоред наставне грађе, методичко обликовање појединих наставних јединица 

 

2. Стручни рад 

 

Стручна питања 

 

- корелација наставних садржаја (унутар предмета и међупредметна)  

- праћење рада наставника почетника ( менторство)  

- стручно усавршавање (у оквиру школе и ван ње)  

- литература, угледни часови, саветовања, предавања, семинари...  

- разматрање организације и облика рада у допунској и додатној настави 

- предлог тема и питања за матурски и завршни испит 

- припрема ученика за такмичења, сусрети, наступи (припрема и реализација)  

- уједначавање критеријума оцењивања 

 

Истраживачки рад 

 

- изучавањестручнихидидактичко-методичкихпитања (мини пројекти)  

-сарадња са институцијама, организацијама, предузећима...  

-израда мерних инструмената за праћење и валоризацију ефеката васпитно-образовног 

рада 
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Унапређивање васпитно-образовног рада 

 

-угледни (јавни) часови 

-набавка неопходних наставних средстава, помагала и стручне литературе 

 

Праћење и вредновање васпитно-образовног рада 

 

-праћење реализације Плана и програма наставних и ваннаставних активности 

-праћење напредовања ученика (успех)  

 

Рад на педагошкој документацији 

 

-вођење записника 

-документација о појединим активностима 

-планови, анализе, извештаји 

 

Сарадња 

 

-сауправом школе, стручним сарадницима, библиотекарима 

-са васпитно-образовним и другим институцијамa  

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ  ВЕЋА 

 

СЕПТЕМБАР 

 

- Формирање одељенског већа и избор руководиоца већа 

- Доношење плана рада одељенског већа 

- Усаглашавање ставова по питању изостанака и поштовања кућног реда 

- Међупредметна корелација наставних садржаја 

- Планирање сарадње са родитељима и организација родитељских састанака 

- Договор о реализацији екскурзије 

 

ОКТОБАР 

 

- Упознавање одељенског већа са условима живота и рада ученика (социо-економски 

статус, породичне прилике, здравствено стање, успех, ученици-путници, ученици 

стипендисти и сл.)  

- Доношење правила о понашању ученика,  радника и наставника и изрицањуваспитно-

дисциплинских мера 

- Усаглашавање критеријума оцењивања 

- Утврђивање распореда писмених задатака и писмених вежби 

- Одређивање дана пријема родитеља 

 

НОВЕМБАР 

 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог тромесечја 
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- Организација родитељских састанака 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

- Утврђивање закључних оцена из владања 

- Усвајање списка матурских питања 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта 

- Мере за побољшање успеха и дисциплине 

- Анализа сарадње са родитељима 

 

 

ЈАНУАР 

 

- Организација предавања о наставку школовања и упису на факултет 

- Организација прославе Дана Светог Саве 

 

ФЕБРУАР 

 

- Преглед успеха ученика и мере  за побољшање успеха и дисциплине 

- Усаглашавање критеријума оцењивања 

 

МАРТ 

 

- Резултати рада ваннаставних активности 

- Слободне теме и предавања у организацији психолога школе 

 

АПРИЛ 

 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег тромесечја 

- Мере за побољшање успеха и дисциплине ученика 

 

МАЈ 

 

- Анализа реализације наставних садржаја из појединих предмета 

- Организација припреме за полагање матурских испита 

- Предлагање ученика за награде и похвале 

 

ЈУНИ 

 

- Организација матурских испита 

- Организација припремне наставе ако се за то укаже потреба 

- Организација матурске вечери 

- Анализа успеха на крају наставне године 

- Комплетирање и сређивање документације 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

Рад одељењског старешине има следеће циљеве:  

 

У одељењу: Формирање и неговање колективног духа,  развијање другарства међу ученицима, 

формирање односа искрености и сарадње са професорима, сузбијање "лажне солидарности", 

развијање радних навика и одговорности, формирање позитивног односа према школској 

имовини, развијање свестраних и разноврсних интересовања ученика, праћење њиховог 

здравственог стања, помоћ у професионалном усмеравању и друго.  

У одељењском већу: Координација и сарадња са члановима већа ради што успешније 

реализације свихм предвиђених планова и побољшање квалитета васпитно образовног рада, 

налажење и заједничко спровођење ефикаснијих мера за побољшање резултата рада, уз 

правоворемено информисање о свим значајним чињеницама у одељењу,  размена искустава 

путем консултација и посета часова члановима већа и слично.  

Са родитељима: Упознавање родитеља са проблемима и успесима у учењу и дисциплини 

њихове деце, прикупљање података осоцијално–економским условима и развојним проблемима 

ученика, остваривању сарадње у предузимању и спровођењу заједничких мера ради постизања 

образовно-васпитних циљева. 

  

СЕПТЕМБАР 

 

- Упознавање ученика са правима и обавезама у школи, информације у вези са почетком 

школске године.  

- Родитељски састанак 

- Упознавање са предстојећим задацима васпитне проблематике, избор Савета родитеља 

- Опредељење ученика за ваннаставне активности.  

- Помоћ одељењској заједници (давање упутстава за рад)  

- Договор са ученицима о реализацији тема на ЧОС-овима.  

 

ОКТОБАР 

 

- Координација са члановима одељењског већа и свођење првих утисака о ситуацији у 

одељењу 

- (проблеми похађања и активног учешћа у редовној,  допунској и додатној настави).  

- Решавање проблема прилагођавања ученика везаних за упис у виши степен школовања.  

- Помоћ ученицима у уређењу учионичког простора.  

- Радна дисциплина и понашање ученика.  

- Сарадња са родитељима-индивидуално 

 

НОВЕМБАР 

 

- Прва класификација (анализа постигнутих резултата и налажење мера за побољшање).  

- Родитељски састанак (упознавање родитеља са резултатима успеха и изостанака у првој 

- интерној класификацији).  

- Рад на педагошкој документацији.  

- Упознавање ученика са предлозима мера за побољшање успеха које је донело 

Наставничковеће. 
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ДЕЦЕМБАР 

 

- Проблеми понашања, разговор о штетности дувана, алкохола и наркотика.  

- Посета неким часовима у одељењу ( из предмета где је слабији успех).  

- Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта и мере за њихово побољшање.  

 

ЈАНУАР 

 

- Разговор са ученицима о начину и степену реализације мера Наставничког већа изпрвог 

полугодишта.  

- Анализа напредовања ученика који показују слабији успех.  

- Разговор са ученицима о изостајању санаставе: узроци и предлози мера.  

- Прослава школске славе 

 

ФЕБРУАР 

 

- Анонимна анкета у одељењу: Када бих био (била) разредни старешина.  

- Посета појединим часовима у одељењу.  

- Анализа рада ученика у заједници ученика.  

 

МАРТ 

 

- Сарадња са родитељима 

- Разговор са ученицима и анализа потешкоћа у настави појединих предмета.  

 

АПРИЛ 

 

- Анализа успеха и дисциплине у трећем класификационом периоду и мере за побољшање 

- успеха.  

- Родитељски састанак (извештај са класификације, уз препоруку за појачан надзор над 

ученицима).  

- Анализа заинтересованости родитеља за сарадњу ( упућивање позива на разговор, 

уколико постоји потреба).  

 

МАЈ 

 

- Разговор са ученицима завршних разреда о питањима професионалне оријентације 

- Појачана сарадња са родитељима током целог месеца.  

 

ЈУНИ 

 

- Рад на педагошкој документацији 

- Сарадња са библиотекаром 

- Укључивање у организацију и реализацију матурског испита 
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- Разговор са ученицима о њиховима плановима, жељама и могућностима у наредном 

периоду 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школовања 

- Организација разредних и поправних испита.  

 

АВГУСТ 

 

- Организација разредних и поправних испита 

- Сређивањедокументације 

 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

 

СЕПТЕМБАР 

 

- Родитељски састанак 

- Упознавање родитеља са планом и програмом рада 

- Упознавање родитеља са школским календаром 

- Упознавање родитеља са Правилником о понашању у школи 

- Упознавање родитеља са организацијом додатне и факултативне наставе 

- Припремљеност ученика за почетак школске године 

- Обављање индивидуалних разговора 

- Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

 

ОКТОБАР 

 

- Обављање индивидуалних разговора по потреби 

- Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

 

НОВЕМБАР 

 

- Родитељски састанак 

- Анализа успеха и владања ученика на крају првог тромесечја 

- Обавештавање о организацији допунске наставе и припремама за такмичење 

- Обавештавање о програмима у Петници 

- Обављање индивидуалних разговора 

- Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

 

ЈАНУАР 

 

- Родитељски састанак 

- Успех и владање ученика на крају првог полугодишта 

- Обављање индивидуалних разговора 

- Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

 

ФЕБРУАР 
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- Обављање индивидуалних разговора 

- Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

 

МАРТ 

 

- Обављање индивидуалних разговора 

- Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

 

АПРИЛ 

 

- Родитељски састанак 

- Анализа успеха и владања на крају трећег тромесечја 

- Обављање индивидуалних разговора 

- Прилагођавање плана и програма индивидуалним, специфичностима ученика 

 

МАЈ 

 

- Обављање индивидуалних разговора 

- Родитељски састанак 

- реализација школског плана и програма 

- успех ученика на крају школовања 

- Свечана додела диплома 

 

ЈУН 

 

- Родитељски састанак 

- Реализација школског плана и програма 

- Успех ученика на крају трећег разреда 

- Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

 

 

ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 

 

Остали обавезни облици непосредног образовно-васпитног рада су: додатна, допунска и 

припремна настава.  

Додатни рад се остварује за ученике који постижу изузетне резултате и показују интересовање 

за продубљивање знања из одређеног предмета. Циљ додатног рада је да омогући одабраним и 

талентованим ученицима да прошире и продубе своја знања и вештине из неких наставних 

области и предмета у складу са својим интересовањима, способностима и склоностима, као ида 

подстиче ученике на самосталан рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења ида 

допринесе њиховом оспособљавању за даље самообразовање. Задаци су:  

• задовољавање индивидуалних особености ученика, склоности, интересовања, способности за 

учење;  

• подстицање индивидуалног развоја ученика,  пре свега њихових интелектуалних 

карактеристика, што омогућава брже напредовање ученика;  

• проширивање и продубљивање обима и садржаја појединих предмета за које ученици показују 

интересовање и способности;  
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• груписање ученика према способностима и интересовањима  чиме се стварају услови за 

индивидуализацију додатнограда;  

• идентификовање обдарених и талентованих ученика.  

Организација и извођење ове наставе обавља се на садржајима предвиђеним радовним 

наставним планом и програмом, али се сходно интересовањима и потребама ученика ти 

садржаји проширују, продубљују и допуњују новим садржајима одређених наука, и каотакви 

важе само за ученике обухваћене овим обликомрада.  Предметни натавници иницирају 

идентииковање ученика изузетних способности на основу увида у ученичке могућности,  а 

стручна служба на основу иницијативе наставника врши идентификовање ученика. Такође 

упућује ученике да самостално испитују разне појаве, да се служе литературом, приручницима, 

користе интернет, да помажу у  истраживању...  

 

Допунски рад се организује за ученике који стално или повремено заостају у савлађивању 

образовно-васпитних садржаја у редовној настави и самим тим не постижу задовољавајући 

успех из појединих предмета. Потреба за организовањем допунског рада утврђује се током 

школске године чим се испоље тешкоће и уочи заостајање појединих ученика у савлађивању 

садржаја неких наставних предмета.  Идентификацију ученика за допунски рад врше предметни 

професори, одељенске старешине и стручни сарадници. Допунски образовно-васпитни рад се 

реализује пре или после редовне наставе континуирано,  током године. Координацију 

одржавања допунске наставе врше Одељенска већа.  

 

Припремни рад се организује за редовне ученике који су због болести упућени на полагање 

разредног испита и за ванредне ученике.  Организује се према садржајима из програма 

образовања пре полагања разредног испита. Циљ допунског и припремног рада је 

да омогуће ученицима да се лакше укључе у редован образовно-васпитни процес.  Задаци су:  

• ближе одређивање програмских садржаја у којима ученици не постижу добре резултате;  

• усклађивање овако утврђених садржаја са потребама и могућностима ученика;  

• пружање помоћиученицима да се лакше уклопе у редовну наставу и праћење њиховог 

напредовања.  

 

 

ФАКУЛТАТИВНИ ВАННАСТАВНИ ОБЛИЦИ РАДА 

 

Факултативне активности имају за циљ да допринесу развоју личности на образовном, 

сазнајном, креативном, друштвеном и личном плану. Задаци су:  

• проширивање и продубљивање, као и стицање нових знања и умења а према интересовањима 

ученика;  

• задовољавање специфичних интересовања ученика уз активно усмеравање  њихових 

склоности, способности интересовања и подстицање професионалног развоја;  

• мотивисање и оспособљавање ученика за самосталан и креативан рад;  

• омогућавање ученицима организовање забаве и рекреације као и других услова да самостално 

користе слободно време и организују духовни ,  културни и друштвени живот у средини 

у којој раде. Факултативни ваннаставни облици се организују као :  

1.екскурзија,  

2.стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције, друштвено-користан рад)  

3.културна и јавна делатност школе,  

4.остале активности. 
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1. Екскурзије 

 

Екскурзија је факултативна ваннаставна активност која се остварује ван школе. Циљ екскурзије 

је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини ,  упознавање 

културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе.  

Задаци екскурзије су:  

• проучавање објеката и феномена у природи;  

• уочавање узрочно-последичних односа у конкретнимприродним и друштвеним условима;  

• развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика;  

• упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;  

• развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима,  

спортским потребама и навикама ,  позитивним социјалним односима, као и схватање значаја 

здравља и здравих стилова живота;  

• подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.  

• савлађивање и продубљивање дела наставног програма непосредним упознавањем садржаја 

наставних предмета. Садржаји екскурзије остварују се на основу наставног плана и програма 

образовно-васпитног рада и у складу са Правилником о времену и организовању ђачких 

екскурзија (октобар 2003.  године) и Правилником о времену и организацији ђачких екскурзија, 

излета и наставе школе у природи у основним и средњим школама са седиштем на територији 

Аутономне Покрајине Војводине ( Службени лист АПВ,  децембар 2002.  године)  и саставни су 

део годишњег програма рада школе.  Програм екскурзије садржи:  

• образовно-васпитне циљеве и задатке,  

• садржаје којима се постављени циљеви остварују,  

• планирани обухват ученика 

• носиоце предвиђених садржаја и активности,  

• време трајања екскурзије,  

• путне правце,  

• техничку организацију и начин финансирања.  

 

Екскурзија за први и други разред се одвија унутар граница наше земље. Екскурзија за трећи и 

четврт разред може да се организује у иностранству. Ескурзија може да траје:  

• за ученике првог разреда– до три дана;  

• за ученике другог разреда– до пет дана 

• за ученике трећег и четвртог разреда– до пет наставних  дана.  

 

Уколико екскурзија траје дуже од 5  радних дана, користе се нерадни дани од викенда или 

празника, предвиђени годишњим календаром рада. Време реализације стручних екскурзија: 

јесењи и пролећни распуст, суботе и у данима праксе. Вишедневне екскурзије могу се 

организовати и мимо распуста уз сагласност директора школе, а ради мање гужве и 

квалитетнијег превоза. Директор школе именовао је комисију за екскурзије коју чине 

представници одељенских већа одговарајућих одељења. Школа ће у складу са потребама 

образовних профила организовати стручне посете које ће детаљније бити уређене годишњим 

планом рада школе.  
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2.Стваралачке и слободне активности ученика 

 

(хор, секције, друштвено-користан рад и друго)  

Ученицима се пружа могућност укључења у слободне активности на нивоу школе чији циљ 

јесте да допринесу развоју личности на образовном, сазнајном, креативном, друштвеном и 

личном плану. За врсту слободних активности ученици се  опредељују на принципу 

добровољности и на основу својих интересовања.  Садржај рада и присуство чланова секције 

евидентира се у Дневнику слободних активности ученика који води стручни руководилац 

секције за сваку групу понаособ. Руководиоци секција омогућују ученицима учешће на 

такмичењима,  конкурсима и смотрама (научно – техничко стваралаштво, ликовни и литерарни 

конкурси, смотре рецитатора, сусрети стручних школа).  Преглед секција: 

 

Назив секције   

Рецитаторско-драмска  Снежана Николић 

Еколошка Ана Дангубић 

Математичка Нада Ранковић 

 

Друштвено– користан рад реализује се са циљем да васпитаваученике да добровољним радом 

самостално и у оквиру друштвено-организованих активности у слободном времену, допринесе 

стварању и унапређивању услова живота и рада људи у ужој и широј друштвеној заједници. 

Задаци су:  

• развијање навика ученика да стално и рационално обављају различите послове ради 

задовољавања личних потреба, потреба породице и друштвене средине;  

• стицање навика и одговорности за чување и естетски изглед средине у којој ученик учи, ради и 

живи;  развој и неговање урбане и комуналне културе;  

• развијање свести о потреби колективног рада и принципима који се примењују у акцијама и 

активностима друштвено-корисног рада;  

• развијање осећања одговорности за преузете обавезе и радне задатке уз неговање радне 

културе ученика и спремности за сарадњу.  

Садржај и облици друштвено-корисног рада су следећи:  

• одржавање школског простора: уређење учионица, заједничких просторија, уређење школског 

дворишта (неговање зеленила у згради и дворишту)  

• рад у школској библиотеци,  

• учествовање у акцијама пошумљавања 

• израда паноа и зидних новина, израда шема и графикона и других наставних средстава 

• сакупљање секундарних сировина 

• чишћење снега у школском дворишту 

• друге активности за којима се буде указала прилика 

 

 

3. Културна и јавна делатност школе 

• прославе у школи,  

• изложбе ученичких радова,  

• учешће на републичким такмичењима,  

• рад на припреми, издавању и промоцији школског листа,  

• раднапромоцији образовних профила по основним школама,  

• учествовање на сајмовима (сајамгастрономије, сајам књига, сајам образовања),  



Економско-трговинска школа "Паја Маргановић" Панчево 
 

Програм рада школе 2016-2020. 81 
 

• учешће представника Парламента ученика у Унији средњошколаца,  

• учествовање у културним  и јавним манифестацијама у граду (свечане академије,  трибине,  

дебате, промоције, музички наступи, позоришне представе),  

• учествовање у посетама Београду– Белом двору, Народној скупштини,  у оквиру верске 

наставе посете већим манастирима у Србији,  

• активно учешће у пројектима НВО ( обуке, семинари, акције на нивоу града),  

• учествовање у пројектима међународног карактера,  

• учествовање на јавним државним и међудржавним конкурсима ( литералним и ликовним 

радовима),  

• спортска такмичења;  

• друге активности за којима се буде указала прилика.  

 

4. Остале  активности 

 

• хуманитарне активности: учешће у акцијама Црвеног крста у добровољном давању крви,  

сакупљање добровољних новчаних и других прилога, старе одеће,  обуће, слаткиша и сл.  

• купо-продаја половних уџбеника,  

• друге активности за којима се буде указала прилика.  

 

 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Овај програм обухвата активности усмерене на јачање или развој еколошке свести, као и 

очување природних ресурса:  

1. Посете и учешће на Новосадском сајму,  

2. Посета Природњачком музеју уз актуелна предавања ( у Новом Саду, Београду)  

3. Набавка стручне литературе,  

4. Неговање, одржавање и по потреби обнављање школског зеленила и учествовањење у 

међународним акцијама за заштиту планете. 

5. Предавање из области заштите и унапређења животне средине (загађивање и заштита хране,  

шумских плодовa, проблеми отпадног натеријала, сакупљање секундарних сировина уз 

ангажовање предавача из угледних институција) 

6. Сарадња са Заводом за заштиту природе,  

7. Промовисање здравих стилова живота,  

8. Обележавање светског дана заштите животне средине 

9. Опремање зидних новина са темама очувања и заштите човекове средине,  

10. Излети- природни резервати 

11. Обележавање Дана планете земље 

 

 

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА 

 

Наставници физичког васпитања током године често организују турнире у фудбалу, одбојци, 

кошарци... на које се наши ученици врло радо одазивају. Такође, учествујемо и на турнирима 

других школа и остварујемо запажене резултате, а сарађујемо и са локалним спортским 

оргнизацијама. Програм школског спорта доприноси развоју и практиковању здравих стилова 
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живота, свести о важности здравља и безбедности и потреби неговања и развоја физичких 

способности због чега му дајемо посебан значај и трудимо се да га буде што више.  

 

 

ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

Школа је дужна да у свом раду и обављању делатности, као и пословању уопште, предузима 

Одговарајуће мере безбедности и здравља на раду запослених, ученика и свих лица која се у 

њој затекну. У циљу заштите безбедности ученика, школа предузима следеће мере:  

1) свакодневна сарадња са државним органима и органима јединице локалне самоуправе;  

2) дежурство наставника и помоћно-техничког особља;  

3) премија осигурање ученика;  

4) обезбеђивање свих елемената заштите од пожара, поплава, ударагромаи других 

елементарних непогода које могу угрозити безбедност ученика Школе;  

5) обавезно закључавање учионица за време одмора и улазних врат ашколе за време наставе;  

6) обавезно евидентирање одсутних ученика;  

7) постојање видео надзора унутар школе, на школском дворишту и теренима школе;  

8) обустава рада када се утврди непосредна опасност по живот и здравље;  

9) јасно дефинисана правила понашања на пракси, последице и санкције због непридржавања 

истих (ношење прописане униформе и употреба опреме за личну заштиту: рукавица, 

шлемова,  слушалица, маски, наочара и придржавање мера заштите школских радионица и 

рада на машини);  

10) школски полицајац и обезбеђење школе;  

11) обевезно ношење акредитација;  

12) програм заштите ученика од насиља: мере превенције и мере интервенције;  

13) запослениима ораганизује обуке за руковање ватрограсним апаратима и понашање у случају 

опасности и редовну контролу обучености запослених у сарадњи са Управом противпожарне 

полиције;  

14) придржавање закона о забрани пушења;  

15) на јавном месту има истакнут комплет за прву помоћ;  

16) друге мере у циљузаштите безбедности ученика, утврђене Законом и општим актима Школе.  

 

 

 

ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Остваривање Школског програма ће се пратити кроз следеће облике рада:  

- Смернице за израду Школског програма, као и праћење реализације истог 

- Педагошки колегијум.  

- Анализа реализације Наставног плана и програма редовне, додатне, допунске наставе и 

слободних активности 

- На седницама Одељенских већа и Наставничког већа.  

- Анализа успеха ученика 

- Седнице Одељенских већа и Наставничког већа.  

- Анализа владања ученика, похвале, награде, казне 

- Седнице Одељенских већа и Наставничког већа.  

- Анализе реализације појединих наставних предмета 
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- Седнице Стручних већа.  

- Праћење реализације свих облика васпитно-образовног рада: стручни сарадници, помоћник 

директора, директор.  

- Праћење рада стручних комисија за: инклузију, заштиту ученика од насиља, школско 

развојно планирање и самоевалуацију: стручни сарадници, помоћник директора, директор.  

- Презентација реализације Школског програма на састанцима Савета родитеља школе и 

Школског одбора.  

 


