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Ова презентација је направљена уз финансијску помоћ Европске уније. За њену садржину искључиво су одговорни Министарство просвете,  

науке и технолошког развоја и DAI Human Dynamics, и та садржина не изражава нужно званичне ставове Европске уније.  
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  Припрема за полагање испита 

  Спровођење испита 

  Оцењивање и објављивање резултата 

  Евалуација резултата 

Кораци/процеси у спровођењу државне 
матуре 

АКТИВНОСТИ ПРОЈЕКТА 
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Припреме за пилотирање државне матуре 

 Формирање радних група 

 Континуирана обука чланова радних група 

 Састанци са групама и рад на унапређењу предатих задатака 

 Израда нацрта теста, креирање теста 

 Упутство за прегледање, односно кључ за оцењивање теста 

 Рецензентска експертиза 

 Ревизија, контрола квалитета 

 Обука прегледача/оцењивача 

Опште информације 
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Провера квалитета тестова и задатака 
 

 Дискриминативност теста 

 Поузданост теста 

 Тежина задатака 

 Коресподенција задатака са стандардима постигнућа у 

општеобразовним предметима  

 Расподела постигнућа ученика на тесту и просечно постигнуће 

 Нисмо проверавали знањa ученика 

За свих 30 тестова првог пилотирања проверавано је: 

Провера квалитета тестова и задатака 
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Технички извештај 

Технички извештај са Водичем за интерпретацију техничког извештаја  
приказује резултате важне за разумевање: 

 квалитета теста, 

 квалитета задатака и 

 оствареног постигнућа ученика 

 

На основу извештаја чланови радних група унапређују квалитет задатка и 
теста у целини за потребе другог пилотирања.  

Провера квалитета тестова и задатака 
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Како да школе интерпретирају и користе 
податке? 

Евалуација постигнућа ученика 
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Средње стручне школе (4) 
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Математика 

Грађевински техничар за лабораторијска испитивања 

Техничар заштите животне средине 

Извођач завршних инсталатерских радова  

Српски језик и књижевност 

Рударски техничар 

Грађевински техничар   

Трговински техничар 

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО, АДМИНИСТРАЦИЈА 

Шумарски техничар 

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 

Техничар унутрашњег транспорта 

Тексилни техничар 

Наутички техничар 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

Техничар штампе 

Кулинарски техничар 

Педијатријска сестра 

Босански језик и књижевност 

Медицинска сестра - васпитач 

Гинеколошко - акушерска сестра 

просечно постигнуће на тесту изражено преко % тачно решених задатака    

Евалуација постигнућа ученика 
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  Просек Распон (Min) Распон (Max) 

Просек за све 

средње стручне 

школе 

20 0 67 

Ваша школа 20 7 52 

Одељење 30604 22 7 52 

Одељење 30607 17 7 36 

Приказ постигнућа из Матерњег језика и 
књижевности (у процентима решених 
задатака) 
 
 
 
 
 
 
 
Проценат ученика у односу на категорију 
постигнућа из Матерњег језика и 
књижевности  

Приказ постигнућа из Математике (у 
процентима решених задатака) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проценат ученика у односу на категорију 
постигнућа из Математике 
   Веома 

исподпросе

чно 

постигнуће 

Исподпро

сечно 

постигнућ

е 

Изнадпро

сечно 

постигнућ

е 

Веома 

изнадпросеч

но 

постигнуће 

Ваша 

школа 
29 34 25 12 

Одељење 

30604 
19 37 26 18 

Одељење 

30607 
43 31 22 4 

  Просек Распон (Min) Распон (Max) 

Просек за све 

средње стручне 

школе 

5 0 72 

Ваша школа 5 0 20 

Одељење 30604 6 0 20 

Одељење 30607 5 0 18 

  Веома 

исподпросе

чно 

постигнуће 

Исподпро

сечно 

постигнућ

е 

Изнадпро

сечно 

постигнућ

е 

Веома 

изнадпросе

чно 

постигнуће 

Ваша 

школа 
23 39 24 14 

Одељење 

30604 
15 41 29 15 

Одељење 

30607 
32 36 19 13 
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Приказ постигнућа из трећег предмета 
(Електротехника) (у процентима решених 
задатака) 
 
 
 
 
 
Проценат ученика у односу на категорију 
постигнућа 

  
Просек 

Распон 

(Min) 

Распон 

(Max) 

Просек за све средње 

стручне школе 
34 0 85 

Ваша школа 31 0 65 

Одељење 30604 33 12 65 

Одељење 30607 28 0 58 

  Веома 

исподпрос

ечно 

постигнуће 

Исподпрос

ечно 

постигнуће 

Изнадпрос

ечно 

постигнуће 

Веома 

изнадпросечно 

постигнуће 

Ваша школа 35 34 17 14 

Одељење 

30604 
23 50 16 11 

Одељење 

30607 
48 17 18 17 
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Активности (у току) 
 Радне групе 

 Радне групе ревидирају задатке из првог пилотирања на основу анализе квалитета 

коришћених задатака  и тестова 

 Анализа нових задатака на основу искуства са задацима и тестовима и њихова евентуална 

ревизија 

 Донет Акциони план (МПНТР, ЗВКОВ, ЗУОВ, ПДМ) 

 Усклађивање уписних критеријума са ВШУ (Комисија, декани) 

 Припреме за друго пилотирање 

 Измене у Правилницима о програму државне матуре 

 Основа за рад са РГ, основа за рад са школама (од 09/2021) 

Наредни кораци 
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Друго пилотирање 

Кад?    Април 2022 

Ко?      Сви ученици 4. разреда  

Шта?   Обавезно три предмета (обавезни део матуре) 

 Стручни испити само за оне образовне профиле који су у 

пројекту (школе ће бити информисане на време) 

 Практични део само на узорку ученика 

Наредни кораци 
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Адресе за више информација 

Вебсајт државне матуре: https://matura.edu.rs/ 

Фејсбук страна: 

https://www.facebook.com/Drzavna.matura.Srbije 

Линктин страна: https://www.linkedin.com/company/drzavna-

matura-srbije/ 

Е-адреса: info@matura.edu.rs 

 

Информације 

https://matura.edu.rs/
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https://www.linkedin.com/company/drzavna-matura-srbije/
https://www.linkedin.com/company/drzavna-matura-srbije/
https://www.linkedin.com/company/drzavna-matura-srbije/


Овај пројекат финансира 
Европска унија 

Република Србија 
Министарство просвете,  
науке и технолошког развоја 

 

 

 

Хвала на пажњи! 


