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УВОД 
 
Школски програм припремио је Стручни актив за развојно планирање: 
 

1. Радоје Милошевић, проф.информатике 
2. Светлана Шљукић, проф.економије 
3. Селмо Капур, проф. права 
4. Сеад Кухиња, ШО 
5. Ненад Брајовић, СР 
6. Алиса Рондић, педагошкиња 
7. Ермедин Дуран, директор 

 
уз ангажовање наставника,  сарадника, предст. Учен парламента, управе школе и др.. 
 
Полазне основе за израду Школског програма су: 

-      Закон о основама система васпитања и образовања, („Службени гласник РС“,   
бр. 88/2017 и 27/2018 – др. Закони) 

- Закон о средњем образовању („Службени гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017 и 

27/2018 – др. закони) 

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

стручним и уметничким школама („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, 

5/2010 и 8/2010-испр, 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015 и 11/2016) 

- Правилник о наставном плану и програму у подручју рада трговина, угоститељство и 

туризам („Службени гласник РС-Просветни гласник“ бр. 10/2012, 1/2013 – испр, 

17/2013 – испр. и 1/2015.) 

- Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег 

стручног образовања у подручју рада трговина, угоститељство и туризам („Службени 

гласник РС-Просветни гласник“ бр. 8/2014, 11/2016 – др. правилник и 6/2018 – др.) 

- Правилник о наставном плану и програму стручних предмета у подручју рада 

трговина, угоститељство и туризам („Службени гласник РС-Просветни гласник“ бр. 

8/2014, 2/2018 и 6/2018 – др. правилник) 

- Правилник о изменама правилника о плану и програму образовања и васпитања за 

стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи 

за подручје рада трговина, угоститељство и туризам („Службени гласник РС- 

Просветни гласник“ бр. 8/2013) 

- Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања у подручју 

рада економија, право и администрација („Службени гласник РС-Просветни гласник“ 

бр. 10/2012, 1/2013 – испр. и 15/2015) 

- Извештај о раду школе у претходној школској години 

- услови рада Школе 

- образовне потребе ученика, родитеља, локалне заједнице 

 

Трајање Школског програма: 
      у току школских година 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.  
 
 
 
 
 
 
 



Е . Т . Ш .     ПРИЈЕПОЉЕ                                                                                                                     ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

3 
 

 

САДРЖАЈ 
 

1. СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ..................................................... 4 

1.1 Општи принципи образовања и васпитања ........................................................................... 4 

1.2 Циљеви образовања и васпитања ........................................................................................... 5 

1.3 Исходи образовања и васпитања ............................................................................................ 6 

1.4 Стандарди образовања и васпитања ....................................................................................... 6 

1.5 Циљеви школског програма .................................................................................................... 7 

2. ШКОЛА И ЊЕНА ОКОЛИНА ..................................................................................................... 7 

2.1. Материјални ресурси школе .................................................................................................. 8 

2.2. Кадровски ресурси школе ...................................................................................................... 8 

3. ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА .......................................................................................................... 8 

4. НАСТАВНИ ПЛАНОВИ  И ПРОГРАМИ ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА ЗА ОБЛИКЕ 

ОБРАЗОВНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ ........................................................................................................................................ 8 

Образовни профил: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР ....................................................................... 9 

Образовни профил: ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР................................................... 12 

Образовни профил: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР .................................................................... 25 

Образовни профил: ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР .................................................................... 28 

Образовни профил: УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР .............................................................. 33 

Образовни профил: КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР .................................................................... 37 

Образовни профил: КОНОБАР .................................................................................................. 41 

Образовни профил: КУВАР ........................................................................................................ 49 

4. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА .......... 57 

5. УЧЕНИЧКА ЗАДРУГА ............................................................................................................ 58 

6. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ .................................... 58 

7. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ ............................................................ 58 

8. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ ........................................................................... 60 

8.1 СЕКЦИЈЕ ................................................................................................................................ 60 

9. ТИМОВИ ................................................................................................................................... 62 

10. ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА-ПРОФЕСИОНАЛНА 

ОРИЈЕНТАЦИЈА И САВЕТОВАЊЕ ............................................................................................. 64 

11. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ................................................................. 70 

12. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И 

ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА .......................... 71 

13. АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА ..................... 74 

14. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА ..................................................................................... 75 

15. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ .......................................... 76 

16. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ ........................................................................ 76 

17. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА ................................................................................ 78 

18. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ...................................................... 79 

19. СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИЛАГОЂАВАЊЕ И ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ ............. 80 

20. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ ................................................................................................. 81 

 
 
 
 
 



Е . Т . Ш .     ПРИЈЕПОЉЕ                                                                                                                     ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

4 
 

 
  1. СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

 
 

1.1 Општи принципи образовања и васпитања 

 

Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле: 

1) једнакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање заснованом на социјалној 

правди и принципу једнаких шанси без дискриминације; 

2) усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне облике учења, наставе и 

оцењивања којима се излази у сусрет различитим потребама детета и ученика, развија мотивација за 

учење и подиже квалитет постигнућа; 

3) поштовање људских права и права сваког детета, ученика и одраслог и уважавање људског 

достојанства; образовање и васпитање у демократски уређеној и социјално одговорној установи у 

којој се негују отвореност, сарадња, толеранција, свест о културној и цивилизацијској повезаности у 

свету, посвећеност основним моралним вредностима,вредностима правде, истине, солидарности, 

слободе, поштења и одговорности и у којој је осигурано пуно поштовање права детета, ученика и 

одраслог; 

4) висок квалитет образовања и васпитања за све; квалитетно и уравнотежено образовање и 

васпитање, засновано на тековинама и достигнућима савремене науке, примена достигнућа научних 

дисциплина важних за процес образовања и васпитања, прилагођених узрасним и личним образовним 

потребама сваког детета, ученика и одраслог; 

5) целоживотно учење, које укључује све облике учења и значи учествовање у различитим облицима 

образовних активности током живота, са циљем сталног унапређивања потребних личних, 

грађанских, друштвених и радних компетенција; 

6) образовање и васпитање засновано на компетенцијама у складу са стратешким и функционалним 

оквиром за планирање и остваривање процеса образовања и васпитања,чиме се стварају услови и 

пружа подршка за развој свих компетенција; 

7) професионалну етику и компетентност која подразумева високу стручност наставника, васпитача, 

стручних сарадника, директора и секретара, стални професионални развој и висок ниво 

професионалне одговорности и етичности; 

8) хоризонталну и вертикалну проходност којом се осигурава могућност да ученици и одрасли током 

образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и 

стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност); 

9) демократичност кроз укљученост свих учесника у систему образовања и васпитања у стварању и 

спровођењу образовних политика, поштујући потребе и права уз обавезе и одговорности; 

10) аутономија установе кроз планирање и остваривање одговарајућих активности, програма и 

пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања поштујући специфичности 

установе и локалне средине. 

 

У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се: 

1) сарадњи са породицом, укључивањем родитеља односно другог законског заступника, ради 

успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, локалном заједницом и широм 

друштвеном средином; 

2) подршци преласка детета, односно ученика у следећи ниво образовања и васпитања и остваривању 

континуитета у образовању и васпитању; 

3) идентификацији, праћењу и подстицању ученика и одраслих са изузетним способностима 

(талентовани и даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове 

имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања и установама; 

4) могућности да деца, ученици и одрасли са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих 

група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и 

васпитања у установама, а ученици и одрасли са здравственим проблемима остварују право на 

образовање током болничког и кућног лечења; 
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5) смањењу стопе напуштања система образовања и васпитања, посебно лица из социјално угрожених 

категорија становништва и неразвијених подручја, лица са сметњама у развоју и инвалидитетом и 

других лица са специфичним тешкоћама у учењу и подршци њиховом поновном укључењу у систем, 

у складу са принципима инклузивног и интеркултуралног образовања и васпитања; 

6) каријерном вођењу и саветовању запослених, ученика и одраслих усмереном ка личном развоју 

појединца и напредовању у образовном и професионалном смислу; 

7) остваривању права на образовање и укључивањем у систем образовања и васпитања на различитим 

узрастима и нивоима, без угрожавања других права детета и других људских права; 

8) сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, 

као и остваривања одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета 

образовања и васпитања. 

 

1.2 Циљеви образовања и васпитања 

 

Основни циљеви образовања и васпитања су: 

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог; 

2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика и одраслог, 

развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; 

3) шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна укљученост ученика 

у систем образовања и васпитања; 

4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог  здравља и 

безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и 

еколошке етике, заштите и добробити животиња; 

6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на 

провереним научним сазнањима и образовној пракси; 

7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења; 

8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика и 

одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних компетенција и 

стручних компетенција у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада и развојем 

савремене науке и технологије; 

10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, 

способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог 

мишљења; 

11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог 

развоја и будућег живота; 

12) развијање позитивних људских вредности; 

13) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање 

другарства и пријатељства; 

14) развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских 

слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву; 

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

равноправности, толеранције и уважавање различитости; 

16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици 

Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа 

и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске 

културне баштине; 

17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и 

васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем 

школовања; 

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва 

Републике Србије као државе засноване на знању. 
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1.3 Исходи образовања и васпитања 

 
Исходи образовања и васпитања су јасни искази о томе шта се од ученика очекује да зна, разуме и да 

је способан да покаже, односно уради након завршеног одговарајућег нивоа образовања и васпитања. 

Исходи образовања и васпитања су основа за планирање, праћење и вредновање образовања и 

васпитања. 

 

Исходи образовања и васпитања представљају способност ученика да: 

1) изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми; 

2) прикупља, анализира, организује и критички процењује информације; 

3) користи српски језик, односно језик националне мањине и страни језик у зависности од културног 

наслеђа и средине, потреба и интересовања; 

4) ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање одговорности према 

свом животу, животу других и животној средини; 

5) ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице; 

6) зна како да учи; 

7) уме да разликује чињенице од интерпретација; 

8) примењује објективно мишљење и знање у циљу решавања низа проблема у свакодневним 

ситуацијама; 

9) поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне технологије; 

10) одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима; 

11) ефикасно и конструктивно учествује у свим облицима радног и друштвеног живота, поштује 

људска права и слободе, комуницира асертивно и ненасилно посебно у растућој разноликости 

друштава и решавању сукоба; 

12) покреће и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички приступ и 

јасну оријентацију ка остваривању циљева и постизању успеха; 

13) остварује идеје, планира и управља пројектима ради постизања циљева који доприносе личној 

афирмацији и развоју, друштвеној или привредној активности; 

14) схвата свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема разуме да 

нису изоловани; 

15) има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава значај креативног изражавања 

идеја, искустава и осећања путем различитих медија, укључујући музику, књижевност, извођачке и 

визуелне уметности. 

Остваривање исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним образовно-васпитним процесом 

на свим нивоима образовања и васпитања, кроз све облике, начине и садржаје рада. 
 

1.4 Стандарди образовања и васпитања 

Стандарди образовања и васпитања представљају скуп норми на основу којих се врши процена 

квалитета у систему образовања и васпитања, и то: 

1) стандарди постигнућа ученика; 

2) стандарди квалитета рада установе; 

3) стандарди квалитета уџбеника; 

4) стандарди компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника; 

5) стандарди компетенција директора. 
 

Школски програм садржи: 

1) циљеве школског програма; 

2) назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања које школа остварује и језик на коме 

се остварује програм; 

3) обавезне и изборне предмете и модуле по образовним профилима и разредима; 

4) начин остваривања принципа, циљева и исхода образовања и стандарда постигнућа, начин и 

поступак остваривања прописаних наставних планова и програма, програма других облика стручног 

образовања и врсте активности у образовно-васпитном раду; 

5) програм допунске, додатне и припремне наставе; 

6) програме и активности којима се развијају способности за решавање проблема, комуникација, 

тимски рад, самоиницијатива и подстицање предузетничког духа; 
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7) факултативне наставне предмете, њихове програмске садржаје и активности којима се остварују; 

8) начине остваривања и прилагођавања програма музичког и балетског образовања и васпитања, 

образовања одраслих, ученика са посебним способностима и двојезичног образовања; 

9) програм културних активности школе; 

 10) програм слободних активности; 

 11) програм каријерног вођења и саветовања; 

 12) програм заштите животне средине; 

13) програме заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програме превенције других облика  

      ризичног понашања; 

14) програм школског спорта; 

15) програм сарадње са локалном самоуправом; 

16) програм сарадње са породицом; 

17) програм излета и екскурзија; 

18) програм безбедности и здравља на раду; 

19) друге програме од значаја за школу. 

 

1.5 Циљеви школског програма 

Циљ школског програма је да ближе одреди начин на који школа образује и васпитава ученике ради 

стицања знања, вештина и ставова неопходних за даље образовање и запошљавање. Школским 

програмом успоставља се организациона структура заснована на тимском раду и одговорности сваког 

запосленог за остваривање утврђених циљева, као и повезивање са репрезентативним синдикатима и 

удружењима послодаваца и преузимање свог дела одговорности 

 

 

 
2. ШКОЛА И ЊЕНА ОКОЛИНА 

 
 
Економско-трговинска школа образује ученике у два подручја рада: економија, право и 

администрација и трговина, угоститељство и туризам. 
У подручју рада економија, право и администрација школују се ученици у следећим 

образовним профилима (у четворогодишњем трајању): 
1. економски техничар (верификовано решењем Министарства просвете бр. 022-05-164/93-

03 од 26. 03.1994. године) 
2. финансијски администратор  (верификовано решењем Министарства просвете и науке 

бр. 022-05-164/93-03 од 31. 05. 2005. године) 
 
У подручју рада трговина, угоститељство и туризам школују се ученици у следећим образовним 
профилима: 
у четворогодишњем трајању: 

1. трговински техничар (верификовано решењем Министарства просвете  
      бр. 022-05-164/93-03 од 6. јуна 1994. године) 
2. туристички техничар (верификовано решењем Министарства просвете и науке бр. 022-

05-544/94-03 од 31.05. 2005. године) 
3. угоститељски техничар (верификовано решењем Министарства просвете  

бр. 022-05-164/93-03 од 30.03.2003. год.) 
4. кулинарски техничар (верификовано решењем Министарства просвете  

бр. 022-05-164/93-03 од 29.03.2006. 1994. године) 
у трогодишњем трајању: 

1. конобар (верификовано решењем Министарства просвете бр. 022-05-164/93-03 од 26. 
03.1994. године) 

2. кувар (верификовано решењем Министарства просвете бр. 022-05-164/93-03 од 26. 
03.1994. године) 
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2.1. Материјални ресурси школе 

 
Економско-трговинска школа у Пријепољу располаже са 3.111 м2 простора који се налази 

у две повезане зграде.  
Настава се реализује у 11 учионица и 3 кабинета. Школа располаже и библиотеком са 

више од 9500 књига и салом за физичко васпитање, коју користе и остале две градске средње 
школе.  

Настава у школи се одвија у две смене, које се смењују на четири недеље. Економско-
трговинска школа се налази на градској локацији, око 1 км од центра града. Добро је 
саобраћајно повезана са свим деловима града и са сеоским срединама из којих долази значајан 
број ученика. 
 

2.2. Кадровски ресурси школе 

 
Наставу у Школи изводи укупно 45 наставника од којих су стално запослени наставници 

36, док 9 наставника ради на одређено време. Само неколико наставника нема положен испит 
за лиценцу, али су они прошли прописану обуку и полагаће испит за стицање лиценце одмах по 
позиву. Часови су заступљени у складу са нормативом стручне спреме. Са високом стручном 
спремом у настави је 39 радника, са вишом 6 радника. У школи раде и 2 стручна сарадника - 
педагог и библиотекар, и један наставник, као организатор практичне наставе. 
 

 
3. ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА 

 
 
У школској 2016/17. години уписано је укупно 16 одељења са 466 ученика . У први разред 

је уписано 4 одељења са укупно 122 ученика, у други разред уписано је 4 одељења са укупно 
112 ученика. Трећи разред има 4 одељења са 117 ученика, а четврти разред 4 одељења са 115 
ученика. 

Према наставним плановима, код свих одељења постоје предмети код којих се ученици 
деле на групе (по пола одељења). У таквим случајевима, настава се обавља углавном у 
специјализованим учионицама. Детаљан преглед поделе одељења на групе дат је у Годишњем 
плану рада школе. 
 
 

 
4. НАСТАВНИ ПЛАНОВИ  И ПРОГРАМИ ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА ЗА 

ОБЛИКЕ ОБРАЗОВНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 
 
У наредном делу Школског програма дати су наставни планови обавезних и изборних 

предмета за све образовне профиле. 
 
НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА СВЕ ПРЕДМЕТЕ У СВИМ ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА ЧУВАЈУ СЕ У 
ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ И ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ОВОГ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 
ГЛОБАЛНИ И ОПЕРАТИВНИ ПЛАНОВИ РАДА СЕ НАЛАЗЕ КОД ПЕДАГОГА ШКОЛЕ И ЧИНЕ 
САСТАВНИ ДЕО ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА.
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НАСТАВНИ ПЛАН 

Образовни профил: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 

 1. разред 2. разред 3. разред 4. разред Укупно 

Обавезни наставни предмети р. час. наст. бл р. час. наст. бл р. час. наст. бл р. час. наст. бл р.час.наст. бл 

 нед. год. ок нед. год. ок нед. год. ок нед. год. ок нед. год. ок 

А. Општеобразовни предмети Т В Т В год Т В Т В год Т В Т В год Т В Т В год Т В Т В год 

1. Српски језик и књижевност  3  111   3  108   3  108   3  99   12  426   

2. Страни језик 3  111   3  108   3  108   3  99   12  426   

3. Социологија           2  72        2  72   

4. Историја 2  74   2  72             4  146   

5. Физичко васпитање 2  74   2  72   2  72   2  66   8  284   

6. Математика 3  111   3  108   3  108   3  99   12  426   

7. Рачунарство и информатика  2  74                  2  74  

8. Екологија 2  74                  2  74   

9. Хемија 2  74                  2  74   

Укупно општеобразовни: 17 2 629 74  13  468   13  468   11  363   54 2 1928 74  

Б. Стручни предмети                          

1. Основи економије 2  74   2  72   2  72   2  66   8  284   

2. Пословна економија 2  74   2  72   2  72   2  66   8  284   

3. Рачуноводство 1 2 37 74  1 2 36 72 30 2 2 72 72 30 2 2 66 66 30 6 8 211 284 90 

4. Савремена пословна кореспонденција 1 2 37 74  1 2 36 72            2 4 73 146  

5. Статистика           2  72   2  66   4  138   

6. Уставно и привредно право           2  72   2  66   4  138   

7. Монетарна економија и банкарство           2  72   2  66   4  138   

8. Комерцијално познавање робе      2  72             2  72   

9. Маркетинг                2  66   2  66   

10. Економска географија      2  72             2  72   

11. Пословна информатика            2  72   2  66   4  138  

Укупно стручни: 6 4 222 148  10 4 360 144 30 12 4 432 144 30 14 4 462 132 30 42 16 1476 568 90 

                          

                          

УКУПНО А+Б 23 6 851 222  23 4 828 144 30 25 4 900 144 30 25 4 825 132 30 96 18 3404 642 90 

УКУПНО  29 1073  27 972 30 29 1044 30 29 957 30 114 4046 90 

УКУПНО 29 1073 27 1002 29 1074 29 987 114 4136 
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В. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 
1. Верска настава 1 37 1 36 1 36 1 33 

2. Грађанско васпитање 1 37 1 36 1 36 1 33 

 

НАПОМЕНА: Ученик је обавезан да приликом уписа у први разред изабере један од два изборна предмета 

 
II ОСТАЛО ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
годишње годишње годишње годишње 

1. Час одељењског старешине/заједнице 74 часа 72 часа 72 часа 66 часа 
2. Додатни рад до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова 
3. Допунски рад до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова 
4. Припремни и друштвено-користан рад * до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова 

 

НАПОМЕНА: *) Ако се у току године укаже потреба за њим 

 
III ФАКУЛТАТИВНИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДАИЗБОРНИ 
ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

1. ФАКУЛТАТИВНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

1.1. 
Језик другог народа или народности 
са елементима националне културе 

2 74 2 72 2 72 2 66 

1.2. Други страни језик 2 74 2 72 2 72 2 66 

1.3. Други предмети *         
1.4.          
2. ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
2.1. Екскурзије од 2 до 3 дана од 2 до 3 дана до 5 дана до 5 дана 

2.2. 
Стваралачке и слободне активности 
ученика 

30-60 часова 30-60 часова 30-60 часова 30-60 часова 

2.3. Хор 70 часова годишње 
2.4. Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

 
НАПОМЕНА: *) Школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени наставним планом других 
образовних профила, као и из предмета који су од значаја за даљи наставак образовања. 
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МАТУРСКИ ИСПИТ 

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 
„Просветни гласник“, 4/2013 

 

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 („Службе 

ни 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; 

- 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 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: 

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.



Е . Т . Ш .     ПРИЈЕПОЉЕ                                                                                                                     ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

12 
 

Образовни профил: ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР 

   

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

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

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБР. ПРЕДМЕТИ 16 2 0 629 74 0 0 12 0 0 432 0 0 0 11 0 0 385 0 0 0 12 0 0 372 0 0 0 1818 74 0 0 1892 

1.  Српски језик и књижевност 3     111       3     108       3     105       3     93       417       417 

2. Страни језик 2     74       2     72       2     70       2     62       278       278 

3. Физичко васпитање 2     74       2     72       2     70       2     62       278       278 

4. Математика 3     111       3     108       3     105       3     93       417       417 

5. Рачунарство и информатика   2     74                                                 74     74 

6. Историја 2     74       2     72                                   183       183 

7. Ликовна култура                             1     35                     35       35 

8. Географија 2     74                                                 74       74 

9. Биологија 2     74                                                 74       74 

10. Социологија са правима грађ.                                           2     62       62       62 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 8 5 0 296 185 0 0 10 9 0 360 324 0 30 12 6 0 420 210 0 60 6 11 0 186 341 0 90 1262 1060 0 180 2502 

11. Принципи економије 3   111    2   72                  183    183 

12. Рачуноводство 1 2  37 74   2 2  72 72   2 2  70 70   2 2  62 62   241 278   519 

13. Финансијско пословање 2   74    2   72    2   70    2   62    278    278 

14. Канцеларијско пословање  3   111    2   72                  183   183 

15. Пословна економија 2   74    2   72    2   70           216    216 

16. Пословна информатика          2   72                  72   72 

17. Право        2   72    2   70           142    142 

18. Финансијско рачунов. обука         3   108  30  4   140  60  4   124  90 0 372  180 552 

19. Јавне финансије               2   70           70    70 

20. Национална економија               2   70           70    70 

21. Статистика                       3   93   0 93   93 

22. Предузетништво                       2   62   0 62   62 

23. Ревизија                      2   62    62    62 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1   37    1   36    3   105    3   93    271    271 

1. Грађ. васп. / Верска настава 1   37    1   36    1   35    1   31    139    139 

2. Изб. предм. oбр. профила               2   70    2   62    132    132 

Укупно А1+А2+Б 25 7 0 962 259 0 0 23 9 0 828 324 0 30 26 6 0 910 210 0 60 21 11 0 651 341 0 90 3351 1134 0 180 4665 

Укупно  32 1221 32 1182 32 1180 32 1082 4665 
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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 

  

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 

  

I  РАЗРЕД 
часова 

II  РАЗРЕД 
часова 

III  РАЗРЕД 
часова 

IV  РАЗРЕД 
часова 

УКУПНО 
часова 

Час одељенског старешине  74 72 70 62 278 

Додатни рад *  до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад *  до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад *  до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 
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Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима 

  

I  РАЗРЕД 
часова 

II  РАЗРЕД 
часова 

III  РАЗРЕД 
часова 

IV  РАЗРЕД 
часова 

Екскурзија  до 3 дана до 5 дана 
до 5  

наставних  
дана 

до 5  
наставних  

дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе 2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмети * 1-2 часа недељно 

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 30-60 часова годишње 

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

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени 
наставним планом других образовних профила истог или другог подручја рада, као и у наставним плановима гимназије, или по програмима који 
су претходно донети. 

 

 

Остваривање школског програма по недељама 

  I  РАЗРЕД II  РАЗРЕД III  РАЗРЕД IV  РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 37 36 35 31 

Менторски рад (настава у блоку, пракса)  1 2 3 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 2 

Матурски испит       3 

Укупно радних недеља 39 39 39 39 
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Подела одељења у групе 

р
аз

р
ед

 

предмет / модул 

годишњи фонд часова 
број ученика у 

групи - до вежбе 
практична 

настава 
настава у 

блоку 

I 

Рачунарство и информатика 74    12 

Рачуноводство 74    12 

Канцеларијско пословање 111    12 

II 

Рачуноводство 72   12 

Канцеларијско пословање 72   12 

Пословна информатика 72   12 

Финансијско рачуноводствена обука 108  30 12 

III 
Рачуноводство 70   12 

Финансијско рачуноводствена обука 140  60 12 

IV 

Рачуноводство 62   12 

Статистика 93    12 

Предузетништво 62    12 

Финансијско рачуноводствена обука 124   90 12 
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НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР 

СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ, ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА 

 
1. Назив квалификације: Финансијски администратор 

 

2. Подручје рада: Економија, право и администрација 

 

3. Ниво квалификације: IV 

 

4. Трајање образовања: четири године 

 

5. Сврха квалификације: Обављање финансијско - рачуноводствених послова, састављање и презентација финансијских и пореских извештаја.  

 

6. 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 

 

7. 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 
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Стручна 

компетенција 
Јединице компетенције 

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 
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Стручна 

компетенција 
Јединице компетенције 

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 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 

 

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. 
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9. 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 области рачуноводства 

- 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 

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 документацију 

- разликује циљеве формалне, рачунске и 

суштинске контроле 

- наведе разлоге, начине и време чувања 

књиговодствених докумената 

- разликује базе података 

- 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 

- 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  
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Стручне 

компетенције 
Знања Вештине Ставови 

По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити оспособљен да: 

обавља 

финансијске 

послове 

- објасни значај 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 

- учествује у изради 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 

- 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 

- 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 ликвидности 

- састави калкулацију цене коштања производа 

- састави калкулације цена робе и услуга 
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Стручне 

компетенције 
Знања Вештине Ставови 

По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити оспособљен да: 

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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„ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК“, 15/2015 

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. 

 

СТРУКТУРА МАТУРСКОГ ИСПИТА 

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

финансијски администратор, састоји се из три дела: 

– испит из српског, односно матерњег језика и књижевности; 

– испит за проверу стручно-теоријских знања; 

– матурски практични рад. 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ ИСПИТА 

Ученик полаже матурски испит у складу са законом. Матурски испит може да полаже ученик који је 

успешно завршио четири разреда средње школе по наставном плану и програму за образовни профил 

финансијски администратор. 

Завод за унапређивање образовања и васпитања – Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

(у даљем тексту: Центар) припрема Приручник о полагању матурског испита за образовни профил 

финансијски администратор (у даљем тексту: Приручник) којим се утврђују: 

– посебни предуслови за полагање и спровођење матурског испита; 

– збирка теоријских задатака за матурски испит; 

– листа радних задатака и комбинација, стандардизовани радни задаци и обрасци за оцењивање; 

– начини организације и реализације свих делова у оквиру матурског испита. 

Збирку теоријских задатака за матурски испит и практичне радне задатке припремају наставници 

стручних предмета из школа у којима се остварује образовање за образовни профил финансијски 

администратор, у сарадњи са Центром. 

Центар, за сваку школску годину, припрема Приручник и објављује га на званичној интернет страници 

Завода за унапређивање образовања и васпитања. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА МАТУРСКОГ ИСПИТА 

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

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

реализују у јуну, августу и јануару. 

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

обучавали ученика у току школовања. Они помажу ученику у припремама за полагање испита за 

проверу стручно – теоријских знања и матурског практичног рада. 

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

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

услове у погледу простора, опреме и временског распореда. 

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

само један део матурског испита. 

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

као и њихове замене. Сваки део матурског испита се оцењује и на основу тих оцена утврђује се општи 

успех на матурском испиту. 

 

ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ, ОДНОСНО МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 

И КЊИЖЕВНОСТИ 

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

српског, односно матерњег језика и књижевности полаже се писмено. 

На испиту ученик обрађује једну од четири понуђене теме. Ове теме утврђује Испитни одбор школе, на 

предлог стручног већа наставника српског, односно матерњег језика и књижевности. 

Испит из српског, односно матерњег језика и књижевности траје три сата. 

Оцену писаног рада утврђује испитна комисија за српски, односно матерњи језик и књижевност коју 

чине три наставника српског, односно матерњег језика и књижевности. Сваки писани састав прегледају 

сва три члана комисије и изводе јединствену оцену на основу појединачних оцена сваког члана. 
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ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА 

Циљ овог дела матурског испита је провера стручно–теоријских знања неопходних за обављање послова 

и задатака за чије се извршење ученик оспособљава током школовања. На испиту се проверавају знања 

која се стичу из предмета: 

– Рачуноводство 

– Пословна економија 

– Финансијско пословање 

Испит се полаже писмено, решавањем теста за проверу стручно-теоријских знања, који садржи до 50 

задатака, а вреднује се са укупно 100 бодова. Бодови се преводе у успех. Скала успешности је 

петостепена. 

 

Укупан број бодова остварен на тесту УСПЕХ 

до 50 недовољан (1) 

50,5–63 довољан (2) 

63,5–75 добар (3) 

75,5–87 врло добар (4) 

87,5–100 одличан (5) 

 

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

испит и доставља га школама. 

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

(25 бодова). 

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

наставним планом и програмом за образовни профил финансијски администратор. Тестови су 

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

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

матичној области. 

Комисију за преглед тестова чине три наставника стручних предмета. 

 

МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД 

Циљ матурског практичног рада је провера стручних компетенција прописаних Стандардом 

квалификације за образовни профил финансијски администратор. 

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

компетенције. 

За проверу прописаних компетенција утврђује се листа стандардизованих радних задатака. Од 

стандардизованих радних задатака сачињава се одговарајући број комбинација радних задатака за 

матурски практични рад. Листе стандардизованих радних задатака, комбинације, критеријуми и обрасци 

за оцењивање саставни су део Приручника. 

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

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

одељењу који полажу матурски практичан рад. Ученик извлачи комбинацију радних задатака на дан 

полагања матурског практичног рада. 

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

Оцену о стеченим прописаним компетенцијама даје трочлана испитна комисија. Комисију чине два 

наставника стручних предмета, од којих је један председник комисије и представник послодаваца, 

стручњак у датој области рада. 

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

послодаваца Србије, односно Привредна комора Србије у сарадњи са Заводом за унапређивање 

образовања и васпитања – Центром за стручно образовање и образовање одраслих. Базу података о 

члановима испитних комисија – представницима послодаваца води Центар. 

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

које ученик остварује извршењем задатка. На основу појединачног бодовања свих чланова комисије 

утврђује се просечан број бодова за задатак. 
 

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

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

успеха на матурском практичном раду је недовољан (1). 

Када кандидат оствари просечних 50 и више бодова по задатку, сматра се да је показао компетентност. 
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Бодови се преводе у успех према следећој скали: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСПЕХ НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ 

Након реализације појединачних делова матурског испита комисија утврђује и евидентира успех 

ученика. 

На основу резултата свих појединачних делова Испитни одбор утврђује општи успех ученика на 

матурском испиту. 

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

добијених на појединачним деловима матурског испита у складу са Законом. 

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

позитивну оцену. 

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

на полагање поправног или поправних испита. 

 

 

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 за  

образовни профил.

УКУПАН БРОЈ 

БОДОВА 
УСПЕХ 

100–125 

126–151 

152–177 

178–200 

довољан         (2) 

добар             (3) 

врло добар (4) 

одличан         (5) 
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Образовни профил: ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР 

 1. разред 2. разред 3. разред 4. разред Укупно 

Обавезни наставни предмети р. час. наст. бл р. час. Наст. бл р. час. наст. бл р. час. наст. бл р.час.наст. бл 
 нед. год. ок нед. год. ок нед. год. ок нед. год. ок нед. год. ок 

А. Општеобразовни предмети Т В Т В год Т В Т В год Т В Т В год Т В Т В год Т В Т В год 

1. Српски језик и књижевност  3  108   3  102   3  102   3  93   12  405   

2. Страни језик 3  108   3  102   3  102   3  93   12  405   

3. Социологија           2  68        2  68   

4. Филозофија                2  62   2  62   

5. Историја 2  72   2  68             4  140   

6. Музичка уметност 1  36                  1  36   

7. Ликовна култура      1  34             1  34   

8. Физичко васпитање 2  72   2  68   2  68   2  62   8  270   

9. Математика 3  108   3  102   2  68   2  62   10  340   

10. Рачунарство и информатика  2  72                  2  72  

11. Географија 2  72                  2  72   

12. Физика 2  72   2  68             4  140   

13. Хемија 2  72   2  68             4  140   

14. Биологија 2  72                  2  72   

15. Устав и права грађана                1  31   1  31   

Б. Стручни предмети                          

1 Основи економије           2  68        2  68   

2. Национална економија                2  62   2  62   

3. Основи економике трговине 2  72                  2  72   

4. Економика и орг. трг. предузећа      2  68             2  68   

5. Маркетинг                2  62   2  62   

6. Право                2  62   2  62   

7. Рачуноводство           1 2 34 68  1 2 31 62  2 4 65 130  

8. Пословна информатика      1 1 34 34            1 1 34 34  

9. Познавање робе           3  102   3  93   6  195   

10. Психологија           2  68        2  68   

11. Трговинско пословање 2 2 72 72 30 1 2 34 68  1 2 34 68       4 6 140 208 30 

12. Практична настава       6  204 90  6  204 90  6  186 90  18  594 270 

УКУПНО А: 22 2 792 72  18  612   12  408   13  403   65 2 2215 72  

УКУПНО Б: 4 2 144 72 30 4 9 136 306 90 9 10 306 340 90 10 8 310 248 90 27 29 896 966 300 

УКУПНО А+Б: 30 1080 30 31 1054 90 31 1054 90 31 961 90 123 4149 300 

УКУПНО ЧАСОВА: 30 1110 31 1144 31 1144 31 1051 123 4449 
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В. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 
1. Верска настава 1 36 1 34 1 34 1 31 

2. Грађанско васпитање 1 36 1 34 1 34 1 31 

 

НАПОМЕНА: Ученик је обавезан да приликом уписа у први разред изабере један од два изборна предмета 

 

II ОСТАЛО ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

годишње годишње годишње годишње 
1. Час одељењског старешине/заједнице 72 часа 68 часа 68 часа 62 часа 
2. Додатни рад до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова 
3. Допунски рад до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова 
4. Припремни и друштвено-користан рад * до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова 

 
НАПОМЕНА: *) Ако се у току године укаже потреба за њим 

 

III ФАКУЛТАТИВНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДАИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

1. ФАКУЛТАТИВНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

1.1. 
Језик другог народа или народности са 
елементима националне културе 

2 72 2 68 2 68 2 62 

1.2. Други страни језик 2 72 2 68 2 68 2 62 

1.3. Други предмети *         

1.4.          

2. ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
2.1. Екскурзије од 2 до 3 дана од 2 до 3 дана до 5 дана до 5 дана 
2.2. Стваралачке и слободне активности ученика 30-60 часова 30-60 часова 30-60 часова 30-60 часова 
2.3. Хор 70 часова годишње 
2.4. Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

 
НАПОМЕНА: *) Школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени наставним планом других 
образовних профила, као и из предмета који су од значаја за даљи наставак образовања.
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МАТУРСКИ ИСПИТ – ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР 
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК, 8/2013. 

 

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 који је обавезан за све ученике средњих стручних 
школа према програму који су остварили у току четворогодишњег школовања: 
1. Српски језик и књижевност 
 

Б. Посебан део обухвата: 
1. Израду матурског практичног рада  
2. Усмену проверу знања  
3. Испит из једног изборног предмета  

 

Практични рад 

 

На матурском испиту проверава се оспособљеност кандидата за обављање послова  занимања 
обухваћених образовним профилом. 
 

Садржај практичног рада утврђује се из следећих области: 
– снабдевање продавнице робом; 

– преузимање робе; 

– припремање 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. 
 

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 рада Трговина. 

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

практичан рад. 
 
Испит из изборног предмета 

То може бити предмет од значаја за даље образовање или подручје уже струке. Ученик бира 
предмет од следећих предмета: 

 маркетинг, 
 основи економије, 
 национална економија 

 
Изборни предмет се полаже према програмима који су ученици остварили (у оквиру обавезних 
или факултативних предмета) у току четворогодишњег школовања.
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Образовни профил: ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР  

 1. разред 2. разред 3. разред 4. разред Укупно 

Обавезни наставни предмети р. час. наст. бл р. час. наст. бл р. час. наст. бл р. час. наст. бл р.час.наст. бл 

 нед. год. ок нед. год. ок нед. год. ок нед. год. ок нед. год. ок 

А. Општеобразовни предмети Т В Т В год Т В Т В год Т В Т В год Т В Т В год Т В Т В год 

1. Српски језик и књижевност  3  105   3  102   3  96   3  87   12  390   

2. Страни језик I 3  105   3  102   3  96   3  87   12  390   

3. Социологија           2  64        2  64   

4. Филозофија                2  58   2  58   

5. Историја 2  70   2  68             4  138   

6. Музичка уметност 1  35                  1  35   

7. Ликовна култура      1  34             1  34   

8. Физичко и здравствено васпитање 2  70   2  70   2  64   2  58   8  262   

9. Математика 3  105   3  102   2  64   2  58   10  329   

10. Рачунарство и информатика  2  70   2  68             4  138  

11. Географија 2  70   1  34             3  104   

12. Физика 2  70   2  68             4  138   

13. Хемија  2  70   2  68             4  138   

14. Биологија 2  70   2  68             4  138   

15. Устав и права грађана           1  32        1  32   

Б. Стручни предмети                          

1. Страни језик II 4  140   4  136   4  128   4  116   16  520   

2. Основи туризма и угоститељства 2  70                  2  70   

3. Економика и организација предузећа      2  68             2  68   

4. Психологија           2  64        2  64   

5. Финансијско пословање           2  64        2  64   

6. Статистика           2  64        2  64   

7. Пословна кореспонд. и комуникација            2  64        2  64  

8. Туристичка географија           2  64   2  58   4  122   

9. Историја уметности           2  64   2  58   4  122   

10. Спољнотрговинско и девизно пословање                2  58   2  58   

11. Право                2  58   2  58   

12. Економика туризма                2  58   2  58   

13. Маркетинг у туризму                2  58   2  58   

14. Агенцијско и хотелијерско пословање 2  70  60 2 1 68 34 90 2  64  150 2 1 58 29 150 8 2 260 63 450 

УКУПНО А: 22 2  70  22 1    13     12     69 3    

УКУПНО Б: 8  280  60 8 1 272 34 90 16 2 512 64 150 18 1 522 29 150 50 4 1586 127 450 

УКУПНО А+Б: 32 1120 60 32 1088 90 31 992 150 31 899 150 126 4099 450 

УКУПНО ЧАСОВА: 32 1180 32 1178 31 1142 31 1049 126 4549 
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В. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 
1. Верска настава 1 35 1 34 1 32 1 29 

2. Грађанско васпитање 1 35 1 34 1 32 1 29 

 
НАПОМЕНА: Ученик је обавезан да приликом уписа у први разред изабере један од два изборна предмета 

 
II ОСТАЛО ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
годишње годишње годишње годишње 

1. Час одељењског старешине/заједнице 70 часа 68 часа 64 часа 58 часа 
2. Додатни рад до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова 
3. Допунски рад до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова 
4. Припремни и друштвено-користан рад * до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова 

 
НАПОМЕНА: *) Ако се у току године укаже потреба за њим 

 
III ФАКУЛТАТИВНИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДАИЗБОРНИ 
ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

1. ФАКУЛТАТИВНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

1.1. 
Језик другог народа или народности 
са елементима националне културе 

2 70 2 68 2 64 2 58 

1.2. Други страни језик 2 70 2 68 2 64 2 58 

1.3. Други предмети *         

1.4.          

2. ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
2.1. Екскурзије од 2 до 3 дана од 2 до 3 дана до 5 дана до 5 дана 

2.2. 
Стваралачке и слободне активности 
ученика 

30-60 часова 30-60 часова 30-60 часова 30-60 часова 

2.3. Хор 70 часова годишње 
2.4. Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

 
НАПОМЕНА: *) Школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени наставним планом других 
образовних профила, као и из предмета који су од значаја за даљи наставак образовања. 
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„Просветни гласник“, 2/2018. 

ПРОГРАМ МАТУРСКОГ ИСПИТА 

ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР 
ЦИЉ МАТУРСКОГ ИСПИТА 

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

образовни профил туристички техничар, стекао стручне компетенције прописане Стандардом 

квалификације-туристички техничар („Службени гласник РС– Просветни гласник”, број 8/14). 

СТРУКТУРА МАТУРСКОГ ИСПИТА 

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

профил туристички техничар, састоји се из три дела: 

– испит из матерњег језика1 и књижевности; 

– испит за проверу стручно-теоријских знања; 

– матурски практични рад. 

ПРИРУЧНИК О ПОЛАГАЊУ МАТУРСКОГ ИСПИТА 

Матурски испит спроводи се у складу са овим правилником и Приручником о полагању 

матурског испита за образовни профил туристички техничар (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. 

Приручником се утврђују: 

– посебни предуслови за полагање и спровођење матурског испита; 

– збирка теоријских задатака за матурски испит; 

–листа радних задатака и комбинација, стандардизовани радни задаци и обрасци за оцењивање; 

– начини организације и реализације свих делова у оквиру матурског испита. 

Центар припрема Приручник и објављује га на званичној интернет страници Завода за 

унапређивање образовања и васпитања. 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ ИСПИТА 

Ученик полаже матурски испит у складу са законом. Матурски испит може да полаже ученик 

који је успешно завршио четири разреда средње школе по наставном плану и програму за 

образовни профил туристички техничар. 

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

наставним планом и програмом. 

ОРГАНИЗАЦИЈА МАТУРСКОГ ИСПИТА 

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

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

испитна рока која се реализују у јуну, августу и јануару. 

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

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

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

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

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

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

1 Под матерњим језиком подразумева се српски језик, односно језик националне мањине на 

коме се ученик школовао. 
 

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

полаже само један део матурског испита. 

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

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

утврђује се општи успех на матурском испиту. 

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

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

члановима испитних комисија – представницима послодаваца, води Центар. 
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ИСПИТ ИЗ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

 

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

Испит из матерњег језика и књижевности полаже се писмено. 

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

школе, на предлог стручног већа наставника матерњег језика и књижевности. 

Испит из матерњег језика и књижевности траје три сата. 

Оцену писаног рада утврђује испитна комисија за матерњи језик и књижевност коју чине три 

наставника матерњег језика и књижевности. Сваки писани састав прегледају сва три члана 

комисије и изводе јединствену оцену на основу појединачних оцена сваког члана. 

 

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА 

 

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

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

проверавају знања која се стичу из предмета: 

– агенцијско и хотелијерско пословање 

– историја уметности 

– туристичка географија. 

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

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

успешности је петостепена. 

 
Укупан број бодова 

остварен на тесту 
УСПЕХ 

до 50 недовољан (1) 

50,5–63 довољан  (2) 

63,5–75 добар  (3) 

75,5–87 врло добар  (4) 

87,5–100 одличан  (5) 

 

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

матурски испит и доставља га школама. 

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

збирке (25 бодова). 

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

прописаних наставним планом и програмом за образовни профил туристички техничар. 

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

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

за наставак школовања у матичној области. 

Комисију за преглед тестова чине три наставника стручних предмета. 

 

МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД 

 

Циљ матурског практичног рада је провера стручних компетенција прописаних Стандардом 

квалификације за образовни профил туристички техничар. 

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

прописане компетенције. 

За проверу прописаних компетенција утврђује се листа стандардизованих радних задатака. 

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

Приручника. 
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Од стандардизованих радних задатака сачињава се одговарајући број комбинација радних 

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

критеријуми и обрасци за оцењивање саставни су део Приручника. 

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

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

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

радних задатака на дан полагања матурског практичног рада. Сваки радни задатак може да се 

оцени са највише 100 бодова. Оцену о стеченим прописаним компетенцијама које се 

проверавају у оквиру матурског практичног рада, даје испитна комисија коју чине два 

наставника ужестручних предмета, од којих је један председник комисије, и представник 

послодаваца, стручњак у датој области рада. Део задатка којим се проверава комуникација на 

страном језику, бодује наставник предмета Страни језик II у складу са утврђеним 

критеријумима, а чланови испитне комисије ове бодове преносе у своје обрасце за оцењивање 

на одговарајуће место. 

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

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

чланова комисије утврђује се просечан број бодова за задатак. 

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

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

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

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

преводе у успех према следећој скали: 

 
Укупан број бодова 

остварен на тесту 
УСПЕХ 

0–99 недовољан (1) 

100–125 довољан  (2) 

126–151 добар  (3) 

152–177 врло добар  (4) 

178–200 одличан  (5) 

 

УСПЕХ НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ 

 

Након реализације појединачних делова матурског испита комисија утврђује и евидентира 

успех ученика. 

На основу резултата свих појединачних делова Испитни одбор утврђује општи успех ученика 

на матурском испиту. Општи успех на матурском испиту исказује се једном оценом као 

аритметичка средња вредност оцена добијених на појединачним деловима матурског испита у 

складу са законом. 

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

позитивну оцену. 

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

упућује се на полагање поправног или поправних испита. 

 

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 стиче Уверење  о  положеним испитима   у оквиру  савладаног програма за  

образовни профил.
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Образовни профил: УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР 

 1. разред 2. разред 3. разред 4. разред Укупно 

Обавезни наставни предмети р. час. наст. бл р. час. наст. бл р. час. наст. бл р. час. наст. бл р.час.наст. бл 

 нед. год. ок нед. год. ок нед. год. ок нед. год. ок нед. год. ок 

А. Општеобразовни предмети Т В Т В год Т В Т В год Т В Т В год Т В Т В год Т В Т В год 

1. Српски језик и књижевност  3  105   3  102   3  96   3  87   12  390   

2. Страни језик 2  70   2  68   2  64   2  58   8  260   

3. Социологија           2  64        2  64   

4. Филозофија                2  58   2  58   

5. Историја 2  70   2  68             4  138   

6. Музичка уметност 1  35                  1  35   

7. Ликовна култура      1  34             1  34   

8. Физичко васпитање 2  70   2  68   2  64   2  58   8  260   

9. Математика 3  105   3  102   2  64   2  58   10  329   

10. Рачунарство и информатика  2  70   2  68             4  138  

11. Географија 2  70   1  34             3  104   

12. Физика 2  70   2  68             4  138   

13. Хемија  2  70   2  68             4  138   

14. Биологија 2  70   2  68             4  138   

15. Устав и права грађана           1  32        1  32   

Б. Стручни предмети                          

1. Страни језик II 3  105   3  102   3  96   3  87   12  390   

2. Основи туризма и угоститељства 2  70                  2  70   

3. Хигијена 2  70                  2  70   

4. Економика и организација предузећа      2  68             2  68   

5. Психологија           2  64        2  64   

6. Основи куварства           2  64        2  64   

7. Туристичка географија           2  64   2  58   4  122   

8. Познавање робе           2  64   2  58   4  122   

9. Маркетинг у туризму                2  58   2  58   

10. Хотелијерство                2  58   2  58   

11. Наука о исхрани                2  58   2  58   

12. Услуживање са практичном наставом 2  70  60 2 3 68 102 90 2 6 64 192 150 2 6 58 174 150 8 15 260 468 450 

УКУПНО А: 21 2 735 70  20 2 680 68  12  384   11  319   64 4 2118 138  

УКУПНО Б: 9  315  60 7 3 238 102 90 13 6 416 192 150 15 6 435 174 150 44 15 1404 468 450 

УКУПНО А+Б: 
30 2 

105

0 
70 60 27 5 918 170 90 25 6 800 192 150 26 6 754 174 150 108 19 3522 606 450 

УКУПНО ЧАСОВА: 32 1180 32 1178 31 1142 32 1078 127 4578 
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В. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 
1. Верска настава 1 35 1 34 1 32 1 29 

2. Грађанско васпитање 1 35 1 34 1 32 1 29 

 

НАПОМЕНА: Ученик је обавезан да приликом уписа у први разред изабере један од два изборна предмета 

 
II ОСТАЛО ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
годишње годишње годишње годишње 

1. Час одељењског старешине/заједнице 70 часа 68 часа 64 часа 58 часа 
2. Додатни рад до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова 
3. Допунски рад до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова 
4. Припремни и друштвено-користан рад * до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова 

 

НАПОМЕНА: *) Ако се у току године укаже потреба за њим 

 
III ФАКУЛТАТИВНИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДАИЗБОРНИ 
ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

1. ФАКУЛТАТИВНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
1.1. Језик другог народа или народности 

са елементима националне културе 
2 70 2 68 2 64 2 58 

1.2. Други страни језик 2 70 2 68 2 64 2 58 

1.3. Други предмети *         

1.4.          

2. ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
2.1. Екскурзије од 2 до 3 дана од 2 до 3 дана до 5 дана до 5 дана 
2.2. Стваралачке и слободне активности 

ученика 
30-60 часова 30-60 часова 30-60 часова 30-60 часова 

2.3. Хор 70 часова годишње 
2.4. Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

 
НАПОМЕНА: *) Школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени наставним планом других 
образовних профила, као и из предмета који су од значаја за даљи наставак образовања. 
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МАТУРСКИ ИСПИТ, УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР 

„Просветни гласник“, 8/2013 

 
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 проверава се општа припремљеност ученика за самостално обављање послова и 

радних задатака утврђених занимањима у оквиру образовног профила као и за наставак образовања. 
 

Матурски испит се састоји из заједничког и посебног дела. 
 

А. Заједнички део матурског испита: 

1. Српски језик и књижевност, 
 

Б. Посебни део матурског испита: 

1. Матурски практичан рад са усменом одбраном рада 

2. Усмени испит из једног изборног предмета. 
 

А. ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА 

 

У оквиру заједничког дела матурског испита сви ученици средњих стручних школа полажу писмени 

испит из српског језика и књижевности према програму који су остварили у току четворогодишњег 

школовања. 
 

Б. ПОСЕБНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА 

 

1. Матурски практичан рад са усменом одбраном рада 

Практичан матурски рад треба да покажу у којој мери ученик оспособљен за обављање одређених 

послова и задатака обухваћених образовним профилом угоститељски техничар. Практичне матурске 

радове, односно радне задатке, утврђује образовно-васпитно веће школе на предлог стручног већа, 

односно одговарајућих наставника. Број практичних матурских радова, односно радних задатака зависи 

од броја ученика који полажу матурски испит у одређеном образовном профилу. По правилу, број 

задатака треба да је за 10 одсто 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. Пре израде практичног матурског 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. Практичан матурски рад, односно радни задатак ради се у школи или у 

предузећу у присуству комисије. Време израде практичног матурског рада износи 3 до 6 часова. 

Практичан матурски рад представља конкретизацију садржаја програма практичне обуке. 
 

Садржаји практичног рада утврђују 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 (табле дот сервис), 

– барско пословање, 

– фламбирање и транширање, 

– свечани ручак и вечера – банкет, 

– коктел партија, 

– свечани пријеми са хладним и топлим бифеом и 

– чајанка. 
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На матурском испиту проверава се ниво стечених знања и способности ученика да та знања примењују 

у свакодневном извршавању конкретних радних задатака из подручја рада, област – угоститељство и 

туризам. 

 

2. Испит из изборног предмета 

Ученици слободно бирају предмет који полажу усмено. То може бити предмет од значаја за даље 

образовање као и стручни предмет. 

 

Групу изборних предмета чине: 

– Основи туризма и угоститељства, 

– Економика и организација предузећа, 

– Психологија, 

– Туристичка географија, 

– Маркетинг у туризму, 

– Познавање робе, 

– Основи куварства, 

– Хотелијерство, 

– Наука о исхрани и 

– Страни језик (по избору). 

 

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

предмета у току четворогодишњег школовања.
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НАСТАВНИ ПЛАН 

Образовни профил: КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР 

 1. разред 2. разред 3. разред 4. разред Укупно 

Обавезни наставни предмети р. час. наст. бл р. час. наст. бл р. час. наст. бл р. час. наст. бл р.час.наст. бл 

 нед. год. ок нед. год. ок нед. год. ок нед. год. ок нед. год. ок 

А. Општеобразовни предмети Т В Т В год Т В Т В год Т В Т В год Т В Т В год Т В Т В год 

1. Српски језик и књижевност  3  105   3  102   3  96   3  87   12  390   

2. Страни језик  2  70   2  68   2  64   2  58   8  260   

3. Социологија           2  64        2  64   

4. Филозофија                2  58   2  58   

5. Историја 2  70   2  68             4  138   

6. Музичка уметност 1  35                  1  35   

7. Ликовна култура      1  34             1  34   

8. Физичко васпитаwе 2  70   2  68   2  64   2  58   8  260   

9. Математика 3  105   3  102   2  64   2  58   10  329   

10. Рачунарство и информатика  2  70   2  68             4  138  

11. Географија 2  70   1  34             3  104   

12. Физика 2  70   2  68             4  138   

13. Хемија  2  70   2  68             4  138   

14. Биологија 2  70   2  68             4  138   

15. Устав и права грађана           1  32        1  32   

Б. Стручни предмети                          

1. Основи туризма и угоститељства 2  70                  2  70   

2. Хигијена 2  70                  2  70   

3. Економика и организација предузећа      2  68             2  68   

4. Психологија           2  64        2  68   

5. Уметничко обликовање           2  64        2  64   

6. Туристичка географија           2  64   2  58   4  122   

7. Познавање робе           2  64   2  58   4  122   

8. Наука о исхрани                2  58   2  58   

9. Хотелијерство                2  58   2  58   

10. Маркетинг у туризму                2  58   2  58   

11. Куварство са практичном наставом  5  175 60  8  272 90  11  352 150  10  290 150  34  1089 450 

УКУПНО А: 21 2 735 70  20 2 680 68  12  384   11  319   64 4 2118 138  

УКУПНО Б: 4 5 140 175 60 2 8 68 272 90 8 11 256 374 150 10 10 290 290 150 42 16 754 1111 450 

УКУПНО А+Б: 25 7 875 245 60 22 10 748 340 90 20 11 640 374 150 21 10 609 290 150 106 20 2872 1249 450 

УКУПНО 32 1180 32 1178 31 1164 31 1049 126 4571 
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В. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 
1. Верска настава 1 35 1 34 1 32 1 29 

2. Грађанско васпитање 1 35 1 34 1 32 1 29 

 
НАПОМЕНА: Ученик је обавезан да приликом уписа у први разред изабере један од два изборна предмета 

 
II ОСТАЛО ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
годишње годишње годишње годишње 

1. Час одељењског старешине/заједнице 70 часа 68 часа 64 часа 58 часа 
2. Додатни рад до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова 
3. Допунски рад до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова 
4. Припремни и друштвено-користан рад * до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова 

 
НАПОМЕНА: *) Ако се у току године укаже потреба за њим 

 
III ФАКУЛТАТИВНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДАИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. ФАКУЛТАТИВНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
1.1. Језик другог народа или народности 

са елементима националне културе 
2 70 2 68 2 64 2 58 

1.2. Други страни језик 2 70 2 68 2 64 2 58 

1.3. Други предмети *         

1.4.          

2. ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
2.1. Екскурзије од 2 до 3 дана од 2 до 3 дана до 5 дана до 5 дана 
2.2. Стваралачке и слободне активности 

ученика 
30-60 часова 30-60 часова 30-60 часова 30-60 часова 

2.3. Хор 70 часова годишње 
2.4. Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

 
НАПОМЕНА: *) Школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени наставним 
планом других образовних профила, као и из предмета који су од значаја за даљи наставак образовања.



Е . Т . Ш .     ПРИЈЕПОЉЕ                                                                                                                     ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

39 

 

 
МАТУРСКИ ИСПИТ, КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР 

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК, 8/2013. 
 

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 проверава се 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 МАТУРСКОГ ИСПИТА: 

1. Српски језик и књижевност 

Б. ПОСЕБНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА: 

1. Матурски и практичан рад са усменом одбраном рада 

2. Усмени испит из изборног предмета 
 

А. ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА: 

У оквиру заједничког дела матурског испита сви ученици средњих стручних школа полажу писмени 

испит из српског језика и књижевности према програму који су остварили у току четворогодишњег 

школовања. 
 

Б. ПОСЕБНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА: 

 

1) Матурски практичан рад са усменом одбраном рада 

Практичан 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 задатака 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 пре израде практичног рада. 

Пре израде практичног матурског 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. 

Практичан матурски рад, односно радни задатак ради се у школи или у предузећу у присуству комисије. 

Време израде практичног матурског рада износи од 3 до 6 часова. 

Практичан 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 и 

– јела по поруџбини 
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На матурском испиту проверава се ниво стечених знања и способности ученика да та знања примењују 

у свакодневном извршавању конкретних радних задатака из подручја рада– угоститељства и туризма 

 

2) Испит из изборног предмета 

Ученици слободно бирају премет који полажу усмено. То може бити предмет од значаја за даље 

 образовање као и стручни предмети.  

 

Групу изборних предмета чине: 

– основи туризма и угоститељства 

– економика и организација предузећа 

– психологија 

– туристичка географија 

– маркетинг у туризму 

– познавање робе 

– наука о исхрани и 

– хотелијерство. 

 

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

предмета у току четворогодишњег школовања
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Образовни профил: КОНОБАР 

  
  
  

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

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

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБР. ПРЕДМЕТИ 11 2  374 68   9   288    8   240    902 68   970 

1. Српскијезик и књижевност 3   102    2   64    2   60    226    226 

2. Страни језик 2   68    2   64           132    132 

3. Физичко васпитање 2   68    2   64    2   60    192    192 

4. Математика 2   68    2   64    1   30    162    162 

5. Рачунарство и информатика  2   68                  68   68 

6. Историја               2   60    60    60 

7. Хемија 1   34                  34    34 

8. Екологија и зашт. животне средине        1   32           32    32 

9. Географија 1   34                  34    34 

10. Социологија са правима грађана               1   30    30    30 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 6 6 204 204 204 90 8 6 6 256 192 192 150 5 10 6 150 300 180 120 548 606 576 330 2242 

11. Страни језик II 2   68    2   64    2   60    192    192 

12. Здравствена култура 2   68                  68    68 

13. Основе туризма и угоститељства 2   68                  68    68 

14. Свечани пријеми                3   90  30     120 

15. Услуживање  6 6  204 204 60  6 6  192 192 90  5 6  150 180 90  546 576 240 1362 

16. Исхрана        2   64           64    64 

17. Економика турист. и угост. предуз.        1   32           32    32 

18. Психологија у туризму и угостит.               2   60    60    60 

19. Основе куварства        2   64           64    64 

20. Основе посластичарства               1   30        30 

21. Туристичка географија        1   32               32 

22. Предузетништво                2   60    60   60 

23. Професионална пракса       30       60           90 90 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1   34    3   96    3   90    220    220 

1. Грађ. васпитање / Верска настава 1   34    1   32    1   30    96    96 

2. 
Изборни предмети према програму 
образовног профила 

       2   64    2   60    192    124 

Укупно А1+A2+Б 18 8 6 612 272 204 90 20 6 6 640 192 192 150 16 10 6 480 300 180 120 1670 674 576 330 3432 

Укупно 32 1178 32 1174 32 1080 3432 
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Б:  Листа изборних предмета према програму образовног профила 

Рб Листа изборних предмета 
РАЗРЕД 

I II III 

Стручнипредмети 

1. Пословна информатика у туризму и угоститељству  2  

2 Барско пословање  2  

3. Маркетинг у туризму и угоститељству   2 

4. Општа туристичка географија   2 

Општеобразовнипредмети 

1. Страни језик I   2 

2. Изабрани спорт   1 1 

3. Историја (одабране теме)     1 

4. Ликовна култура   1  

5. Музичка култура   1  
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Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 

  
I  РАЗРЕД 

часова 
II  РАЗРЕД 

часова 
III  РАЗРЕД 

часова 
УКУПНО 
часова 

Час одељенског старешине 68 64 60 192 

Додатни рад *  до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад *  до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад *  до 30 до 30 до 30 до 120 

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима 

  

I  РАЗРЕД 
 

II  РАЗРЕД 
 

III  РАЗРЕД 
 

Екскурзија до 3 дана до 5дана 
до 5 

наставних 
дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне 
културе 

2 часанедељно 

Трећи страни језик 2 часанедељно 

Други предмети * 1-2 часанедељно 

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 30-60 часовагодишње 

Друштвене активности – ученички  парламент, ученичке задруге 15-30 часовагодишње 

Културна и јавна делатност школе 2 раднадана 

*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који  
су утврђени наставним планом других образовних профила истог или другог подручја рада, као и у наставним плановима гимназије,  
или по програмима који су претходно донети. 
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Остваривање школског програма по недељама 

  I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД 
Разредно-часовна настава 34 32 30 

Менторски рад (настава у блоку, пракса) 3 5 4 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 

Завршни испит     3 

Укупно радних недеља 39 39 39 

 

Подела одељења у групе 

р
аз

р
ед

 

предмет / модул 

годишњифондчасова број 
ученика у 
групи - до вежбе практичнанастава 

настава у 
блоку 

Рачунарство и информатика 68     12 

Хигијенски стандарди и заштита на раду 30 30  12 

Основе угоститељског услуживања 174 174 30 12 

Професионална пракса   30 12 

II 

Пословна комуникација 60 60 30 12 

Услуживање пића и напитака 132 132 60 12 

Професионална пракса   60 12 

III 

Услуживање јела и посластица 120 144 90 12 

Припрема јела пред гостом 30 36  12 

Свечани пријеми 90  30 12 

Предузетништво 60   12 

**Професионална пракса се обавља у периоду од 01.09. до 15.08. текуће школске године у првом и другом разреду. Закључна 
оцена утврђује се на седници одељенског већа после 15.08. текуће школске године. На истој седници утврђује се и општи успех 
ученика о завршеном разреду. 
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НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КОНОБАР 

СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈE, ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА  
 

1. Назив квалификације:  Конобар 
2. Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 
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 послуживање 
- 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 
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Стручна 
компетенција 

Јединице компетенције 

Услуживање госта 
храном 

- Услужује предјела 
- Услужује супе и чорбе 
- Услужује главна јела 
- Услужује посластице 
- Припрема храну пред гостом 
- Проверава задовољство госта услугом 

Извршавање 
административних 
послова 

- Наплаћује рачун 
- Обрачунава дневни промет 
- Води књигу шанка 

 

8. Циљеви стручног образовања 
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. 

9. Исходи стручног образовања 
Стручне 

компетенције 
Знања Вештине Ставови 

По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити оспособљен да: 
Одржава 
хигијену и 
здравствено-
безбедносне 
услове 

- наведе санитарно-здравствене прописе у 
угоститељству 

- наведе хигијенске прописе у угоститељству 
- објасни значај и наведе принципе HACCP 

стандарда при руковању храном и пићем 
- наведе прописе о безбедности и заштити 

здравља у угоститељству 
- наведе еколошке прописе у угоститељству 

- одржава личну хигијену и радну униформу према 
стандарду 

- одржава хигијену радног места, опреме и инвентара 
- спроводи санитарно здравствене прописе у 

угоститељским објектима 
- спроводи мере безбедности и заштите здравља у 

угоститељству 

- савесно, одговорно, уредно 
и благовремено обавља 
поверене послове 

- ефикасно организује време 
- испољи позитиван однос 

према примени санитарних 
и здравствених мера у 
процесу рада 
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Обавља 
припремне и 
завршне радове 
спровођењем 
ресторанске 
процедуре 

- објасни појам и функцију припремних и 
завршних радове у угоститељским објектима 

- наведе припремне и завршне радове у 
угоститељским објектима  

- разликује групе инвентара за услуживање 
- разликује опрему, уређаје и намештај за 

услуживање 
- наведе садржај и редослед постављања малог 

стоног инвентара и кувeра за одређени оброк 
- наведе садржај и редослед постављања 

инвентара за услуживање на и у сервисни сто 

- ради у тиму 
- анализира дневну понуду – јеловник, мени карту, 

ценовник пића и винску карту 
- планира и организује послове из делокруга свога рада 
- рукује инвентаром за услуживање, опремом, уређајима и 

намештајем за услуживање 
- користи и одржава опрему и уређаје за услуживање 
- пере, брише и полира инвентар за услуживање  
- изврши прекривање стола ресторанским рубљем 
- уреди сервисни сто 
- комплетира и поставља мали стони инвентар 
- савија салвете на најмање три начина 
- поставља кувер на сто за одређени оброк 
- опсервира инвентар 
- сортира инвентар за услуживање 
- примењује различите технике ношења и преношења 

инвентара 
- равна столове у свом реону 
- припрема изложбени сто за самоуслуживање 
- припрема употребљено стоно рубље за замену  
- враћа неупотребљени прибор за услуживање у офис 

- испољи позитиван однос 
према значају 
функционалне и техничке 
исправности опреме и 
средстава за рад 

- испољи љубазност, 
комуникативност, 
предузимљивост, 
ненаметљивост и 
флексибилност у односу 
према гостима и 
сарадницима  

- испољи позитиван однос 
према професионално-
етичким нормама и 
вредностима 

 
Стручне 

компетенције 
Знања Вештине Ставови 

По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити оспособљен да: 
Прима госта и 
поруџбине 

- објасни процедуру пријема, прихвата и смештаја 
гостију 

- објасни процедуру резервација у ресторану 
- наведе и објасни правила пословног бонтона у 

угоститељству 
- наведе врсте и садржај понуде угоститељског 

објекта 
- наведе карактеристике  различитих врсте јела, 

пића и напитака које се служе у уоститељском 
објекту 

- разликује врсте гостију с обзиром на својства и 
особености њиховог понашања 

- организује пријем, прихват и смештај гостију 
- дочекује госта 
- поздравља госта 
- смешта госта за слободни или резервисани сто  
- презентује понуду јела и пића 
- саслуша жеље (потребе) госта  и адекватно на њих 

регује  
- препоручи госту адекатну комбинацију јела и пића 
- евидентира и предаје поруџбину производним 

одељењима 
- поздрави и испрати госта  
- примени технике успешне комуникације у решавању 

најчешћих комуникацијских конфликата 
- користи стручну терминологију у угоститељству на 

српском и два страна језика 

 

Услужује госта 
пићем 

- класификује пића и напитке према групама у 
карти пића, винској карти, барској карти и 

- преузима поруџбине из производних одељења 
- примењује основне технике ношења, припремања и 
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ценовнику пића 
- наведе основне карактеристике пића и напитака 
- препознаје пића, напитке и барске мешавине из 

инструмената понуде 
- наведе врсте и географско порекло вина и 

виногорја у Србији 
- познаје угоститељски норматив за пића и 

напитке 
- наведе правила коришћења инвентара за 

услуживање пића и напитака 
- наведе редослед послуживања пића и напитака 

по бонтону и протоколу 

сервирања пића, барских мешавина и напитака  
- правилано прилази госту 
- демонстрира технике фрапирања, шамбрирања, 

презентовањања, отварања, дегоржирања и 
декантирања вина 

- припрема толле и хладне напитке 
-  услужује алкохолна и безалкохолна пића, хладне и 

топле напитке у одређеним приликама, 
доручковаоници, ресторану и кафани 

Услужује госта 
храном 

- класификује храну и посластице према групама 
у инструментима понуде 

- разликује јела и посластице из инструмената 
понуде 

- наведе врсте и састав доручка 
- наведе угоститељски норматив за јела и 

посластице 
- објасни правила коришћења инвентара за 

услуживање јела  
- наведе редослед послуживања јела по бонтону и 

протоколу 

- примењује основне технике ношења и начине 
услуживања у различитим системима организације рада 

- комбинује одговарајуће начине услуживања 
- примењује правилан прилаз госту при услуживању 
- услужује: топла и хладна предјела, супе, чорбе, потаже и 

консоме, рибе, ракове, шкољке, главна јела, варива, 
салате, сиреве, посластице, воће и компоте 

- услужује доручак у доручковаоници, кафани и хотелској 
соби 

- припрема  јела пред гостом (фламбира, филира, 
траншира) 

 

 
Стручне 

компетенције 
Знања Вештине Ставови 

По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити оспособљен да: 
Извршава 
административне 
послове 

- наведе и објасни врсте евиденција у 
угоститељству 

- објасни процедуру испостављања и наплате 
рачуна 

- наведе поступке материјалног и финасијског 
раздужења 

- примењује различите начине наплате рачуна 
- води књигу шанка 
- пише требовања и утврди стање у шанку 
- води књигу пазара, сортира рачуне по врсти, упише 

рачуне у дневни извештај 
- утврди и преда дневни пазар 
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НАСТАВНИ ПЛАН  

Образовни профил: КУВАР  

 
 
 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

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

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБР. ПРЕДМЕТИ 11 2  374 68   9   288    8   240 p   902 68   970 

1. Српски језик и књижевност 3   102    2   64    2   60    226    226 

3. Страни језик 2   68    2   64           132    132 

4. Физичко васпитање 2   68    2   64    2   60    192    192 

5. Математика 2   68    2   64    1   30    162    162 

6. Рачунарство и информатика  2   68                  68   68 

7. Историја               2   60    60    60 

8. Хемија 1   34                  34    34 

9. Екологија и зашт. животне средине        1   32           32    32 

10. Географија 1   34                  34    34 

11. Социологија са правима грађана               1   30    30    30 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 12  204 408  90 2 12 6 64 384 192 150 1 14 6 30 420 180 120 298 1212 372 360 2242 

12. Здравствена култура 2   68                  68    68 

13. Основе туризма и угоститељства 2   68                  68    68 

14. Куварство  12   408  60  12 6  384 192 90  10 6  300 180 120  1092 372 270 1734 

15. Националне кухиње                2   60    60   60 

16. Основе услуживања               1   30    30    30 

17. Eкономика турист. и угост. предузећа        1   32           32    32 

18. Туристичка географија        1   32           32    32 

19. Предузетништво                2   60    60   60 

20. Исхрана 2   68                  68    68 

21. Професионална пракса       30       60           90 90 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1   34    3   96    3   90    220    220 

1. Грађ. васпитање / Верска настава 1   34    1   32    1   30    96    96 

2. Изборни предмети према прог. обр. проф.        2   64    2   60    124    124 

Укупно А1+A2+Б 18 14  612 476  90 14 12 6 448 384 192 150 12 14 6 360 420 180 120 1420 1280 372 360 3432 

Укупно 32 1178 32 1174 32 1080 3432 
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Б:  Листа изборних предмета према програму образовног профила 
 

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  

 



Е . Т . Ш .     ПРИЈЕПОЉЕ                                                                                                                     ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

51 

 

 

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 

  
I  РАЗРЕД 

часова 
II  РАЗРЕД 

часова 
III  РАЗРЕД 

часова 
УКУПНО 
часова 

Час одељенског старешине  68 64 60 192 

Додатни рад *  до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад *  до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад *  до 30 до 30 до 30 до 120 

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 
 

 
Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима 

 

  
I  РАЗРЕД 

 
II  РАЗРЕД 

 
III  РАЗРЕД 

 

Екскурзија  до 3 дана до 5 дана 
до 5 наставних 

дана 
Језик другог народа или националне мањине са елементима националне 
културе 

2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмети * 1-2 часа недељно 

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 30-60 часова годишње 

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

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета 
 који су утврђени  наставним планом других образовних профила истог или другог подручја рада, као и у наставним плановима 
гимназије, или по програмима који  су претходно донети. 
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Остваривање школског програма по недељама 

  I  РАЗРЕД II  РАЗРЕД III  РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 34 32 30 

Менторски рад (настава у блоку, пракса) 3 5 4 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 

Завршни испит     3 

Укупно радних недеља 39 39 39 

Подела одељења у групе 

р
аз

р
ед

 

предмет / модул 

годишњи фонд часова број 
ученика у 
групи - до вежбе 

практична 
настава 

настава у 
блоку 

I 

Рачунарство и информатика 68     12 

Увод у куварство  168  18 12 

Термичке - топлотне обраде намирница 36  12 12 

Фондови и сосови 84  12 12 

Салате 24  6 12 

Прилози и варива  96  18 12 

Професионална пракса   30 12 

II 

Бистре и густе супе, чорбе 84 42 12 12 

Топла предјела  108 54 24 12 

Готова јела  168 84 36 12 

Национална јела  24 12 6 12 

Печења 168 84 36 12 

Професионална пракса   60 12 

III 

Куварство  300  180 120 12 

Националне кухиње 60   12 

Предузетништво 60     12 

*Професионална пракса се обавља у периоду од 01.09. до 15.08. текуће школске године у првом и другом разреду.  
Закључна оцена утврђује се на седници одељенског већа после 15.08. текуће школске године. На истој седници 
 утврђује се и општи успех ученика о завршеном разред.
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НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КУВАР 

 
СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈE, ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА 

 
1. Назив квалификације:  Кувар 
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 

7. Опис рада 
 
Стручна 

компетенција 
Јединице компетенције 

Организовање 
сопственог рада и 
радног места 

- Одржава хигијену и здравствено безбедноснe условe 
- Припрема опрему, уређаје и инвентар 
- Комуницира са сардницима  
- Учествује у изради дневног јеловника 
- Обавља процедуре затварања (процедуре «предаје смене») 
- Прати иновације у области куварства 

Пријем, обрада, 
паковање и 
складиштење 
намирница 

- 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 
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Стручна 

компетенција 
Јединице компетенције 

Припрема јела за 
издавање 

- 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 

Пријем и издавање 
поруџбине 

- Комуницира са конобарима у вези са поруџбинама 
- Сервира припремљена јела за услуживање 
- Декорише поруџбину 
- Сарађује са осталим одељењима угоститељског објекта 

Вођење евиденција - Требује потребну количину намирница 
- Пописује намирнице 
- Води евиденцију поруџбина и издатих јела 
- Води евиденцију о расходованим - неисправним намирницама  
- Примењује нормативе 

 

8. Циљеви стручног образовања 
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. 
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9. Исходи стручног образовања 
Стручне 

компетенције 
Знања Вештине Ставови 

По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити оспособљен да: 

организује 
сопствени рад и 
радно место 

- објасни значај и наведе принципе: санитарне 
заштите, хигијенске заштите, заштите здравља 
и безбедности на раду, еколошке заштите, 
HАCCP стандарда при руковању намирницама 

- објасни намену и карактеристике опреме и 
инвентара за припремање јела 

- објасни начине и правила одржавања алата 
уређаја и инвентара 

- наведе начине и системе организације рада у 
кухињи и угоститељском  предузећу 

- објасни принципе састављања и писања менија 
и јеловника 

- примењује стручну терминологију у куварству 

- одражава личну хигијену и радну униформу према 
стандарду 

- одржава хигијену радног места, средине опреме и 
инвентара 

- сортира алат и одлаже га на одговарајуће место 
- утврђује стање опреме, уређаја и инвентара 
- осигурава радне процесе и хигијену при руковању 

храном и пићем 
- обезбеђује техничке услове у смислу безбедности и 

заштите здравља (осветљење, проветравање, заштина 
средства и сл.) 

- укаже прву помоћ у случају механчких, хемијских, 
термичких повреда и струјних удара 

- ради у тиму 
- припрема меније и јеловник у сарадњи са шефом кухиње 

- савесно, одговорно, уредно 
и благовремено обавља 
поверене послове 

- испољи позитиван однос 
према примени 
санитарних и 
здравствених мера у 
процесу рада 

- испољи позитиван однос 
према значају 
функционалне и техничке 
исправности опреме и 
средстава за рад 

- ефикасно организује време 
- води рачуна о режијским 

трошковима 
- примењује иновације у 

раду 
- испољи љубазност, 

комуникативност, 
предузимљивост, 
ненаметљивост и 
флексибилност у односу 
према сарадницима 

- испољи позитиван однос 
према професионално-
етичким нормама и 
вредностима 

врши пријем, 
обраду, 
паковање и 
складиштење 
намирница 

- разликује врсте и категорије поврћа и воћа 
- разликује врсте меса, риба, ракова и шкољки 
- наведе категоризације меса 
- опише састав и органолептичка својства 

намирница 
- разликује начине обраде намирница 
- наведе и објасни узроке кварења појединачних 

група намирница 
- објасни принципе складиштења и чувања 

намирница 

- наручује и прима намирнице у сарадњи са шефом кухиње 
- препознаје квалитет намирница и изврши класирање 
- чисти намирнице 
- обрађује намирнице – механички и термички 
- сортира и уклања отпатке при обради намирница 
- пакује намирнице и полупроизводе у амбалажу и одлаже 

их на одговарајући начин 

припрема јела за 
издавање 

- објасни основне принципе нутриционизма 
- наведе рецептуре и нормативе за припрему 

различитих врста:  супа и чорби, готових  јела, 
печења, варива, хладни и топлих предјела, риба, 
ракова, шкољки,  јела по поруџбини, јела са 
роштиља, фондова и сосева, салата, 
једноставних посластица и пецива 

- објасни карактеристике дијеталне и 
вегетаријанске исхране 

- кратко опише норматив за одговарајућу врсту 
јела 

- дозира намирнице према нормативу 
- врши механичку и термичку обраду намирница 
- подеси укус, мирис и друга својства јела додавањем 

зачина 
- успостави жељену конзистенцију, структуру, хомогеност 

и друге карактеристике јела 
- подеси рад, контролише и искључује апарате и урђаје 
- сортира јела у „топле купке“ 
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прима и издаје 
поруџбине 

- наведе нормативе формирања порције јела 
- објасни начин издавања јела по поруџбине или 

менију 
- објасни принципе и начине декорисања јела 

 

- прима поруџбине од конобара 
- формира порције по нормативима 
- израђује декоративне елементе 
- обликује поврће и воће 
- обликује млечне производе 
- сервира и декорише јела 
- издаје припремљена јела конобару на основу поруџбине 

 

 
Стручне 

компетенције 
Знања Вештине Ставови 

По завршеном програму образовања за овај профил, ученик ће бити оспособљен да: 
води евиденције - наведе врсте евиденција 

- опише процедуру евидентирања издатих 
оброка  

- објасни елементе калкулације за јела и 
меније 

- формира требовање намирница 
- попише намирнице 
- води  евиденцију утрошених намирница 
- евидентира број издатаих оброка 
- евидентира расходоване намирнице 
- припреми тражене податке за калкулације и формирање 

ценовника 
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4. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА  
И  СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА, НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 

ПРОПИСАНИХ ПЛАНОВА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРОГРАМА ДРУГИХ ОБЛИКА 

СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ 

РАДУ 

 
Остварује се кроз: 

 
(1) Обавезне облике образовно-васпитног рада за редовног ученика: 

• настава - теоријска, практична и вежбе, додатна, допунска настава и пракса када су пдређени 
планпм и прпгрампм наставе и учеоа, припремна настава и друштвенп-кприсни рад ако се у 

току школске године укаже потреба за њим 

• изборни облици образовно-васпитног рада: верска настава и грађанско васпитање и други 
предмети пдређени планпм и прпгрампм наставе и учеоа. 

Ученик обавезно бира са листе изборних програма верску наставу или грађанско 

васпитање. 
• за ванредног ученика : настава, припремни и консултативно-инструктивни рад. 

 
(2) Факултативне облике образовно-васпитног рада: 

• настава страног језика и предмета потребних за даље школовање, стручно оспособљавање 

или развој ученика и ваннаставни облици, екскурзија, културно-уметничке, техничке, 

проналазачке, хуманитарне, спортскорекреативне и друге активности. Факултативни облици 

образовно-васпитног рада обавезни су за ученике који се за њих определе. Школа се 

укључила у неколико међународних пројеката. У оквиру пројеката ће се кроз размену 

ученика са школам а из Црне Горе и Бих подстицати интересовање за предузетнички дух, као 

и омогућавати да један део реализују кроз упознавање гостију са историјом и туристичким 

потенцијалом Пријепоља и Србије. Пројекте  подржава локална самоуправа. 

 

Практичну наставу и професионалну праксу школа може да остварује у сарадњи са 

привредним друштвом , установом, другом организацијом или другим правним лицем. 

Предвиђено је да се на основу Споразума о сарадњи са Угоститељском школом из Врњачке 

Бање ученици угоститељско туристичке струке обављају блок наставу и професионалну 

праксу током школске године. Предвиђена је и сарадња са школама из региона за ученике 

истих образовних профила, као и обављање професионалне праксе у угоститељским 

објектима на Златибору у току зимског периода. За ученике образовног профила 

угоститељске струке предвиђена је реализација професионалне праксе и наставе у блоку у 

туристичким организацијама и хотелима југозападне Србије. За ученике подручја рада 

Економија, права и администрација предвиђена је реализација наставе у блоку у привредним 

организацијама Пријепоља. 

Све активности предвиђене су годишњим планом усвојеним од стране стручног већа, 

наставничког већа и  Школског одбора. 
 

Ученици трговинске струке обављају практичну и блок наставу у трговинским објектима у 

Пријепољу. Услови за остваривање практичне наставе и професионалне праксе утврђују се 

уговором. 
 

Додатну наставу школа остварује за ученике који постижу изузетне резултате или показују 

интересовање за продубљивање знања из одређеног предмета, или групе предмета. 

                                                                                                                                                                                                                

Допунску наставу школа остварује са ученицима који имају тешкоће у савладавању 

програма из појединих предмета или са ученицима који желе да унапреде постигнућа у 

одређеној наставној области. Ученик је обавезан да остварује допунску наставу ако се 

процени као потребно. 
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Припремну наставу школа остварује за редовног ученика који се упућује на полагање 

разредног испита, и за ванредног ученика. Припремна настава остварује се и за ученика који 

је упућен на полагање поправног испита, у обиму од најмање 10% од укупног годишњег 

броја часова из предмета на који је упућен на поправни испит. Школа је дужна да организује 

припрему свих ученика за полагање матурских и завршних испита у обиму од најмање 5% 

од укупног годишњег броја часова из предмета из којих се полаже матурски, односно 

завршни испит. Школа пружа помоћ у виду припремне наставе за полагање пријемних 

испита на факултете са циљем додатне подршке и помоћи ученицима за успешно полагање 

пријемних испита.  

За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који су укључени у редован систем 

образовања и васпитања, остварује се додатна подршка у складу са индивидуалним 

образовним планом. 

 

 

5. УЧЕНИЧКА ЗАДРУГА 
 
 

Школа може да оснује ученичку задругу с циљем подстицања развијања позитивног односа 

ученика према раду и професионалне оријентације, повезивања наставе са светом рада, 

развијања свести о одговорности за преузете обавезе, као и развоја позитивног односа према 

тимском раду и предузетништву. Рад ученичке задруге уређује се статутом школе и 

правилима за рад задруге, у складу са законом. Школа може пружати услуге и продавати 

производе настале као резултат рада у ученичкој задрузи, као и уџбенике, прибор и опрему 

која је потребна за остваривање образовно-васпитног рада. Средства стечена радом ученичке 

задруге користе се за проширење материјалне основе рада ученичке задруге, екскурзије, 

исхрану ученика, награде члановима ученичке задруге и унапређивање образовно-васпитног 

рада у школи и у друге сврхе у складу са актима којима се уређује рад ученичке задруге. 

Ученичка задруга се уписује у регистар задруга сходном применом одредаба закона којим се 

уређује регистрација задруга. 

 

 

6. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 
 

 

Програм допунске, додатне и припремне наставе се због обимности чува у електронској 

форми. 

 

 

7. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
 

 

Културна и јавна делатност школе, представља, у својој суштини манифестацију целокупног 

васпитно-образовног рада који се остварује у школи. Основни циљ ових активности је 

организовано деловање школе на средину и обратно. Поред општих васпитних задатака 

посебни задаци културне и јавне делатности школе су: 
 

- оспособљавање ученика да користе све вредности које им пружа средина за њихов 

свестрани развој и богатији лични живот у слободном времену као и представљање оних 

резултата којим школа богати културни и друштвени живот средине                                                      

- афирмисање школа као културних центара у месту и стварање педагошких и друштвених 

услова за реализацију циља и задатака васпитања и образовања у школи и богаћењу 

културног живота средине. 
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Остваривање задатака школе у културном и друштвеном животу средине зависи од 

развијености средине (услова средине), материјалних и других могућности школе, школског 

планаи програма као и интересовања ученика. 
 

Садржај рада: 
 

I) Приредбе: 

Сваке године у школи се организује свечана приредба поводом дана Светог Саве, 

реализатори приредбе су професори српског језика и књижевности, професори музичке 

уметности и ликовне културе. На крају школске године организује се свечаност поводом 

доделе Вукових диплома, специјалних диплома и награда, ученицима завршних разреда који 

су постигли изузетне резултате у току школовања. 

 
II) Сарадња са институцијама културе и другим јавним установама у граду: 

Сарадња са културним и јавним установама у граду се остварује према плану и програму 

појединих наставних предмета а предвиђа сарадњу са следећим установама и следеће 

активности ученика: 
 

1) Градска библиотека (учешће ученика на Смотри рецитатора ученика средњих школа у 

рецитовању -  реализатори активности су професори српског језика и књижевности и 

професори страних језика) 

2) Дом културе (учешће ученика у Аматерском позоришту, посете концертима, 

филмским пројекцијама, трибинама - реализатори ових активности су одељењске 

стрешине и предметни професори) 

3) Музеј (посете изложбама и учешће у радионицама предиђеним за талентоване 

ученике - реализатори активности су проф. друштв.наука ) 

4) Канцеларија за младе (учешће ученика на предавањима о различитим темама као и 

учешће на разним конкурсима намењеним ученицима средњих школа) 

5) Здравствени центар (учешће ученика на предавањима за младе на теме болести 

зависности, репродуктивног здравља итд. Своја искуства ученици презентују другим 

ученицима на часовима одељењског старешине) 

6) Општина и локална заједница (учешће ученика школе, нарочито угоститељске струке, 

у припреми и организовању пријема, коктела чиме се на више него очигледан начин 

шира јавност упознаје са знањима и вештинама које су ученици стекли у школи и 

њиховој оспособљености да их примене у пракси) 

 
III) Сарадња са другим средњим школама у граду се остварује кроз заједничко учешће 

ученика и наставника на општинским такмичењима из општеобразовних предмета, спортским 

такмичењима и манифестацијама. Активно учествују у раду Канцеларије за младе општине 

Пријепоље, хуманитарним акцијама, добровољном давалаштву крви, едукативним радионицама на 

теме актуелне за младе, и др.  

Општинска такмичења се сваке године одржавају у некој од средњих  кола на простору 

града. Одлуку која ће од средњих школа бити домаћин доноси Актив директора средњих школа.. 

 

IV) Посете сајмовима 
 

На предлог стручних већа ученици ће током године посетити различите сајамске 

манифестације на Београдском сајму, Новосадском сајму 

и Сајму туризма и угоститељства у Будви. Детаљан план дат је у Годишњем програму рада 

школе. 
V) Учешће на различитим спортским манифестацијама 

 

Ученици школе ће у организацији стручног већа професора физичког васпитања учествовати 

на различитим спортским манифестацијама. Детаљнији подаци налазе се у плану рада 

стручног већа професора физичког васпитања. 
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VI) Екскурзије 
 

Екскурзија је ваннаставни облик образовно-васпитног рада који се остварује ван Школе. 

Годишњим планом школе предвиђена је реализација екскурзија у трећем и четвртом 

разреду. 
 

VII) Партнерство на делу 
 

Школа је укључена у систем средњих струћних школа и припада Заједници економских 

школа Србије. Остварила  је партнерство са Угоститељско-туристичком школом из Врњачке 

Бање, ради на припремама неколико пројекта прекограничне сарадње са Техничком школом 

из Бијелог Поља, Економском школом из Никшића и Угоститељском школом из Сарајева. 

Остварена је сарадња и договор да ученици добијају прилику да бораве, друже се и 

размењују знања и искуства са својим вршњацима из партнерске школе. 

Планирано је заједничко учествовање на конкурсима (фондације ЕРАСМУС+ , Темпус, 

амбасаде и сл. ) . 

 
VIII) Посете стручним институцијама (факултети, предузећа, банке, хотели) и боравак 

њихових представника у школи 
 

Циљ посета је упознавање ученика са актуелностима у областима за које се школују али и 

повезивање школе са различитим научним институцијама, факултетима, предузећима и 

локалном средином уопште. 

 
IX) Такмичења у струци 

 

Ученици школе учествују током школске године на разним такмичењима у области струке. 

У области економије, права и администрације, ученици се такмиче у провери знања из 

следећих предмета: основи економије, пословна информатика, пословна економија, 

статистика, 

рачуноводство, математика,основи реторике и беседништва и сајам виртуелних предузећа.  

 

У области трговине, туризма и угоститељства, ученици се такмиче из следећих 

предмета:трговинско пословање и практична настава, куварство, посластичарство и 

услуживање са практичном наставом ( трећи и четврти разред).  

 
 

8. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

 

8.1 СЕКЦИЈЕ 

Непосредан васпитно-образовни циљ ученичких слободних активности јесте да допринесу 

развоју личности на образовном, сазнајном, креативном, друштвеном и личном плану. 

Задаци слободних активности су: 

 
• проширивање и продубљивање, као и стицање нових знања и умења, 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 забаве и рекреације, као и других услова да самостално користе 

слободно време и организују духовни, културни и друштвени живот у средини у којој живе и 

раде 
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Поштујући принцип добровољности у опредељивању ученика Школа планира, према 

захтевима постављеним Законом и својим могућностима, различите ваннаставне активности. 

Обим реализације ових активности у многоме зависи од интересовања ученика, али је битно 

пружити им могућности да кроз различите садржаје задовоље своја интересовања, стекну 

нова знања и добију нешто више од Школе него што је само знање садржаја наставних 

предмета. Слободне активности које организује Школа спроводе се кроз рад у секцијама.  

 

Рецитаторска секција  

Реализују је наставници стручног већа наставника српског језика. На секцији ученици 

развијају културу усменог изражавања. Вежбају изражајно читање и рецитовање, дикцију и 

акцентуацију. Кроз рецитовање и јавне наступе поводом Дана школе, школске славе, на 

такмичењима, ученици суподстакнутида се упознају са својим потенцијалима којих можда и 

нису били свесни. 

 

Секција за стране језике 
 

У оквиру секције негује се интересовање ученика за стране језике и културе, читање 

литературе на изворном језику. Вежбају се изражајно читање и казивање разних врста 

текстова, преводи и есеји. 

Ученици који су најуспешнији представљају Школу на такмичењима. 

 

Еколошка секција 
 

Ученици се упознају и дискутују о важним и актуелним темама везаним за животну средину 

и значај њеног очувања. На секцији се израђују панои и презентације који потом бивају 

презентовани и о којима се дискутује и у редовној настави. Обележавају се Светски дан 

планина, Дан планете Земље, посећују се изложбе цвећа, музеј... 

Секција за трговинско пословање 
 

Усмерена је на професионално усавршавање ученика трговинске струке. Ученици се 

детаљније упознају са својим позивом и обучавају за рад на фискалним касама, 

електронским вагама и примену GPRS система. 

 

Секција за информатику 
 

Садржаји су одређени интересовањима ученика, а она су у највећој мери везана за 

коришћење садржаја и безбедност на интернету, као и креирање мултимедијалних садржаја. 

 

Спортска секција  
 

У циљу развијања здравствене и физичке културе ученика због чувања и унапређивања свог 

здравља и физичке спремности, ученицима се омогућава да се баве разним спортовима: 

одбојком, малим фудбалом, кошарком, рукометом, атлетиком. Успостављена је сарадња са 

свим клубовима општине у циљу популаризације и развоја спорта. Школа преко појединаца 

и тимова ученика учествује у такмичењима из свих спортова, почев од градског нивоа, а 

поводом школске славе организују се турнири у малом фудбалу и  шаху, у којима учествују 

екипе ученика наше школе. Још једна спортска манифестација са којом наша Школа има 

сарадњу и на којој редовно учествује је јесењи крос у организацији Црвеног крста и Крос 

РТС-а, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 

Министарства омладине и спорта. 
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9. ТИМОВИ 

 
У оквиру Стручног актива за развој школског програма формирани су мањи тимови: 

 

Тим за ваннаставне/културне активности школе: 
 

1. Олга Којадиновић 

2. Дениса Поровић 

3. Фарук  Солаковић 

 

Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања и превенцију других 

облика ризичног понашања: 

1. Селмо Капур 

2. Татјана Вукашуновић 

3. Ђуро Ловрић 

 

Тим за реализацију програма и активности којима се развијају комуникација, тимски рад, 

самоиницијатива и подстицање предузетничког духа: 

1. Ернес Хоџић 

2. Дејан Вујашевић 

3. Марија Пјановић 

 

Тим за каријерно вођење и саветовање ученика: 

1. Алиса Рондић 

2. Амела Демић 

3. Маида Подбићанин 
 

Тим за заштиту животне средине: 

1. Ђуро Ловрић 

2. Ина Милошевић 
 

Тим за школски спорт: 

1. Азра Муклаџија 

2. Фарук Солаковић 
 

Тим за сарадњу са локалном сапоуправом: 

1. Радоје Милошевић, председник Школског одбора 

2. Меша Кријешторац 

3. Есад Хаџифејзовић 

 

Тим за организовање излета и екскурзија: 

1. Бахрија Ханић 

2. Дејан Милановић 

3. Гора Михаиловић 

 

Тим за безбедност и здравље на раду: 

1. Вишња Буквић 

2. Мурат Хамзић 

3. Дарко Кљешчик 
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 Активност  

Начин реализације 

Носиоци 

Активност 

Начин 

реализације 

Носиоци 

Активност 

Начин 

реализације 

Носиоци 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

 Организовање 

радионица у оквиру 

предмета 

Грађанског 

васпитања којима 

се негује и подстиче 

толеранција, 

узајамно 

уважавање, 

поштовање, 

подршка, сарадња, 

комуникацијске 

вештине и брига о 

другима. 
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10. ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА-ПРОФЕСИОНАЛНА 

ОРИЈЕНТАЦИЈА И САВЕТОВАЊЕ 

 
Ради подстицања професионалног развоја ученика и њиховог оспособљавања да донесу 

одлуку о избору даљег образовања и животног позива Закон о средњем образовању и 

васпитању обавезује школу да ''подстиче професионални  развој ученика у складу са 

индивидуалним могућностима и друштвеним потребама за кадровима" као и да "прати развој 

ученика, његове склоности и способности у току образовања и помаже у  збору даљег 

образовања н професионалног оспособљавања". 

 

Циљ и задаци 
 

Циљ рада на професионалној оријентацији у средњој школи је подстицање професионалног  

азвоја ученика и пружање помоћи појединцу да формира реалну слику о својим 

способностима,  обинама личности, интересовањима и да у односу на садржај, услове и 

захтеве појединих образовних профила и занимања што успешније планира свој 

професионални развој. 

 

У складу са постављеним циљем задаци средње школе су: 
 

1. Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика 

значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја и њихово подстицање да и сами 

свесно доприносе сопственом професионалном развоју. 

 
2. Информисање ученика о свету рада и занимања, систему образовања и њихово  пособљавање 

за самостално прикупљање информација, које се односе на свет рада и систем образовања; 

3. Формирање правилних ставова према раду; 

4. Подстицање ученика на испитивачко понашање према себи и свету рада; 

5. Оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја и доношење реалних и 

зрелих одлука у вези са избором занимања и правцима стручног оспособљавања.  

 

Оквирни програмски садржаји за остваривање задатака професионалне орјентације 
 

1. Упознавање, праћење и подстицање развоја индиввдуалних карактеристика личности ученика 

значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја и њихово подстицање да и сами 

свесно доприносе сопственом професионалном развоју. 

2. Остваривање овог задатка подразумева: 

a) у почетним разредима (I и II) 

- упознавање карактеристика ученика током претходног образовања; 

- утврђивање психофизичких способности, склоности, интересовања, црта личности, 

потреба, вредности, навика и других особина,  предузимање мера за њихов 

оптимални развој и оспособљавање ученика да реално процењују ове своје карактеристике и 

у складу са  њима да планирају правац свог професионалног развоја; 

- идентификовање ученика који нису у могућности да прате и усвајају предвиђене 

програмске садржаје поједних образовних профила и предузимање мера за њихово 

одговарајуће рофесионално преусмеравање; 

- идентификовање и усмеравање општег и професионалног развоја ученика који 

поседују општу обдареност, као и оних који се одликују посебним врстама обдарености (из 

појединих предмета или области); 

- успостављање сарадње са ученичким родитељима у циљу прикупљања потребних 

података о основношколском развоју деце и предузимање заједничких мера за целисходније 

подстицање и усмеравање њиховог општег и професионалног развоја 
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б) У завршним разредима (III и IV) 
 

- даље праћење карактеристика биофизиолошког, психолошког, образовног и 

здравственог развоја ученика, утврђивање њихове усклађености са испољеним 

професионалним желама и нтересовањима: по потреби подстицати их да реалније сагледају 

ове своје карактеристике и да у складу са њима планирају свој даљи професионални развој; 

- предузимање даљих мера за рад са ученицима који постижу натпросечне резултате 

из више наставних предмета и доношење посебног програма за усмеравање професионалног 

развоја ових ученика; 

- утврђивање професионалних интересовања ученика гимназије и ученика средње 

школе који намеравају да наставе даље школовање; сагледавање усклађености тих 

интересовања са индивидуалним могућностима ученика и предузимање мера за њихово 

преусмеравање уколико су њихове намере у супротности са испољеним способностима, 

особинама личности, општим здравственим стањем постигнутим успехом или актуелним 

објективним чиниоцима (нпр. потребе за кадровима); 

- укључивање ученика у поједине делове радног процеса одговарајућих предузећа и 

установа ради развијања њихових потенцијалних способности (нарочито оних ученика који 

се одликују  зраженим општим и посебним способностима); 

- подстицање родитеља да реално сагледавају индивидуалне могућности своје деце и 

да заједно са њима праве могуће планове даљег професионалног развоја било да се ради о 

запошљавању или наставку школовања на одговарајућим вишим школама и факултетима; 

- обједињавање сазнања о личности ученика и подстицање ученика да и сами реално и 

критички сагледају своје карактеристике ради даљег планирања праваца свог 

професионалног развоја; 

 

Остваривање овог задатка подразумева: 

 

а) I и II разред 

 

- омогућавање ученицима да непосредно упознају образовне профиле за које могу да 

се предељују у даљем школовању (гимназија) или занимања која могу да обављају након 

завршетка изабраног образовног профила (стручна школа); 

 

- оспособљавање ученика за уочавање промена које настају у свету рада и занимања 

(изумирање неких занимања, појава нових или трансформација постојећих, промена у 

технолошком процесу производње или вршењу услуга, промене у здравственим, физичко-

физиолошким, психолошким и образовним захтевима итд.) и усклађивање професионалних 

жеља и намера са тим променама; 

- сагледавање фактора од којих зависи продуктивност рада (пре свега радних 

способности, одговарајућих особина личности, потребних здравствених претпоставки, 

мотивације за рад, стручне оспособљености и мотивисање ученика да се опредељују за оне 

послове или занимања у којима процењују да могу да постижу максималне радне резултате; 

- успостављање сарадње са предузећима и установама ради омогућавања ученицима 

да и непосредно сагледају факторе од којих зависи продуктивност рада, увиде промене које 

настају у многим занимањима под утицајем нових радних технологија, боље упознају 

занимања за која оспособљавају изабрани образовни профили или занимања ка којима ће 

усмерити свој даљи професионални развој; 

- упознавање ученика са могућностима хоризонталне проходности, односно преласка 

из једне врсте школе у другу, из једног образовног профила у други, могућност истовременог 

похађања два образовна профила или две врсте школа; 

- информисање ученика о наставним плановима и захтевима програмских садржаја у 

циљу постизања веће мотивације за даље образовање и рад; 
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- упознавање ученика са применом знања која се стичу у појединим наставним 

предметима и областима и њихово повезивање са подручјима рада и занимањима у којима се 

та знања практично примењују; 

- упознавање родитеља са могућностима хоризонталне и вертикалне проходности, као 

и њихово подстицање да прате успешност напредовања своје деце у изабраним образовним 

профилима и планирају даљи професионални развој и да, по потреби, заједно са њима 

приступе благовременом професионалном преусмеравању; 

 

б) У завршним разредима (III и IV) 

- даље оспособљавање ученика да уочавају промене које настају у свету рада и 

занимања, сагледавају факторе који утичу на продуктивност рада и упознају подручја рада и 

занимања у којима се практично примењују знања која се стичу из појединих наставних 

предмета и области; 

- информације ученика о номенклатури занимања: подручја рада, групе занимања по 

врста рада и сложености, карактеристични послови и задаци појединих занимања; 

- упознавање друштвених потреба у кадровима, односно образовним профилима, 

посебно за  анимања за која се испољавају посебна интересовања; 

- детаљно упознавање занимања за која образује образовни профил: подручје рада 

коме занимања унутар профила припадају; природа и садржај рада; средства рада; услови 

рада; 

-физичко-физиолошки, здравствени, психолошки и образовни захтеви; потребни 

степени стручне спреме; кадровске потребе за тим занимањима; услови запошљавања итд.: 

- упознавање организационе и програмске структуре вишег и високог образовања: 

подручја рада и образовни профили за које се припремају студенти на појединим вишим 

школама и факултетима, наставни планови и програми, мрежа виших школа и факултета, 

планови уписа, услови и критеријуми уписа, итд.; 

- указивање родитељима на потребу да се у породичним условима чешће разговара о 

професионалним плановима, да се реално сагледавају могућности запошљавања или даљег 

образовања, да се деца која настављају школовање подстичу да боље упознају жељене 

образовне профиле и одговарајућа занимања и да на основу тога доносе професионалне 

одлуке 

- успостављање сарадње са предузећима посебно оним за које школе оспособљавају 

кадрове ради обезбеђивања непосредног упознавања основних карактеристика и захтева 

појединих подручја рада и занимања; омогућавање заинтересованим ученицима (нарочито 

обдареним) да се баве једноставнијим пословима из жељених занимања. 

 

а) I и II разред 

 

- развијање културе рада (методе успешног учења и рада; производне, техничке и 

интелектуалне вештине; позитивна мотивација према изабраном подручју рада и образовном 

профилу); 

- развијање свести о уређености људског рада и превазилажење заблуда о појединим 

врстама рада (нарочито о мањем друштвеном статусу производног-мануелног рада, подели 

занимања на "мушка'' и "женска", и "лака" и "тешка" итд.); 

- сагледавање и уочавање улоге рада (учења, обављања разних производних 

активности, обављање послова и радних задатака у појединим занимањима итд.) у 

задовољавању потреба за активношћу, отварањем и реализацијом потенцијалних 

способности, интересовања, потреба и других карактеристика личности; 

- подстицање на рационалну организацију и планирање учења и рада, слободног 

времена и сл.; 

- развијање позитивних ставова према изабраном образ. профилу и занимањима за 

које он оспособљава (код ученика средњих школа); 
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- даљи рад на изграђивању културе рада, развијању свести о друштвеној и 

ндивидуалној вредности рада и сагледавању и уочавању улоге рада у задовољавању људских 

потреба; 

- оспособљавање за критичко процењивање резултата свог и туђег рада; 

- утврђивање, и по потреби, преусмеравање радних вредности (циљеви који се желе 

остварити путем рада), које, поред осталих карактеристика личности, треба имати у виду, 

приликом пружања помоћи у усмеравању професиокалног развоја ученика); 

- испитивање ставова према појединим подручјима рада, сагледавање евентуалних 

предрасуда и предузимање мера за њихово сузбијање (гимназије); 

- развијање професионалне етике код ученика стручних школа; 

 

а) I и II разред 

 

- подстицање ученика да сами трагају за додатним и ширим информацијама о 

подручјима рада и занимањима и образовним профилима о којима разговарају у оквиру 

редовног наставног процеса, ваннаставних облика рада или у кругу породице, 

- укључивање ученика у различите активностн (секције, клубове, удружења и слично) 

како би проверили своја интересовања, способнооти и остале карактеристике личности и 

открили оне карактеристике личности које су јаче изражене. 

 

б) III и IV разред 

 

- даље развијање потреба да се самостално трага за допуном, проширивањем и стицањем 

нових података о појединим подручјима рада,   

  занимањима, образовним профилима, вишим и високим школама, а нарочито о онима 

који су предмет њиховог посебног интересовања  и   

  даље укључивање у различите активности (или изучавање одређених садржаја) у школи, 

породици или непосредној друштвеној средини; 
 

- проверавање стабилности професионалних интереоовања у дужем временском периоду: 

нарочито код ученика гимназије и ученика   

  стручних школа који намеравају да наставе даље школовање; 

 

- организовање ученика да самостално и групно прикупљају информације и обавештења о 

мрежи виших и високих школа, њиховој  

  програмској структури, плановима и критеријумима уписа итд.; 

 

- мотивисање ученика, да се што чешће како у школи (школски психолог), тако и ван 

школе обраћају стручним службама које се баве  

  професионалном оријентацијом (службе запошљавања) и заједно са стручњацима 

анализирају индивидуалне могућности и намере у  

  односу на захтеве појединих подручја рада и да идентификују она занимања (образовне 

профиле) који највише одговарају постојећим  

  способностима, особинама личности, стеченим занимањима и вештинама, преферираним 

вредностима, као и актуелним кадровским  

  потребама;  

 

- утврђивање степена професионалне зрелости, односно оспособљености ученика за 

доношење реалних и зрелих одлука, о избору  

  одговарајућег занимања и праваца стручног оспособљавања на основу активног бављења 

питањима везанима за избор занимања; 
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- утврђивање нивоа изражености и стабилности појединих особина личности и степена 

усклађености професионалних интересовања са   

  индивидуалним могућностима; 

 

- пружање саветодавне помоћи ученицима; 

 

- оспособљавање ученика да самостално планирају више професионалних могућности у 

опредељивању која одговарају индивидуалним  

  могућностима и кадровским потребама што треба благовремено имати у виду приликом 

уписа у више школе и факултете, 

 

- пружање помоћи ученицима у изради плана професионалног развоја и активности које 

треба предузимати за његову реализацију (избор  

  активности кроз чије бављење треба да се испробају властите могућности и компетенције 

у односу на жељена занимања и стекне што  

  реалнији појам о себи); 

 

 

 

Објашњења за реализацију Основе програма професионалне оријентације 

 

Програмски задаци и садржаји професионалне оријентације који треба да се остваре у 

средњој школи реализују се: 

 

- у оквиру свих видова обавезних и факултативних облика образовно васпитног рада са 

ученицима, а посебно у оквиру наставе слободних и друштвених активности; 

- сарадњом са предузећима и установама, посебно стручним који се баве професионалном 

оријентацијом; 

- заједничким радом и сарадњом са ученичким родитељима 

 

За остваривање задатака професионалне оријентације користе се, углавном, сви они облици, 

методе и средства који се користе и за остваривање задатака осталих подручја образовно-

васпитног рада. 

Облици који ће се користити у раду на професионалној оријентацији зависе од задатака који 

желе да се остваре. Тако, када се организују опште активности на упознавању ученика (или 

родитеља) са светом рада и системом образовања, онда за остваривање тог задатка могу да 

користе фронтални облици рада (рад са једним одељењем, више одељења једног разреда, 

групом родитеља итд.). 

Групни облици су нарочито погодни за остваривање задатака који се односе на 

развијањиспитивачког понашања према себи и свету рада. Овај облик треба нарочито да се 

користи у раду одељењских заједница и других интересних група ученика, мада у већој мери 

треба да се 

примењује и у редовној настави када се постави остваривање задатака из програма 

професионалне оријентације. 

Радом у паровима се остварују задаци који су карактеристични и за групне облике, али је 

овај облик нарочито подесан за вођење дијалога о разним питаљима која се односе на 

познавање света рада и занимања, као и заједничко решавање одређених задатака итд. 

Индивидуални облици рада користе се при упознавању и подстицању професионалног 

развоја ученика (посебно њихове професионалне зрелости) а у складу са њиховим 

индивидуалним могућностима и потребама. 
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Методе које треба применити у раду на професионалној оријентацији, такође, зависи од 

природе задатака који желе да се остваре. У досадашњем раду, најчешће коришћена метода 

била је предавање. Ова метода има и даље своје место у раду на професионалној 

оријентацији и треба је користити увек када је реч о давању општих информација о свету 

рада и занимања, систему средњег образовања, уписној политици и слично. Међутим, мора 

се имати у виду да савремена сазнања из области учења, мотивације и професионалне 

оријентације показују да се знатно бољи резултати у упознавању, подстицању и усмеравању 

општег и професионалног развоја постижу коришћењем активних метода рада у оквиру 

којих ученици властитим напорима и залагањем стичу потребна сазнања, појмове и ставове. 

Тако, на часовима оних предмета (или других видова рада са ученицима) на којима се чешће 

користе принципи активних облика учења (учење путем решавања проблема, учење путем 

открића, хеуристички разговори, програмирано учење и слично), лакше и јасније се уочава 

ниво и степен изражености појединих индивидуалних карактеристика, ефикасније се делује 

на њихово подстицање и развој, ученици самостално увиђају (сагледавају) подручја рада у 

којима се практично примењују знања која стичу из појединих предмета, реалније 

сагледавају своје индивидуалне могућности и могу и сами утицати на њихово даље 

подстицање и развој.За остваривање задатака профеоионалне оријентације посебно су 

каракеристичне и следеће методе и инструменти, које су у досадашњем раду у овој области 

били коришћени: разговори, дискусије, изложбе, самостални радови ученика (писани, 

ликовни, производно-технички, истраживачки и слично), посете предузећима и школама, 

анкете, скале, процеие, тестови, итд. Професионално саветовање међу методама, које се 

користе у раду на професионалној оријентацији има посебно место и значај. Оно је, по 

правилу потребно свим ученицима, али пре свега онима који имају телесне или сензорне 

недостатке и хронична обољења, који не успевају у савлађивању васпитно-образовних 

програма, који су неодлучни у погледу професионалног избора; код којих постоји несклад 

између жеља и психофизичких могућности или између живе ученика и родитеља, који се 

одликују израженијим општим или посебним интелектуалним способностима који имају 

емоционално-социјалних тешкоћа у развоју и слично. 

Реализација задатака професионалног саветовања претпоставља: идентификовање 

професоналног проблема ученика; процењивање инаивидуалних особина (заједно са 

учеником) на основу интерпретације резултата тестирања и других података значајних за 

постизање успеха и задовољства у занимању, као и података о подручјима рада и образовним 

профилима сагледавањем различитих могућности избора, процењивање исхода (заједно са 

учеником) са аспекта његових индивидуалних особина, потреба, вредности, као и 

реализације одговарајућег стручног образовања и запошљавања. С обзиром на различите 

чиниоце који утичу на професионални развој, ово саветовањељ захтева интердисциплинарни 

приступ и сарадњу стручњака различитих профила (психолога, лекара, педагога, наставника, 

социјалног радника) који обезбеђују информације о ученику. Саветовање такође захтева 

сарадњу са родитељима. Професионално саветовање је стручно вођен процес усмерен на 

мењање понашања у правцу оптималног професионалног развоја ученика. Тиме се ово 

саветовање разликује од осталих саветовања усмерених на друге аспекте понашања 

(терапеутско, брачно, ментално-хигијенско и сл.). Стихијно, добронамерно саветовање 

родитеља, пријатеља, наставника заинтересованих да појединцу помогну при избору 

могућности везаних за професионални развој разликују се од појма професионално 

саветовање као организованог стручно вођеног процеса. По правилу ово саветовање води 

психолог уз сарадњу интердисциплинарног тима стручњака - лекара, педагога, наставника, 

социјалног радника и др. У школи у којој не ради психолог, послове професионалног 

саветовања обавља школа, уз сарадњу са заједницом за запошљавање, односно са 

психологом и другим стручњацима из друштвене средине. 
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Носиоци наведених послова, задатака рада на професионалној оријентацији ученика су: 

 

предметни наставници и одељењске старешине, стручни сарадници, стручни органи школе и 

ученичке организације. Школски психолог и педагог имају посебну улогу јер обављају 

послове координатора професионалне оријентације (предлажу годишње програме рада 

школе из ове области, прикупљају, израђују и достављају информативни материјал, 

предлажу стручно усавршавање у овој области). У оквиру праћења развоја ученика 

психолози испитују општа професионална интересовања и намере ученика, опште и 

специфичне способности и друге особине личности и воде професионално саветовање и 

документацију о ученицима који су били обухваћени професионалним саветовањем, а 

педагог прати педагошки развој ученика (успех из појединих области и предмета и сл.). 
 

 
11. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 
Циљ васпитања и образовања у области заштите и унапређивања човекове средине јесте да 

ученицима, у складу са њиховим узрастом, обезбеде стицање знања, развијање инересовања, 

формирање ставова система вредности и понашања, које ће им омогућити разрешавање три 

основна противречна проблема на релацији савремен човек - природа: еколошки, културно-

социјални и економски.  

Први проблем претпоставља знања и друге карактеристике значајне за одржавање и 

стварање оптималних услова еколошке равнотеже у човековој средини;  

други - значајне карактеристике за правилан однос, заштиту и унапређивање лепоте предела 

животне, радне и рекреативне средине као и очување природне културне баштине за 

садашње и будуће генерације; 

трећи - знања о економској валоризацији природних извора и природних услова имајући у 

виду и штете које могу да настану услед њиховог угрожавања, загађивања, нерационалног 

коришћења, деградирања и сл. 

За остварење наведеног циља потребно је да се остваре и следећи сложени задаци: 

- указивање на морално-естетске аспекте односа човека према природи и развијање код 

ученика идеје хармоније између човека, друштва и  природе и подстицање креативности; 

- указивање на потребу заједничког живљења људи у биосфери јер је у њој настао недељиви 

спој духовности света човека и природе која га окружује и инспирише га на стваралаштво; 

- упознавање разноликости биосфере нашег простора, амбијенталних пејзажа, обиља флоре, 

фауне, воде (језера и река) или амбијенталне суровости живљења у урбаним руралним 

срединама кроз простор и време; 

- развијање одговорног односа ученика на основу еколошких знања и критеријума према 

природној  баштини и географском простору; 

- организовање учешћа ученика у радним акцијама заштите и унапређивња животне средине; 

- организовање предавања о темама из ове области; 

- учествовање ученика у одржавању и стварању повољних услова за рад у школи и 

уређивању средине у којој живе чиме се доприноси изграђивању културе рада, стамбене и 

урбане културе 

- организовање излета и друге активности које доприносе обогаћивању искустава у 

формирању вредносних критеријума за оцењивање природних и грађених вредности; 

- организовање практичних акција за побољшање животних и естетских услова непосредне 

средине (дом, школа, фабрика и сл.). 

 

З а д а ц и: 
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1. Развијање идеје о хармонији између човека, друштва и природе; 

-остварује се кроз предавања предмета екологије за први и други разред, као и кроз 

рад ученика на уређењу школског дворишта (циљ је формирање етичких и естетских 

ставова у односу на природу) за ученике првог, другог, трећег и четвртог разреда. 

2. Указивање на потребу заједничког живљења у биосфери; 

-остварује се кроз предавања из предмета екологије за први и други разред, као и кроз 

предавања о разумном и рационалном коришћењу природних добара за трећи и 

четврти разред на часу одељенске заједнице у I полугодишту 

- присуство састанку еколошког друштва града, за све разреде у току I полугодишта 

3. Упознавање разноликости биосфере; 

-остварује се кроз наставу ликовне културе у II разреду у току I полугодишта – 

цртежи природе и посете изложбама слика 

4. Развијање одговорног односа ученика према природи; 

- остварује се кроз предавања из предмета екологија у I и II разреду 

- у III и IV разреду кроз предавања о природним богатствима земље на часу 

одељењске заједнице у II полугодишту 

- у III и IV разреду кроз предавање о савесном односу према природи на часовима 

одељењске заједнице у II полугодишту 

5. Упознавање ученика са вредностима обновљених и необновљених природних 
бпгатстава за оихпвп здравље и живпт; 

-остварује се кроз наставу ликовне културе у II разреду у II полугодишту 

-улепшавање школског дворишта за ученике свих разреда у оквиру друштвено-

корисног рада у II полугодишту. 

 

 

 

 

 

 
 

12. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И 

ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

 

 
Образовно-васпитни систем је, по обухвату популације, један од највећих система у 

Републици Србији. У установама овог система налазе се готово сва деца за коју треба, као 

основно, осигурати безбедне и оптималне услове за несметан боравак и рад, као и заштиту од 

свих облика насиља, злостављања и занемаривања. 

У ту сврху Министарство просвете је сачинило Посебни протокол за заштиту деце и ученика 

од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама. Општи циљ 

Посебног протокола Унапређивање квалитета живота деце/ученика применом: 

- мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце/ученика 

- мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање 

у установама 

 

Основни принципи 
 

-право на живот, опстанак и развој; 

-најбољи интерес детета; 

- недискриминација и 

-учешће деце. 
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СВАКО НАСИЉЕ НАД ДЕЦОМ/УЧЕНИЦИМА МОЖЕ СЕ СПРЕЧИТИ 
 

Важно је да установа креира климу у којој се: 

- учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности; 

- не толерише насиље; 

- не ћути у вези са насиљем; 

- развија одговорност свих; 

- сви који имају сазнање о насиљу обавезују на поступање. 

 

Специфични циљеви у превенцији 

 

1. Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања 

2. Укључивање свих интересних група (деца, ученици, наставници, стручни сарадници, 

административно и помоћно особље, директори, родитељи, старатељи,  локална заједница) у 

доношење и развијање програма превенције 

3. Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад установе 

за препознавање насиља, злостављања и занемаривања 

4. Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама 

насиља 

5. Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за 

заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља 

6. Унапређивање компетенција наставног и ваннаставног особља, деце, ученика,родитеља, 

старатеља и локалне заједнице за уочавање и решавање проблема насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

Специфични циљеви у интервенцији 

 

1. Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља 

2. Успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља 

3. Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности 

програма заштите 

4. Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција детета/ученика у заједницу 

вршњака и живот установе 

5. Саветодавни рад са децом/ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који су 

посматрачи насиља 

 

 

ПРОЦЕДУРЕ И ПОСТУПЦИ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА И РЕАГОВАЊЕ У 

СИТУАЦИЈАМА НАСИЉА 

 

1. Сазнање о насиљу - откривање је први корак у заштити деце/ученика од насиља. Оно се у 

установи најчешће одвија на два начина: 
• опажањем или добијањем информације да је насиље у току; 

• сумњом да се насиље дешава на основу: 

- препознавања спољашњих знакова или специфичног понашања детета/ученика и породице, 

или 

- путем поверавања, непосредно - од стране самог детета/ученика и/или посредно – од стране 

треће особе (вршњака, родитеља, старатеља...) 

 

2. Прекидање, заустављање насиља - свака одрасла особа која има сазнање о насиљу 

(дежурни наставник, одељењски старешина, предметни наставник, сваки запослени у 

установи) у обавези је да реагује тако што ће прекинути насиље или позвати помоћ (уколико 

процени да самостално не може да прекине насиље). 
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3. Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности за дете/ученика, раздвајање, 

разговор са актерима... 

 

4. Консултације се остварују непосредно по појави сумње и/или по стицању информација о 

насиљу. Обављају се у оквиру установе: 
• са колегом; 

• са Тимом за заштиту деце/ученика од насиља; 

• са психологом, педагогом, директором и школским полицајцем. 

У зависности од сложености ситуације, консултације се могу обавити и са службама изван 

установе: 
• са надлежном службом локалног центра за социјални рад; 

• специјализованом службом локалне здравствене установе. 

 

Консултације су важне да би се : 
• разјасниле околности и на прави начин анализирале чињенице; 

• проценио ниво ризика; 

• направио план заштите; 

• избегла конфузија и спречиле некоординисане акције, које могу водити 

поновномпрпживљаваоу искуства жртве. 

 

У консултацијама треба: 
• изнети детаљан, објективан опис насиља, без процена и тумачења, водећи рачуна о 

приватнпсти детета/ученика и других учесника у насиљу; 
• одредити улоге, задатке и одговорности у установи; 

• идентификовати улогу, задатке и професионалну одговорност других учесника/стручњака; 

• донети одлуку о начину реаговања и праћења. 

 

 

ВАЖНО: Приликом консултација са колегама унутар и/или изван установе обавезно је 

поштовати принцип поверљивости, као и принцип заштите најбољег интереса детета 

ученика. 

 

5. Након откривања насиља и обављених консултација са релевантним стручњацима и/или 

институцијама, могуће је, у зависности од тежине, предузети следеће акције: 

• предузимање неопходних мера на нивоу установе (информисње родитеља о насиљу или 

особе од поверења у случајевима сумње на насиље у породици, договор о заштитним мерама 

према деци/ученицима, предузимање законских мера и организовање посебнихпрограма 

оснаживања деце/ученика за конструктивно поступање у ситуацијама насиља); 

• по потреби укључивање надлежних служби: 

- здравственa службa; 

- Министарство унутрашњих послова, у случајевима када је детету потребна физичка 

заштита или када постоји сумња да је учињено кривично дело или прекршај; 

- Центар за социјални рад у року од три наредна радна дана од дана дешавања насиља. 

 

 

ВАЖНО: У образовно-васпитном систему нема места за истрагу и доказивање злостављања 

и занемаривања. Ти задаци су у надлежности других система. 
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13. АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 

 

 

- Упознавање чланова тима, одељенских старешина, ученика и родитеља са облицима 

насиља и посебним Протоколом, као и школским Правилником о понашању 

- Израда паноа на тему „Шта је насиље“ као и спровођење анкете о насиљу у школама 

- Предавање наставника на седници наставничког већа на тему заштите од насиља 

- Акција лепих порука и новогодишњих и божичних честитки 

- Организовање школских турнира посвећених сигурном и безбедном школском окружењу 

- Анкетирање ученика о учесталости и врстама насилничког понашања 

- Сарадња са Центром за социјални рад и СУП-ом, као и са ЗЦ „Свети Лука“ ; сарадња са 

Канцеларијом за младе; стварање и неговање атмосфере толеранције и поштовања 

различитости; решавање конфликата међу вршњацима; обука чланова тима и ученика ђачког 

парламента на тему СТОП насиљу; закључавање школских улаза у току трајања часова и 

појачавање дежурстава професора и дежурних ученика; израда прилога зашколски сајт; 

постављање „кутије поверења“ за пријављивање насиља и предлога за превентивне 

активности; коришћење садржаја грађанског васпитања и осталих наставних предмета у 

превенцији насиља 

- Организовање предавања на тему трговине људима 

- Евалуација Акционог плана и вођење евиденције 

Сложена здравствена проблематика, карактеристична за популацију младих, захтева 

интензиван здравствени рад у школи и организовану заштиту здравља ученика. 

Заштита здравља ученика спроводи се организовано и обухвата здравствено-васпитни рад, 

васпитање за хумане односе међу половима и заштиту и унапређивање животне средине. 

Здравствено-васпитни рад има за циљ да допринесе изграђивању телесне, психички и 

социјално здраве и зреле личности. 

Програмски задаци из ове области оствариваће се кроз следеће активности: 

• реализација наставних програма појединих предмета (биологија, психологија, физичко 

васпитање) 

• систематско упознавање личности ученика и прилика у којима живе, као и организована 

припрема одељењских старешина за прихватање нових одељења 

• неговање међусобних односа наставника и ученика, наставника и родитеља, у оквиру 

чувањаи унапређивања менталног здравља ученика 

• непосредна здравствена заштита оствариваће се у школској амбуланти, преко редовног 

лечења болесних ученика, али и преко систематских прегледа ученика и предавања школског 

лекара за ученике 

• у оквиру сарадње са родитељима, програмом су предвиђене одговарајуће теме из области 

медицине и психологије (нарочито из области наркоманије), ради оспособљавања родитеља 

за очување менталног и физичког здравља своје деце 

• програмом рада одељењских заједница предвиђене су одговарајуће теме из области 

медицине и психологије. Предавања и разговори из ових области допринеће здравственом 

васпитању ученика 

Предвиђају се следеће теме: 

 

1. разред 

(а) заразне болести 

(б) пушење, алкохол и тело човека 

(в) дроге и тело човека 

(г) верске секте 
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2. разред 

(а) правилна исхрана као услов здравља 

(б) здравствени значај преурањених полних односа 

 

3. разред 

(а) СИДА и заштита 

(б) трговина људима 

 

4. разред 

(а) карактеристике ментално здраве и зреле личности 

(б) нежељена трудноћа – контрацепција 

(в) трговина људима 

 

 

 

 
14. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА 

 

 
Спортско-рекреативне активности 

Основни циљ спортско-рекреативних активности је да се у слободном времену организује 

активност ученика у овој области, тако да им обезбеди здраву и културну забаву и разоноду, 

да задовољи њихове посебне жеље, да им помогне да развију позитиван однос према 

физичкој 

култури, формирају чврсте навике за редовним телесним вежбањем. 

 

У оквиру спортско-рекреативних активности се остварују следећи конкретни задаци: 

- обухват што већег броја ученика посебним програмом физичког вежбања, који заједно са 

општим програмом чини јединствену целину, односно јединствен систем школског физичког 

васпитања; 

- задовољење нових и све разноврснијих жеља и интереса школске омладине за бављење 

разним гранама физичког вежбања у слободном времену: 

- подстицање ученика да науче како да физичко вежбање интегришу у свој свакодневни 

живот и да активности у овој области развију као своју трајну потребу и обавезу. 

Спортско-рекреативне активности подразумевају оне спортско-рекреативне активности и 

дисциплине које обавезна настава физичког васпитања не може да обухвати. 

Садржај рада чине: спортско-рекреативне активности неформалних група у спортовимаза 

које се група самостално определи; тренинзи и такмичења у спортовима за које се ученици 

самостално на основу жеља и предиспозиција определе (атлетика, вежбе на справама, 

рукомет, фудбал, одбојка, кошарка, стони тенис и сл.); забавна такмичења и надметања, 

излети и друге активности ради забаве и разоноде; специјални течајеви за основно 

упознавање неких грана (физичког вежбања и спортских дисциплина, које ученици раније 

нису упознали или у њима же- 

ле да продубе своја знања (рвање, карате, џудо, клизање, шах, итд.). 
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15. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

 
Постоје бројне могућности организовања сарадње Школе са локалном средином, њеним 

институцијама културе, разним организацијама, друштвима и слично. 

1. Сарадња са институцијама културе и културно-уметничким друштвима, у које треба 

упућивати ученике ради задовољавања и развијања сколоности ка уметности или 

уметничком стваралаштву 

2. Сарадња са спортским клубовима је неопходна због координације тренинга и похађања 

наставе и успеха ученика. 

3. Сарадња са Црвеним крстом као хуманитарном организацијом омогућује остваривање 

многих васпитно-образовних циљева и задатака. 

4. Сарадња са Центром за социјални рад, када су у питању ученици из ризичних средина 

(деца из непотпуних породица, разведених бракова, алкохоличара или болесних родитеља). 

5. Сарадња са Домом здравља на превенцији и лечењу ученика. 

6. Сарадња са Канцеларијом за младе на организовању и реализацији различитих пројеката и 

програма 

7. Стипендирање ученика 

8. Кетеринг за културне манифестације  

 

 
16. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

 
Партиципација родитеља у школи, тј. њихова укљученост у различите аспекте школског 

живота представља важну компоненту образовно-васпитног процеса и у непосредној је вези 

са квалитетом тог процеса. Партнерство породице и школе представља важан предуслов за 

адекватно подржавање и подстицање развоја детета, будући да је добробит детета централни 

интерес, како породице тако и школе. 

У основним одредбама Закона о основама система образовања и васпитања, у делу: 

Општи принципи система образовања и васпитања (члан 3). стоји да ,,систем образовања и 

васпитања својом организацијом и садржајима обезбеђује: 

1) ефикасну сарадњу са породицом укључивањем родитеља, односно старатеља ради 

успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања 

2) разноврсне облике сарадње са локалном заједницом и широм друштвеном средином како 

би се постигао пун склад између индивидуалног и друштвеног интереса у образовању и 

васпитању.“ (Службени гласник, 72/2009) Закон о основном образовању и васпитању у свом 

48. члану предвиђа да свака школа изради Програм сарадње са породицом: 

...Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, 

заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. 

Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са 

родитељима, односно старатељима деце и ученика, који обухватају детаљно информисање, 

саветовање, укључивање у наставне, и остале активности школе и консултовање у доношењу 

одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем 

унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и 

трајности васпитно – образовних утицаја. 

Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког 

месеца, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно – васпитном раду. 
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Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког 

полугодишта, организује анкетирање родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог 

задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за наредно 

полугодиште. 

Мишљење родитеља, односно старатеља, добијено као резултат анкетирања, узима се уобзир 

у поступку вредновања квалитета рада школе.“ 

 

ЦИЉ: 

 

Породица и школа имају заједнички циљ – подржавање и подстицање развоја ученика, те 

њихови односи морају бити пре свега партнерски. Програми у области сарадње са 

породицом усмерени су пре свега на развијање партнерских односа између кључних актера у 

Школи, као и 

на јачање родитељске компетенције, посебно у областима процеса васпитања и превенције 

негативних појава. 

 

ЗАДАЦИ: 

 

• информисање родитеља о њиховим правима и обавезама, те начинима укључивања у рад 

Школе. 

• едуковање родитеља кроз информисање и пружање адекватног модела образовања 

иваспитања. 

• развијање партнерског деловања породице и школе у образовању и васпитању ученика. 

• обезбеђивање редовне, трајне и квалитетне сарадње породице и Школе. 

• остваривање позитивне интеракције наставник – родитељ. 

• обезбеђивање информисаности родитеља о променама у образовању које се остварују 

ушколи и код ученика, као и о свим дешавањима у животу Школе. 

 

ОБЛАСТИ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

1. Информисање родитеља и старатеља 

2. Укључивање родитеља и старатеља у наставне и остале активности 

3. Укључивање родитеља и старатеља у процес одлучивања 

4. Едукација и саветодавни рад са породицом 

 

Облици сарадње са породицом: 

1. Савет родитеља 

2. Школски одбор 

3. Родитељски састанци 

4. Индивидуални разговори са родитељима 

5.Планирање мера за превазилажење проблема у похађању, понашању или образовном 

напредовању 

6. Сарадња са родитељима на изради педагошког профила 

7. Сарадња са родитељима на изради ИОП-а 

8. Психолошко саветовање са родитељима о развојним проблемима и васпитног стила 

9. Професионална оријентација – информисање, саветовање, посредовање, припрема уче-

ника за полагање пријемних испита 

10. Трибине о професионалној оријентацији и здравим стиловима живота 

11. Електронски дневник 

12. Анкете и упитници 

13. Реализација излета, посета, екскурзија ученика 

14. Писана комуникација 
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17. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА 

 

 
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. 

Циљ екскурзије је савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним 

упознавањем предмета, појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање 

културног наслеђа и достигнућа која су у вези са делатношћу школе и остваривањем циљева 

из области моралног, емоционалног, професионалног, социјалног, естетског и физичког 

васпитања. 

Задаци који се остварују реализацијом програма екскурзије су: проучавање објеката и 

феномена у природи и уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и 

друштвеним условима, стицање нових сазнања, развијање интересовања за природу и 

изграђивање еколошких навика, подстицање испољавања позитивних емоционалних 

доживљавања, упознавање начина живота и рада људи појединих крајева, развијање 

позитивног односа према националним, уметничким и културним вредностима, изграђивање 

естетских, културних и спортских потреба и навика, развијање позитивних социјалних 

односа међу ученицима и ученицима и професорима. и сл. Садржаји екскурзија базирају се 

на наставном плану и програму и саставни су део програма рада школе. 

Организовање и припремање екскурзије врши се на основу прихваћеног Програма и плана 

екскурзије, који представља саставни део овог Годишњег плана рада. 

Програм екскурзије предлажу Одељењска и стручна већа школе и достављају га 

Наставничком већу ради разматрања и доношења одлуке. 

Екскурзија може да се изведе ако је Савет родитеља дао сагласност на програм и цену 

екскурзије и избор агенције. 

Програм екскурзије садржи: образовно-васпитне циљеве и задатке; садржаје којима се 

постављени циљеви остварују; планирани обухват ученика; носиоце предвиђених садржаја и 

активности; трајање, путне правце, техничку организацију и начин финансирања. 

Носиоци припреме, организације и извођења програма и плана екскурзије су директор 

школе, стручни вођа, одељењски старешина или други наставник који је најмање једну 

годину реализовао наставу у одређеном одељењу. Стручног вођу путовања именује директор 

школе. 

Одељењски старешина обезбеђује организационо-техничке услове за извођење путовања и 

координира реализацију садржаја и активности предвиђених програмом и планом екскурзије 

и стара се о безбедности и понашању ученика и обезбеђивању смештаја и исхране ученика. 

Стручни вођа припрема и изводи програм екскурзије који се односи на остваривање 

постављених образовно-васпитних циљева и задатака и одговарајућих садржаја. Стручни 

вођа бира се из редова наставника који реализују наставне планове и програме који су у вези 

са циљевима, - задацима и садржајима екскурзије. Путни правци, објекти, крајеви и предели 

који треба да се посете, одређују се у складу са циљем и задацима екскурзије. Екскурзија се, 

по правилу, изводи у оквиру државних граница, а изузетно, за ученике трећег и четвртог 

разреда, у иностранству уз сагласност министра просвете. 

 

Трајање екскурзије зависи од наставног плана и то: 

_ за ученике првог разреда екскурзија може да траје до три дана 

_ за ученике другог разреда екскурзија може да траје до пет дана 

_ за ученике трећег и четвртог разреда екскурзија може да траје до пет наставних дана 
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Ако се екскурзија изводи у време наставних дана, ови дани морају бити надокнађени у 

складу са школским календаром, на начин који одреди школа. Избор Агенције се спроводи у 

складу са Правилником о екскурзијама („Просветни гласник“ бр. 1/2009). При томе, изабрана 

Агенција мора да поседује одговарајућу лиценцу министарства надлежног за послове 

туризма и да испуњава друге услове прописане законом којим се уређује делатност туризма, 

као и доказе о искуству у ђачком и омладинском туризму. Уговор о међусобним односима 

између агенције и школе, поред осталог садржи и: врсту и категорију објекта за смештај и 

исхрану ученика, обавезе туристичке организације у погледу животне, здравствене и 

материјалне сигурности ученика и наставника и гаранцију банке да ће агенција да изврши 

обавезе из уговора. Уколико се за екскурзију користи аутобус, стручни вођа екскурзије је 

дужан да оствари увид у путни налог возача и провери да ли је потврђена исправност 

аутобуса, односно извршена његова техничка контрола. Вожња се обавља само у току дана (у 

времену од 5 до 22 часа). Ако је маршута екскурзије дужа, обезбеђује се и сувозач. Ако возач 

нема путни налог или у њему није потврђена техничка исправност аутобуса стручни вођа је 

дужан да одбије извођење екскурзије тим аутобусом и захтева друго технички исправно 

возило. По завршетку екскурзије стручни вођа сачињава извештај о екскурзији са оценом о 

реализацији програма и плана екскурзије и квалитету пружених услуга. Извештај о 

реализацији екскурзије разматрају Наставничко веће и Савет родитеља, а усваја га Школски 

одбор. Ток екскурзије, реализацију циљева, садржаје и активности разматрају и одељењска 

већа, одељењске старешине, одговарајући стручни активи и ученици на часу одељењских 

заједница. Када се усвоји, Извештај о изведеној екскурзији се уноси у Дневник рада и у 

Годишњи извештај о раду школе. 

 

Планирани сајмови: 

- Сајам књига 

- Сајмови туризма 

- Сајам предузетништва 

 

Планирани излети: 

- Излети у природу 

- Посета фабрикама 

- Посета Народне банке 

- Посета Агенцијама за обуку ученика за рад на фискалним касама 

- Посете Факултетима 

- Посете партнерским школама у земљи и иностранству 

 

Планиране сајмове и излете реализују Стручна већа у складу са Школским програмом, 

Правилником о извођењу уз агласност Школског одбора и директора школе. 

 

 
18. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

 

Школа је у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду одредила правно лице са 

лиценцом као овлашћено лице које спроводи послове безбедности и здравља на раду. 

Израђен је Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини, Правилник о 

безбедности и здрављу на раду и Упутство за безбедан и здрав рад. Школа је организовала 

обуку и тестирање свих запослених о заштити на раду. У школи је донет Правилник о 

заштити од пожара у складу са Законом о заштити од пожара. Школа је организовала обуку и 

тестирање свих запослених о 

заштити од пожара. 
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19. СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИЛАГОЂАВАЊЕ И ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ 

 

 

За ученика коме је због сметњи у развоју и инвалидитета, специфичних тешкоћа у 

учењу,социјалне ускраћености, ризика од раног напуштања школовања и других разлога 

потребна додатна подршка у образовању и васпитању, школа обезбеђује отклањање 

физичких и комуникацијских препрека и зависно од потреба, доноси и индивидуални 

образовни план, у складу са Законом. Циљ додатне подршке у образовању и васпитању јесте 

постизање оптималног укључивања ученика у редован образовно-васпитни рад, 

осамостаљивање у вршњачком колективу и његово напредовање у образовању и припрема за 

свет рада. Ученик треба да испуњава здравствене услове који одговарају захтевима 

занимања. За остваривање додатне подршке у образовању и васпитању, директор, наставник, 

стручни сарадник, васпитач, педагошки и андрагошки асистент и родитељ, односно други 

законски заступник, може да добије посебну стручну помоћ у погледу спровођења 

инклузивног образовања и васпитања. Ради остваривања додатне подршке у образовању и 

васпитању, школа остварује сарадњу са органима јединице локалне самоуправе, 

организацијама, установама и удружењима. Посебну стручну помоћ могу да пружају лица 

компетентна у области инклузивног образовања и васпитања и школе које су својим 

активностима постале примери добре праксе у спровођењу инклузивног образовања и 

васпитања. 

Листе лица и школа утврђује министар. 
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20. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

 

 

Ученички парламент школе чине по два представника сваке одељењске заједнице. 

Парламент се формира сваке школске године и на свом првом састанку бира свог 

председника. 

 

Време реализације Активности 

 

Септембар 

 

-конституисање парламента 

-избор председника, заменика, записничара, два пунолетна члана за школски 

одбор, једног члана за школско разојно планирање 

-усвајање годишњег плана рада 

-упознавање са развојним планом школе 

-упознавање са извештајем о раду школе и извештајем о раду  директора 

Октобар 

 

-организација екскурзије 

-текућа питања 

Новембар 

 

-међународни дан толеранције 

-светски дан 

-дан конвенције о правима детета 

Децембар 

 

-дан борбе против сиде 

-трибина о болестима зависности 

Фебруар  -прослава св. Саве – Савиндан 

Март 

 

-светски дан вода 

-текућа питања 

Април 

 

-светски дан здравља 

-професионална оријентација 

-организација спортских активности 

Мај 

 

-трибина о професионалној оријентацији 

-прослава дана школе 

-организација трубача 

Јун 

 

-анализа рада ученичког парламента 

-екстерна и интерна евалуација 

 

Рад Ученичког парламента одвија се у складу са Правилником о раду Ученичког парламента 

 

 

 

 

 

 

Пријепоље, 24.01.2017.године           Председник Школског одбора 

              Милошевић Радоје  

 

 

 
  


