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– U nastavi jezika memorisanje se može primenjivati ograničeno 
vremenski na one sadržaje predmeta koji će se često ponavljati. Učeni-
cima treba skrenuti pažnju na metod učenja: nije pitanje kako naučiti 
klasičan grčki jezik, nego kako primeniti ono što razumemo kao klasi-
čan grčki jezik – reč je o praktičnoj upotrebi znanja o jeziku stečenih 
učenjem ovog jezika. Učenici treba da vežbaju učenje napamet: tride-
setak izreka ili izraza, eventualno odlomak iz proznog teksta ili pesme 
(po izboru učenika).

– Trebalo bi nastojati da teme budu nastavne jedinice s gramati-
kom, a ne sama gramatika koju „ilustruju” rečenice ili tekstovi. Posle 
časa, treba postaviti pitanje šta smo danas pročitali, umesto pitanja šta 
smo danas deklinirali; klasičan grčki jezik učenicima ne treba prezen-
tovati u razgrađenom stanju, kao katalog leksičkih internacionalizama 
i/ili inventar gramatičkih kategorija i termina.

– Nastava jezika podrazumeva da se jezička znanja i kompetenci-
je usvajaju i produbljuju zajedno sa sticanjem znanja iz kulturne isto-
rije. Učenik u tom slučaju lakše i brže usvaja gramatičke strukture i 
leksiku, budući da povezuju sa određenim situacijama. 

– U nastavi klasičnog grčkog jezika, više pažnje treba posvetiti 
upoznavanju učenika sa obeležjima grčke civilizacije, nego što se to 
čini pri učenju drugih stranih jezika, naročito onih koji čine osnovu 
evropske civilizacije. Radi osavremenjivanja nastave, treba koristiti 
prezentacije i internet.

– Radi što efikasnije realizacije programa i unapređivanja nastav-
nog procesa, nastava klasičnog grčkog jezika mora da bude interak-
tivna i interesantna. Stoga, preporučuju se razne tehnike rada koje su 
umnogome slične tehnikama koje se primenjuju u nastavi stranih je-
zika, npr.: pogađanje lica ili predmeta, igra po ulogama, lingvistička 
radionica (pronalaženje srodnih reči), ilustrovanje poslovica, zajednič-
ko pravljenje ilustrovanih materijala („zidne” novine, na sajtu škole ili 
društvenoj mreži, sa zanimljivim detaljima o poznatim Grcima), čitanje 
klasične grčke književnosti (u prevodu), organizovanje maskenbala, 
oblačenje odeće tog vremena i pravljenje tipičnih jela. 

KAKO SE RAZVIJAJU JEZIČKE KOMPETENCIJE

Razvoj predmetnih kompetencija teško se može odvojiti od op-
štih i međupredmetnih kompetencija. Koliko god bile specifične, pred-
metne kompetencije treba da doprinose tome da učenici uspešnije žive 
i uče. Svaki čas je prilika da se razvijaju i predmetne i međupredmetne 
kompetencije, putem dobro osmišljenih aktivnosti učenika, koje po-
goduju transferu znanja, razvijanju spoznajnih sposobnosti učenika, 
poboljšanju njihove radne kulture i primeni stečenog znanja u realnim 
životnim kontekstima.

KAKO SE PRATI I VREDNUJE RAZVOJ KOMPETENCIJA

Neka pravila i postupci u procesu praćenja i procenjivanja kom-
petencija kod učenika: 

– Razvoj kompetencija nastavnici prate zajedno sa svojim učeni-
cima.

– Nastavnici sarađuju i zajednički procenjuju razvoj kompetenci-
ja kod svojih učenika.

– Proces praćenja, po karakteru, jeste pre formativan, nego suma-
tivan.

– U procenama se uzimaju u obzir raznovrsni primeri koji ilustru-
ju razvijenost kompetencije.

– Prilikom procenjivanja, imaju se u vidu i samoprocene učenika, 
kao i vršnjačke procene, a ne samo procene nastavnika.

– Veliki značaj pridaje se kvalitativnim, umesto pretežno kvanti-
tativnim podacima i pokazateljima.

– Procena sadrži opis jakih i slabijih strana razvijenosti kompe-
tencije, kao i predloge za njeno dalje unapređivanje, a ne samo sud o 
nivou razvijenosti.

UPUTSTVO ZA TUMAČENJE GRAMATIČKIH SADRŽAJA

Gramatički sadržaji na ovom uzrasnom nivou obrađuju se po-
stepeno, od neeksplicitnog ka eksplicitnom. Gramatičke pojave treba 
posmatrati sa funkcionalnog aspekta (primenjujući elemente gramati-
ke, koji su neophodni za postizanje odgovarajućih nivoa receptivnih i 

produktivnih veština, ostvarivih u klasičnim jezicima u skladu sa uz-
rastom). U procesu nastave klasičnog grčkog jezika, treba težiti tome 
da se gramatika usvaja putem jezičkih aktivnosti slušanja i govora na 
nivou razumevanja i primene, a ne samo na nivou puke gramatizacije, 
prema jasno utvrđenim ciljevima, ishodima i standardima nastave stra-
nih jezika generalno.

FAKULTATIVNE TEME – obrađuju se na časovima vežbi (na 
primer: učenici fakultativne teme mogu obraditi u vidu referata, pre-
zentacije, dramatizacije, pripreme virtuelne izložbe, zidnih novina).
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На основу члана 67. став 3. Закона о основама система обра-

зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закон, 10/19 и 6/20), 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

П РА В И Л Н И К

о допуни Правилника о наставном плану и програму 
стручних предмета средњег стручног образовања у 

подручју рада Електротехника

Члан 1.
У Правилнику о наставном плану и програму стручних пред-

мета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехни-
ка („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 7/12, 2/13, 
6/14, 10/14, 8/15, 14/15, 4/16, 13/16, 4/17, 1/18, 2/18, 5/18 и 4/19), 
део: „НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА”, после програма предме-
та: „ОБЈЕКТНО ПРОГРАМИРАЊЕ”, додаје се програм матурског 
испита за образовни профил електротехничар мултимедија, који је 
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-65/2020-03
У Београду, 2. марта 2020. године 

Министар, 
Младен Шарчевић, с.р.

ПРОГРАМ МАТУРСКОГ ИСПИТА ЗА ОБРАЗОВНИ 
ПРОФИЛ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА

ЦИЉ МАТУРСКОГ ИСПИТА

Матурским испитом проверава се да ли је ученик, по заврше-
ном образовању за образовни профил електротехничар мултиме-
дија, стекао стручне компетенције прописане Стандардом квали-
фикације – електротехничар мултимедија („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, број 4/16).

СТРУКТУРА МАТУРСКОГ ИСПИТА

Матурски испит за ученике који су стекли средње образова-
ње и васпитање по наставном плану и програму за образовни про-
фил електротехничар мултимедија, 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 
електротехничар мултимедија (у даљем тексту: Приручник).
––––––––
1 Под матерњим језиком подразумева се српски језик, односно језик националне 

мањине на коме се ученик школовао.
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Приручник израђује Завод за унапређивање образовања и ва-
спитања – 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 рад-

ни задаци и обрасци за оцењивање;
– начини организације и реализације свих делова у оквиру 

матурског испита.
Центар припрема Приручник и објављује га на званичној ин-

тернет страници Завода за унапређивање образовања и васпитања.

ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ ИСПИТА

Ученик полаже матурски испит у складу са законом. Матур-
ски испит може да полаже ученик који је завршио четири разреда 
средњег образовања и васпитања по наставном плану и програму 
за образовни профил електротехничар мултимедија.

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 за које се ученик образовао у току свог школовања. Матурски 
испит се организује у школама у три испитна рока која се реализу-
ју у јуну, августу и јануару.

За сваког ученика директор школе одређује менторе. Менто-
ри 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 практич-
ног рада.

У оквиру периода планираног наставним планом и програмом 
за припрему и полагање матурског испита, школа организује кон-
султације и додатну припрему ученика за полагање испита, обезбе-
ђујући 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 матур-
ског испита.

За сваки део матурског испита директор школе именује 
стручну испитну комисију, коју чине три члана, као и њихове за-
мене. Сваки део матурског испита се оцењује и на основу тих оце-
на утврђује се општи успех на матурском испиту.

Сагласност на чланство представника послодаваца у коми-
сији, на предлог школа, даје Унија послодаваца Србије односно 
Привредна комора Србије односно одговарајуће стручно удруже-
ње или комора у сарадњи са Центром. Базу података о члановима 
испитних комисија – представницима послодаваца води Центар.

ИСПИТ ИЗ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Циљ испита је провера језичке писмености, познавања књи-
жевности као и опште културе. Испит из матерњег језика и књи-
жевности 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 ко-
мисије и изводе јединствену оцену на основу појединачних оцена 
сваког члана.

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

Циљ овог дела матурског испита је провера стручно-теориј-
ских 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: 

– Аудиотехника
– Видеотехника
– Производња мултимедијалних садржаја 
– Примењена аудио и видео техника. 
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 испи-
тује достигнутост исхода учења прописаних наставним планом и 
програмом за образовни профил електротехничар мултимедија. 
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 наста-
вак школовања у матичној области.

Комисију за преглед тестова чине три наставника стручних 
предмета.

МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД

Циљ матурског практичног рада је провера стручних компе-
тенција прописаних Стандардом квалификације за образовни про-
фил електротехничар мултимедија.

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

За проверу прописаних компетенција утврђује се листа стан-
дардизованих радних задатака. Листа стандардизованих радних 
задатака, критеријуми и обрасци за оцењивање саставни су део 
Приручника.

Од стандардизованих радних задатака сачињава се одговара-
јући број комбинација радних задатака за матурски практични рад. 
Листе стандардизованих радних задатака, комбинације, критерију-
ми и обрасци за оцењивање саставни су део Приручника.

На основу листе комбинација из Приручника, школа формира 
школску листу комбинација у сваком испитном року. Број комбинаци-
ја у школској листи мора бити најмање за 10% већи од броја ученика 
у одељењу који полажу матурски практичан рад. Ученик извлачи ком-
бинацију 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 прове-

равају 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 да-
тој области рада.

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 чла-
нова комисије утврђује се просечан број бодова за задатак.

Ако је просечни број бодова на појединачном радном задат-
ку, који је кандидат остварио његовим извршењем, мањи од 50, 
сматра се да кандидат није показао компетентност. У овом случају 
оцена успеха на матурском практичном раду је недовољан (1).

Када кандидат оствари просечних 50 и више бодова по сваком 
радном задатку, бодови се преводе у успех према следећој скали:

УКУПАН БРОЈ БОДОВА УСПЕХ
0–99 недовољан (1)

100–125 довољан (2)
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УКУПАН БРОЈ БОДОВА УСПЕХ
126–151 добар (3)
152–177 врло добар (4)
178–200 одличан (5)

УСПЕХ НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ

Након реализације појединачних делова матурског испита ко-
мисија утврђује и евидентира успех ученика.

На основу резултата свих појединачних делова Испитни од-
бор утврђује општи успех ученика на матурском испиту.

Општи успех на матурском испиту исказује се једном оценом 
као аритметичка средња вредност оцена добијених на појединач-
ним деловима матурског испита у складу са Законом.

Ученик је положио матурски испит ако је из свих појединач-
них 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 из-
давање 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.

5
На основу члана 67. став 3. Закона о основама система обра-

зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закон, 10/19 и 6/20), 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

П РА В И Л Н И К

о допунама Правилника о наставном плану и програму 
стручних  предмета средњег стручног образовања у 

подручју рада Машинство и обрада метала

Члан 1.
У Правилнику о наставном плану и програму стручних пред-

мета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и 
обрада метала („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
6/14, 11/15, 1/16, 5/16, 10/16, 13/16, 4/17, 1/18 и 4/18), део: „НА-
СТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ МЕХА-
НИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА”, после програма предмета: „МЕ-
ХАТРОНСКИ СИСТЕМИ”, додаје се програм завршног испита за 
образовни профил механичар моторних возила, који је одштампан 
уз овај правилник и чини његов саставни део.

У делу: „НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВНИ 
ПРОФИЛ МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА РЕПАРАТУРУ”, после 
програма предмета: „ОБРАДА МЕТАЛА У ПЛАСТИЧНОМ СТА-
ЊУ”, додаје се програм матурског испита за образовни профил 
машински техничар за репаратуру, који је одштампан уз овај пра-
вилник и чини његов саставни део.

У делу: „НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВНИ 
ПРОФИЛ АВИО-ТЕХНИЧАР”, после програма предмета: „БЕ-
ЗБЕДНОСТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА”, додаје се про-
грам матурског испита за образовни профил авио-техничар, који је 
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

У делу: „НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВ-
НИ ПРОФИЛ МЕХАТРОНИЧАР ЗА ТРАНСПОРТНЕ СИСТЕМЕ 
АЕРОДРОМА”, после програма предмета: „МОТОРНА ВОЗИ-
ЛА”, додаје се програм матурског испита за образовни профил ме-
хатроничар за транспортне системе аеродрома, који је одштампан 
уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-69/2020-03
У Београду, 2. марта 2020. године 

Министар,
Младен Шарчевић, с.р.

ПРОГРАМ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 
МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ЦИЉ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Завршним испитом проверава се да ли је ученик, по успешно 
завршеном образовању за образовни профил механичар моторних 
возила, стекао стручне компетенције прописане Стандардом квали-
фикације („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 4/17).

СТРУКТУРА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Завршни испит за ученике који су стекли средње образовање 
и васпитање по наставном плану и програму за образовни профил 
механичар моторних возила реализује се кроз практични рад.

ПРИРУЧНИК О ПОЛАГАЊУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Завршни испит спроводи се у складу са овим Правилником и 
Приручником о полагању завршног испита за образовни профил 
механичар моторних возила (у даљем тексту: Приручник).

Приручник израђује Завод за унапређивање образовања и ва-
спитања – Центар за стручно образовање и образовање одраслих 
(у даљем тексту: Центар) у сарадњи са тимом наставника из школа 
у којима се реализује овај образовни профил.

Приручник садржи посебне предуслове за полагање завр-
шног испита, оквир са критеријумима за оцењивање компетенци-
ја, стандардизоване радне задатке за практични рад и образац за 
оцењивање.

Центар доставља Приручник свакој школи која остварује На-
ставни план и програм за образовни профил механичар моторних 
возила.

Приручник се може допуњавати сваке школске године.

ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Ученик полаже завршни испит у складу са Законом. Завршни 
испит може да полаже ученик који је успешно завршио три разре-
да средњег образовања и васпитања по наставном плану и програ-
му за образовни профил механичар моторних возила.

У Приручнику су утврђени посебни предуслови за полагање 
завршног испита у складу са наставним планом и програмом.

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Завршни испит се спроводи у школским кабинетима, школ-
ским радионицама, или у другим просторима где се налазе радна 
места и услови за које се ученик образовао у току свог школовања. 
Завршни испит за ученика се реализује током једног дана.

За сваког ученика директор школе именује ментора. Ментор 
је наставник стручних предмета који је обучавао ученика у току 
школовања. Ментор помаже ученику у припремама за полагање 
завршног испита у периоду предвиђеном наставним планом и про-
грамом.

Директор именује стручну испитну комисију коју чине три 
члана, као и њихове заменике. Испитна комисија даје оцену о сте-
чености прописаних компетенција. Комисију чине: 

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

– представник послодаваца – стручњак у датој области.
Сагласност на чланство представника послодаваца у коми-

сији, на предлог школа, даје Унија послодаваца Србије односно 
Привредна комора Србије у сарадњи са Центром. Базу података 
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