














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 образовноваспитног 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

Факултативни облици образовноваспитног 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 * 12 часа недељно
Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 3060 часова годишње
Друштвене активности – ученички  парламент, ученичке задруге 1530 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
Разредночасовна 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

Подела одељења у групе

разред предмет / модул
годишњи фонд часова

број ученика у групи  до
вежбе практична настава настава у блоку

II

IV

I
Рачунарство и информатика 74  15
Рачуноводство 74  15
Канцеларијско пословање 111  15
Рачуноводство 72 15
Канцеларијско пословање 72 15
Пословна информатика 72 15
Финансијско рачуноводствена обука 108 30 15

Рачуноводство 62 15
Статистика 93  15
Предузетништво 62  15
Финансијско рачуноводствена обука 124  90 15

            Рачуноводство 70 15
Финансијско рачуноводствена обука 140 60 15
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СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК

Циљ и задаци

Циљ на ста ве срп ског као не ма тер њег је зи ка је сте обра зо ва ње 
и вас пи та ње уче ни ка као сло бод не, кре а тив не и кул тур не лич но
сти; да уче ни ци овла да ју овим је зи ком у окви ру пред ви ђе них је
зич ких са др жа ја и лек си ке; стек ну ве шти не, уме ња и спо соб но сти 
ње го вог ко ри шће ња у оп ште њу са дру ги ма, у пи сме ном и усме ном 
из ра жа ва њу, при ли ком уче ња, обра зо ва ња; да упо зна ју еле мен те 
кул ту ре на ро да ко ји го во ре срп ским је зи ком и да се та ко оспо со бе 
за за јед нич ко уче шће у ра зним ви до ви ма дру штве ног и кул тур ног 
жи во та.

За да ци на ста ве срп ског као не ма тер њег је зи ка су да уче ни ци:
– овла да ју стан дард ним је зи ком у окви ру 1300/1700/ но вих 

ре чи и из ра за укљу чу ју ћи и нај фер квент ни ју струч ну тер ми но ло
ги ју;

– да ље раз ви ја ју спо соб но сти за раз у ме ва ње усменoг из ла га ња;
– раз ви ју спо соб ност  за са мо стал но усме но из ра жа ва ње у 

скла ду са гра ма тич ким пра ви ли ма стан дард ног срп ског је зи ка;
– раз ви ју спо соб ност  за раз у ме ва ње тек сто ва раз ли чи тог 

жан ра пи са них је зи ком и сти лом на ви шем ни воу у од но су на прет
ход ни сте пен;

– да ље уса вр ша ва ју спо соб ност за ко рект но (пра вил но) пи
сме но из ра жа ва ње;

– упо зна ју  де ла пи са на  на срп ском је зи ку из са вре ме не књи
жев но сти, као и је зич ки при сту пач на де ла из ра ни јих епо ха;

– раз ви ја ју ин те ре со ва ња за да ље уче ње овог је зи ка;
– уса гла ше но са ис хо ди ма уче ња, као и ускла ђе но са уз ра стом 

и спо соб но сти ма уче ни ка, раз ви ја ју зна ња и функ ци о нал не ве шти
не ко је ће  мо ћи да ко ри сте у да љем обра зо ва њу, у про фе си о нал
ном ра ду и у сва ко днев ном жи во ту;

– раз ви ја ју спо соб но сти вер бал ног ко му ни ци ра ња на срп ском 
је зи ку, као и не вер бал ног ком ну ни ци ра ња, са ци љем да се оспо со
бе за тим ски рад;

– стек ну спо соб ност за упо тре бу са вре ме них ко му ни ка ци о
них тех но ло ги ја на срп ском је зи ку;

– стек ну спо соб ност за пра ће ње и раз у ме ва ње ме ди ја (ра дио, 
те ле ви зи ја, филм) на срп ском је зи ку.

I разред
(2 ча са не дељ но, 74 ча со ва го ди шње)

ТЕ МА ТИ КА

Школа: из жи во та и ра да уче ни ка; но ви на став ни пред ме ти, 
основ на тер ми но ло ги ја из дру штве них на у ка.

Из живота младих: за бав ни и спорт ски жи вот.
Културни живот: из кул ту ре (сад шњост, про шлост); ка рак

те ри стич ни оби ча ји у бли жој  око ли ни; о жи во ту и ра ду нај и стак
ну ти јих срп ских на уч ни ка и умет ни ка са под руч ја Ср би је; ра дио и 
ТВеми си је из кул ту ре; зна чај ни је кул тур не ма ни фе ста ци је.

Друштвени и привредни живот: ак ту ел на зби ва ња у зе мљи; 
са вре ме на от кри ћа.

Комуникативне функције: ис ка зи ва ње (не)рас по ло же ња, 
из не на ђе ња, за бри ну то сти, (не)за до вољ ства, раз о ча ре ња, чу ђе ња, 
пре ко ра, фи зич ких те го ба, (не)по жељ но сти и при су ства не ке осо бе 
на не ком ме сту; убе ђи ва ње, опра шта ње.

ЈЕ ЗИК 

Фонетика

Во кал ски и кон со нант ски си стем стан дард ног је зи ка. (Ди
стри бу ци ја фо не ма).

Ак цен ти: кван ти тет и ква ли тет ак цен то ва них сло го ва; ди
стри бу ци ја ак цен та; ак цен то ге не ре чи, ен кли ти ке и про кли ти ке.

Морфологија

Основ ни пој мо ви из мор фо ло ги је: мор фе ма; ко рен ске и афик
сал не мор фе ме, ало мор фи, су пле тив ни ало мор фи. Вр сте ре чи; 

кри те ри ју ми за по де лу ре чи на вр сте; ре чи са де кли на ци јом, ре чи 
са кон ју га ци јом.

Обе ле жа ва ње ро да у стан дард ном је зи ку код име ни ца и оста
лих вр ста ко је има ју обе леж је ро да.

Де кли на ци о ни об ли ци: про ме на име ни ца, син гу ла ри ја и плу
ра ли ја тан тум, про ме на лич них за ме ни ца, за ме нич копри дев ска 
про ме на, про ме на бро је ва. Ди фе рен ци јал на уло га про зо ди је у де
кли на ци ји.

Гла го ли. Ука зи ва ње на нај ка рак те ри стич ни је мор фо ло шке 
осо бе но сти: обе ле жа ва ње ли ца, бро ја и ро да. Гла гол ски вид. Гла
гол ски род. Гла го ли с мор фе мом СЕ.

Гла гол ске осно ве: пре зент ска и ин фи ни тив на.
Не пра вил ни гла го ли.
Без лич ни (ин фи нит ни) гла гол ски об ли ци.
Си стем лич них (фи нит них) гла гол ских об ли ка. (Ди фе рен ци

јал на уло га про зо ди је у кон ју га ци ји).

Правопис

Утвр ђи ва ње пра во пи сних пра ви ла у про ме ни и твор би ре чи.

РАД НА ТЕК СТУ  
(11 тек сто ва у то ку школ ске го ди не)

Вук Сте фа но вић Ка ра џић: О на род ним пе ва чи ма 
Сте ван Ра ич ко вић: Пр ва за ра да др ве не Ма ри је 
Б. Ну шић: Сум њи во ли це (од ло мак) 
Ла за Ла за ре вић: На бу на ру
Јо ван Јо ва но вић Змај: О, по гле дај зве зде ја сне (из Ђу ли ћа) 
Во ји слав Илић: Зим ско ју тро
Ми ро слав Ан тић: Ра се ја ни де ча ци 
Ђу ра Јак шић: На Ли па ру
Иво Ан дрић: Мост на Же пи
Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз: Фа ул
Ми хај ло Пу пин: Од па шња ка до на уч ни ка
По Де ја ну Ме да ко ви ћу: Па ја Јо ва но вић
Из бор из на род не про зе (по сло ви це, за го нет ке, пи та ли це) 
Еро и ка ди ја
Не му шти је зик 
Ко ри сти ти и тек сто ве дру гих жан ро ва у скла ду са те ма ти ком.
Из бор из са вре ме не про зе, на уч нопо пу лар не ли те ра ту ре, 

омла дин ске штам пе.

ГО ВОР НО И ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ 

Ве жбе раз у ме ва ња са слу ша ног или про чи та ног тек ста, ди ја
ло га.

Да ва ње ком плек сни јих од го во ра на по ста вље но пи та ње и по
ста вља ње пи та ња.

Ре про ду ко ва ње у основ ним цр та ма са слу ша ног или на пи са
ног тек ста, ди ја ло га.

Рад на ли те рар ном тек сту: ре про ду ко ва ње са др жи не; ана ли за 
те ме, ме ста и вре ме на до га ђа ја, ли ко ва, опи са, иде је и др; је зич ко
стил ска ана ли за.

При ча ње о са мо стал но ода бра ној те ми на осно ву са чи ње ног 
пла на. Оба ве шта ва ње и из ве шта ва ње о ак ту ел ним до га ђа ји ма и 
зби ва њи ма уз да ва ње нај о снов ни јих по да та ка.

Раз го вор о про чи та ним тек сто ви ма, ТВеми си ја ма и дру гим 
те ма ма у окви ру пред ви ђе не те ма ти ке.

Опи си ва ње сли ке, фо то гра фи је и сл.
По сле усме ног са вла да ва ња пред ви ђе них об ли ка из ра жа ва ња 

уве жба ва ти од го ва ра ју ће об ли ке у пи са ној фор ми.
Је дан пи сме ни за да так у то ку школ ске го ди не.

II разред
(2 ча са не дељ но, 72 ча со ва го ди шње)

ТЕ МА ТИ КА

Школа: раз ли чи та за ни ма ња, основ не ин фор ма ци је о од ре
ђе ним за ни ма њи ма; основ на тер ми но ло ги ја из при род них на у ка; 
ван на став не ак тив но сти уче ни ка.



Из жи во та мла дих: мла ди код нас и у све ту; до стиг ну ћа мла
дих (мла ди та лен ти и др.); на уч но по пу лар не те ме; сло бод но вре ме 
мла дих.

Кул тур ни жи вот: из кул ту ре (са да шњост и про шлост), на
род но и умет нич ко ства ра ла штво; ка рак те ри стич ни оби ча ји уже и 
ши ре сре ди не; зна чај ни кул тур ни спо ме ни ци; на уч не ин сти ту ци је; 
штам па (вр сте, ру бри ке).

Дру штве ни и при вред ни жи вот: ак ту ел на зби ва ња код нас и у 
све ту; нај зна чај ни ји до га ђа ји из исто ри је.  

Ко му ни ка тив не функ ци је: ис ка зи ва ње сим па ти је, ком пли мен
та, за хвал но сти, са ве та, (не)до па да ња, оду ше вље ња, прет по став ке, 
на де, са о се ћа ња и др.; из ра жа ва ње и уса гла ша ва ње ста во ва; упо зо
ре ње, под сти ца ње, до ка зи ва ње.

ЈЕ ЗИК 

Синтакса

Па де жни си стем. Не за ви сни и за ви сни па де жи. Не за ви сни 
па де жи, па де жне кон струк ци је с пред ло зи ма, па де жи оба ве зно 
пра ће ни де тер ми на то ри ма.

Су бје кат  јед на реч, су бје кат ски скуп. Пре ди кат  јед на реч, 
пре ди кат ски скуп. Обје кат  јед на реч, об је кат ски скуп, об је кат ска 
ре че ни ца. Атри бут  јед на реч, скуп ре чи, атру бут ска ре че ни ца. Ис
ка зи ва ње ме ста, вре ме на, на чи на, узро ка, на ме ре/усло ва/. 

Основ на зна че ња гла гол ских об ли ка: пре зент, пер фе кат/ао
рист, им пер фе кат, плу сквам пер фе кат, фу тур I, фу тур II, им пе ра тив, 
по тен ци јал, ин фи ни тив, гла гол ски при де ви, гла гол ски при ло зи.  

Правопис

Пи са ње за ре за.

РАД НА ТЕК СТУ  
(10 тек сто ва у то ку школ ске го ди не)

Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја (од лом ци)
Сте ван Сре мац: Поп Ћи ра и поп Спи ра (од ло мак)
Бра ни слав Ну шић: Го спо ђа ми ни стар ка (од ло мак)
Ми лу тин Бо јић: Пла ва гроб ни ца
Ми ло ван Гли шић: Пр ва бра зда  
Де сан ка Мак си мо вић: Тра жим по ми ло ва ње (пе сма по из бо ру) 
Бран ко Ра ди че вић: Ђач ки ра ста нак (од ло мак)
Си мо Ма та вуљ: Пи ли пен да
Бо ри сав  Стан ко вић: У но ћи
На род на ба ла да: Смрт Оме ра и Ме ри ме 
На род не при по вет ке: Де вој ка и кнез Јо во, Де вој ка ца ра над

му дри ла
Алек сан дар По по вић: Раз вој ни пут Бо ре Шнај де ра 
Из бор из са вре ме не по е зи је, на уч нопо пу лар не ли те ра ту ре, 

штам пе за мла де
Ко ри сти ти и тек сто ве дру гих жан ро ва у скла ду са те ма ти ком.

ГО ВОР НО И ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ 

Ве жбе раз у ме ва ња са слу ша ног/про чи та ног тек ста или ди ја
ло га. По ста вља ње пи та ња (на став никуче ник; уче никуче ник) ра
ди про ве ре раз у ме ва ња про чи та ног или са слу ша ног тек ста, ди ја
ло га. Ре про ду ко ва ње са слу ша ног/про чи та ног тек ста или ди ја ло га. 
Рад на ли те рар ном тек сту: ре про ду ко ва ње са др жи не; ана ли за те ме, 
ме ста и вре ме на до га ђа ја, ли ко ва, опи са, иде је и др; је зич костил
ска ана ли за.

Оба ве шта ва ње и из ве шта ва ње о ак ту ел ним до га ђа ји ма и зби
ва њи ма.

Раз го вор и ди ску си ја о про чи та ним тек сто ви ма, за јед нич ки 
по гле да ним ТВ еми си ја ма, филм ским и по зо ри шним пред ста ва ма 
и дру гим те ма ма у окви ру те ма ти ке пред ви ђе не у про гра му.

Ко мен та ри са ње чла на ка из омла дин ске, днев не и не дељ не 
штам пе.

Ко мен та ри са ње и ана ли за ква ли те та из ра жа ва ња уче ни ка. Ре
пор та жа у ве зи са  пред ви ђе ним те ма ма. 

Во ђе ње са стан ка на осно ву при пре ме.

По сле усме ног овла да ва ња пред ви ђе ним об ли ци ма из ра жа ва
ња уве жба ва ти од го ва ра ју ће об ли ке у пи са ној фор ми, као и пи са ње 
ре зи меа про чи та ног/од слу ша ног тек ста, пи са ње мол бе, за пи сни ка. 

Је дан пи сме ни за да так у то ку школ ске го ди не.

III разред
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

ТЕ МА ТИ КА

Шко ла: обра зов ни си стем и мо гућ но сти да љег шко ло ва ња; 
струч ни пред ме ти, прак са у шко ли, у при вре ди и др.; основ на 
струч на тер ми но ло ги ја.

Из жи во та мла дих: сло бод но вре ме ( хо би, спорт  ) и сва ко
днев ни жи вот мла дих.

Кул тур ни жи вот: из кул ту ре (са да шњост и про шлост), нај
зна чај ни је кул тур не ин сти ту ци је уже и ши ре сре ди не (по зо ри шта, 
му зе ји, би бли о те ке, га ле ри је); но вин скоиз да вач ке ку ће (ре дак ци ја, 
при пре ма но ви на); по зо ри шне и би о скоп ске пред ста ве, кон цер ти, 
из ло жбе; ак ту ел на зби ва ња из обла сти кул ту ре.

Дру штве ни и при вред ни жи вот: ак ту ел на зби ва ња у зе мљи и 
све ту; са вре ме ни про бле ми све та (ис хра на, очу ва ње жи вот не око
ли не, обра зо ва ње); са вре ме на сред ства ко му ни ци ра ња и на чин ко
му ни ци ра ња.

ЈЕ ЗИК  

Фонетика

Ме ло ди ја ре че ни це. Уло га ин то на ци је у из ра жа ва њу. Емо ци о
нал на обо је ност ис ка за.

Творба речи

Основ ни твор бе ни мо де ли. Де ри ва ци ја: су фик сал на, пре фик
сал на, су фик сал нопре фик сал на твор ба ре чи, твор ба сло же ни ца. 
Ком по зи ци ја.

Де ми ну ти ви, хи по кри сти ци, пе јо ра ти ви, ауг мен та ти ви.

Синтакса

Ис ка зи ва ње по ре ђе ња (ком па ра тив + ... су пер ла тив и дру ге 
кон струк ци је).

Ис ка зи ва ње ко ли чи не (при ло зи, бро је ви, при лог + при лог, 
име ни ца + име ни ца; не у тра ли за ци ја пре ци зно сти: дватри, де се
так; пред лог + број и др.

Си но ни мич ност гла гол ских вре ме на. Си но ни мич ност гла гол
ских на чи на.

Кон гру ен ци ја у ро ду и бро ју (гра ма тич ка). Ло гич ка кон гру ен
ци ја у ро ду и бро ју.

Струк ту ра син так сич ких је ди ни ца (син таг ма и ре че ни ца; про
ста ре че ни ца; сло же на ре че ни ца). Не пот пу не ре че ни це.

Лексикологија

Основ не ка рак те ри сти ке лек си ке стан дард ног је зи ка. Си но
ни ми, хо мо ни ми, ан то ни ми.

Језици у контакту

Је зич ки кон так ти и ме ђу је зич ки ути ца ји срп ског и је зи ка на
ци о нал них ма њи на у обла сти лек си ке,  кал ки ра ње.

РАД НА ТЕК СТУ  
(10 тек сто ва у то ку школ ске го ди не)

Ра до је До ма но вић: Мр тво мо ре (од ло мак) 
Иво Ан дрић: При ча о кме ту Си ма ну (од ло мак) 
Ми ло рад Па вић: Пре део сли кан ча јем (од ло мак) 
Да ни ло Киш: Ба шта, пе пео (од ло мак) 
Пе тар Ко чић: Кроз ме ћа ву (од ло мак) 
Алек сан дар Ти шма: Ве ре и за ве ре (од ло мак) 
Раст ко Пе тро вић: Љу ди го во ре (по из бо ру) 
На род на пе сма: Смрт вој во де При је зде 



Де сан ка Мак си мо вић: Сло во о љу ба ви (по из бо ру) 
Алек са Шан тић: Мо ја отаџ би на 
Ми лан Ра кић: До лап
На род на пе сма: Роп ство Јан ко вић Сто ја на 
Ко ри сти ти и тек сто ве дру гих жан ро ва у скла ду са те ма ти ком. 
Из бор из са вре ме не по е зи је и про зе, на уч нопо пу ла рие ли те

ра ту ре, омла дин ске штам пе.

ГО ВОР НО И ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ 

Раз го вор о про чи та ним тек сто ви ма, о ак ту ел ним до га ђа ји ма у 
окви ру пред ви ђе не те ма ти ке уз укљу чи ва ње ви ше уче ни и ка у ди
ја лог.

Рад на ли те рар ном тек сту: ре про ду ко ва ње са др жи не: ана ли за 
те ме, ме ста и вре ме на до га ђа ја, ли ко ва, опи са, иде је и др., је зич ко
стил ска ана ли за.

Кра ђи при каз са мо стал но по гле да не би о скоп ске и по зо ри шне 
пред ста ве.

Ре пор та жа у ве зи са пред ви ђе ним те ма ма.
Ана ли за ква ли те та из ла га ња уче ни ка. 
Во ђе ње са стан ка,  ди ску си је.
По сле усме ног овла да ва ња пред ви ђе ним об ли ци ма из ра жа ва

ња уве жба ва ти од го ва ра ју ће об ли ке у пи са ној фор ми, као и пи са ње 
ауто би о гра фи је, те за за ди ску си ју, ре зи меа са слу ша ног мо но ло га. 

Је дан пи сме ни за да так у то ку школ ске го ди не.

IV разред
(2 ча са не дељ но, 62 ча со ва го ди шње)

ТЕ МА ТИ КА

Шко ла: ак ту ел не те ме из жи во та и ра да уче ни ка; рад са да ро
ви тим уче ни ци ма; уче нич ка прак са и стру ка; нај зна чај ни ја оства
ре ња из стру ке код нас и у све ту; струч на тер ми но ло ги ја; мо гућ но
сти да љег шко ло ва ња и ра да у стру ци.

Из жи во та мла дих: ван школ ске ак тив но сти мла дих и њи хо во 
уче шће у дру штве ном жи во ту; лич на ин те ре со ва ња.  

Кул тур ни жи вот: са вре ме на по ро ди ца; нај зна чај ни је кул тур не 
ин сти ту ци је из уже и ши ре за јед ни це; зна чај ни кул тур ни до га ђа ји 
го ди не; на уч ни ци и умет ни ци до бит ни ци зна чај них при зна ња из 
Ср би је; зна чај ни ји до га ђа ји из кул тур не про шло сти Ср би је.

Дру штве ни и при вред ни жи вот: еко ло ги ја, зна чај на ту ри стич
ка ме ста; но ве тех но ло ги је.

ЈЕ ЗИК 

Синтакса

Пер со нал на и им пер со нал на ре че ни ца /Ти по ви им пер со нал
них ре че ни ца./

Сло же на ре че ни ца. За ви сна и не за ви сна ре че ни ца.
Сло же не ре че ни це (од ред бе не, до пун ске, атри бут ске).
Умет ну те ре че ни це.
По ре дак ре че ни ца.
Па сив не кон струк ци је (с трп ним при де вом и мор фе мом се).

Лексикологија

Јед но знач не и ви ше знач не ре чи.
По зајм љи ва ње ре чи из стра них је зи ка и њи хо ва адап та ци ја /

су фик си и пре фик си стра ног по ре кла/.
Ар ха и зми. Исто ри ци зми. Ди ја лек ти зми. Про вин ци ја ли зми. 

Нео ло ги зми. Вар ва ри зми. Про фе си о на ли зми. 
Фра зе о ло шки из ра зи.

Језици у контакту

Је зич ки кон так ти и ме ђу је зич ки ути ца ји срп ског и је зи ка на
ци о нал них ма њи на у обла сти син так се.

Правопис

Управ ни и не у прав ни го вор. (До след но ука зи ва ње на пра во
пи сна ре ше ња.).

РАД НА ТЕК СТУ 
(8 тек сто ва у то ку школ ске го ди не)

Вељ ко Пе тро вић: Са ла шар
Иво Ан дрић: Трав нич ка хро ни ка (од ло мак)
Ми лош Цр њан ски: Се о бе 1 (од ло мак)
Ме ша Се ли мо вић: Сје ћа ња (од ло мак о на став ни ци ма)
Иси до ра Се ку лић: Ра ста нак (од ло мак)
Ми ло ван Ви те зо вић: Ше шир го спо ди на Ву ји ћа (од ло мак)
Вла да Бу ла то ви ћаВИБ: из Бу дил ни ка
Во ји слав Лу бар да: Ваз не се ње (од ло мак)
Сло бо дан Се ле нић: из бор из про зе 
Вас ко По па: Вра ти ми мо је кр пи це 
Исак Са мо ко вли ја: Но сач Са му ел (од ло мак) 
Ду шко Ра до вић: афо ри зми
До бри ца Ћо сић: Ко ре ни 
Ду шан Ко ва че вић: Бал кан ски шпи јун 
Са вре ме ни ро ман (по из бо ру)
Из бор из на уч нопо пу лар не ли те ра ту ре и омла дин ске штам пе.
Ко ри сти ти и тек сто ве дру гих жан ро ва у скла ду са те ма ти ком. 

ГО ВОР НО И ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ 

Из ла га ње у ду жој мо но ло шкој фор ми о ТВеми си ји, би о скоп
ској, по зо ри шној пред ста ви и дру гим те ма ма у окви ру пред ви ђе не 
те ма ти ке.

Рад на ли те рар ном тек сту: ре про ду ко ва ње са др жи не: ана ли за 
те ме, ме ста и вре ме на до га ђа ја, ли ко ва, опи са, иде је и др.; је зич ко
стил ска ана ли за.

Ди ску си ја ко јом се ре ша ва ак ту е лан про блем. /Кри тич ки ос
врт на ди ску си ју./

Ана ли за ква ли те га из ла га ња уче ни ка.
По сле усме ног овла да ва ња пред ви ђе них об ли ка из ра жа ва ња 

уве жба ва ти од го ва ра ју ће об ли ке у пи са ној фор ми.
Је дан пи сме ни за да так у то ку школ ске го ди не.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

Ак тив но вла да ње срп ским је зи ком из у зет но је зна чај но за 
оства ри ва ње ци ље ва обра зо ва ња и вас пи та ња, од но сно за по сти
за ње ње го вих оп штих ис хо да. У том сми слу, у це ло куп ном про
це су обра зо ва ња и вас пи та ња уче ни ка чи ји ма тер њи је зик ни је 
срп ски, по себ ну уло гу има на ста ва срп ског као не ма тер њег је зи
ка. Од успе шно сти ове на ста ве у ве ли кој ме ри за ви си спо соб ност 
уче ни ка да се укљу че у ши ру дру штве ну за јед ни цу, њи хо ва ефи
ка сна ко му ни ка ци ја с го вор ним пред став ни ци ма ве ћин ског је зи ка, 
мо ти ва ци ја за уче ње и мо гућ ност да љег шко ло ва ња, струч ног уса
вр ша ва ња, за по шља ва ња, као и фор ми ра ње ста ва пре ма ве ћин ском 
на ро ду и дру гим на ро ди ма и њи хо вим кул тур ним осо бе но сти ма. У 
на ста ви срп ског као не ма тер њег је зи ка те жи се по сти за њу ади тив
не дво је зич но сти, ко ја не по сред но до при но си раз во ју и по што ва
њу је зич ке и кул тур не рав но прав но сти, то ле ран ци је и ува жа ва њу 
раз ли чи то сти.

На став ни про грам српског као нематерњег језика за сред њу 
шко лу пред ста вља про ду же так про гра ма основ не шко ле и обез бе
ђу је кон ти ну и тет на ста ве овог пред ме та. Сто га је нео п ход но да се 
на став ник упо зна са са др жа јем про гра ма пред ме та српски као не
матерњи језик за основ ну шко лу.

Кон цеп ци ја про гра ма срп ског као не ма тер њег је зи ка за сни ва 
се на син те зи ре ле вант них на уч них са зна ња из лин гви сти ке, пси
хо лин гви сти ке, со ци о лин гви сти ке, те о ри је ко му ни ка ци је и дру гих 
на уч них ди сци пли на ко је су у ве зи са уче њем је зи ка. За успе шну 
при ме ну овог про гра ма нео п ход но је да на став ник бу де упо знат са 
са вре ме ним при сту пи ма и до стиг ну ћи ма и ме то ди ке на ста ве стра
ног је зи ка и ме то ди ке на ста ве ма тер њег је зи ка.

С об зи ром на то да је основ ни циљ на ста ве ово га пред ме
та про дук тив но овла да ва ње срп ским је зи ком и оспо со бља ва ње 
уче ни ка за ко му ни ка ци ју у сва ко днев ним си ту а ци ја ма, ор га ни за
ци ја ове на ста ве тре ба да се, пр вен стве но, ба зи ра на прин ци пи
ма ко му ни ка тив ног при сту па у усва ја њу и уче њу је зи ка. С тим у 
скла ду, при о ри тет има прак тич на упо тре ба је зи ка и овла да ва ње 



функ ци о нал ним зна њи ма. Осим оп штег ре ги стра еле ме на та срп
ског је зи ка (лек сич ког, гра ма тич ког и ко му ни ка тив ног), по треб но 
је у на ста ву укљу чи ти и спе ци фич но сти је зи ка стру ке (струч ну 
тер ми но ло ги ју, еле мен те функ ци о нал ног сти ла стру ке и спе ци
фич не ко му ни ка тив не је ди ни це) да би се уче ни ци оспо со би ли за 
ко му ни ка ци ју о те ма ма у окви ри ма ода бра ног струч ног про фи
лаПро грам за срп ски као не ма тер њи је зик рас по ре ђен је у че ти ри 
основ не обла сти: те ма ти ка, рад на тек сту, го вор но и пи сме но из
ра жа ва ње и је зик. Оне се ме ђу соб но до пу њу ју и про жи ма ју. Пред
ви ђе не те мат ске обла сти, да те у одељ ку те ма ти ка, ре а ли зу ју се и 
при ли ком об ра де тек сто ва из лек ти ре, на ча со ви ма го вор ног и пи
сме ног из ра жа ва ња, а мо гу би ти укљу че не и на ча со ви ма је зи ка. 
Оп ти мал но је да се уку пан фонд ча со ва рав но мер но рас по ре ди на 
ча со ве ра да на тек сту (18 – 22), го вор ног и пи сме ног из ра жа ва ња 
(18 – 22), је зи ка (18 – 22), по на вља ња, си сте ма ти за ци је и про ве ре 
зна ња (5 – 10 ча со ва). 

У на ста ви је по треб но аде кват ну па жњу по све ти ти раз ви ја њу 
сва че ти ри основ на ви да је зич ке де лат но сти: раз у ме ва њу го во ра, 
го во ре њу, чи та њу и пи са њу. Усме не де лат но сти (раз у ме ва ње го
во ра и го во ре ње), као при мар не и при сут не у сва ком ак ту је зич ке 
де лат но сти, тре ба да прет хо де пи сме ним де лат но сти ма (чи та њу и 
пи са њу) и тре ба им по све ти ти ви ше вре ме на. Ме ђу ком плек сним 
је зич ким де лат но сти ма нај ве ћи ак це нат ста вља се на оспо со бља ва
ње за ди ја лог, од но сно ин тер ак ци ју у ко јој се сме њу ју ини ци ра ње 
и ре ак ци ја у окви ру ко му ни ка тив ног чи на.

На ста ву је зи ка (гра ма ти ке) тре ба ор га ни зо ва ти као сред ство 
уче ња упо тре бе је зи ка, без не функ ци о нал ног уче ња гра ма тич ких 
пра ви ла и па ра диг ми. Гра ма тич ке еле мен те тре ба пре зен то ва ти и 
уве жба ва ти у кон тек сту, у ре ал ним го вор ним си ту а ци ја ма. Да би се 
по сти гла оче ки ва на је зич ка ком пе тен ци ја, нео п ход но је ор га ни зо
ва ти раз ли чи те ти по ве је зич ких ве жби усме ре них на ства ра ње на
ви ка пра вил не упо тре бе гра ма тич ких ка те го ри ја. Ка те го ри ја ма ко
је уче ни ци не ма ју у свом ма тер њем је зи ку, или ко је пред ста вља ју 
раз ли ку у од но су на си ту а ци ју у њи хо вом је зи ку, тре ба по све ти ти 
ви ше ве жби и ви ше вре ме на. Уче ни ке тре ба под сти ца ти и на уоча
ва ње слич но сти и раз ли ка срп ског и ма тер њег је зи ка, али и ши рих, 
кул ту ро ло шких ка рак те ри сти ка, ко је се од ра жа ва ју и у је зи ку. 

Шти во у на ста ви срп ског као не ма тер њег је зи ка има ви ше
стру ку функ ци ју. Оно да је осно ву за раз го вор о ра зно вр сним те
ма ма кроз ко ји се уве жба ва но во је зич ко гра ди во и но ва лек си ка, 
чи ме се кул ту ра из ра жа ва ња уче ни ка по ди же на ви ши ни во. Тек
сто ви су основ и за упо зна ва ње кул ту ре на ро да ко ји  го во ре овим 
је зи ком. На став ник има мо гућ ност да пра ви из бор у скла ду са по
тре ба ма, мо гућ но сти ма и ин те ре со ва њи ма уче ни ка. Ода бра ни тек
сто ви тре ба да об у хва те це ло куп ну те ма ти ку пред ви ђе ну про гра
мом. По ред аутен тич них књи жев них тек сто ва, у на ста ви тре ба да 
бу ду за сту пље ни и тек сто ви дру гих функ ци о нал них сти ло ва (раз
го вор ни, на уч но по пу лар ни, но ви нар ски, ад ми ни стра тив ни...) да би 
уче ни ци сте кли спо соб ност раз ли ко ва ња и аде кват не при ме не од
го ва ра ју ћих фор ми из ра жа ва ња. У скла ду са струч ним про фи лом, 
на став ник тре ба да обез бе ди и аде кват не тек сто ве с те ма ти ком из 
стру ке. За по тре бе об ра де са др жа ја из гра ма ти ке тре ба пред ви де ти 
и тек сто ве чи ја је основ на свр ха илу стро ва ње по је ди нач них де ло ва 
је зич ког си сте ма. Ти тек сто ви мо гу би ти кон стру и са ни или аутен
тич ни и мо ра ју би ти за си ће ни је зич ком по ја вом ко ја се уве жба ва 
или из у ча ва. 

У сва ком сег мен ту на ста ве тре ба те жи ти то ме да уче ни ци бу ду 
ак тив ни и мо ти ви са ни за рад. Ово ме до при но си пра ви лан ода бир 
ме то да и ме тод ских по сту па ка, ускла ђе них с на став ним са др жа
јем, те мом, уз ра стом, ин те ре со ва њи ма и пред зна њем уче ни ка. Уче
ни ке тре ба ста вља ти у си ту а ци ју да пи та ју, за кљу чу ју, от кри ва ју, 

ана ли зи ра ју, си сте ма ти зу ју, од но сно тре ба их под сти ца ти на са мо
стал ност у сти ца њу зна ња и ве шти на. Уло га на став ни ка у на став
ном про це су и да ље је ве о ма бит на, али је она у ве ћој ме ри усме ре
на на при пре му, ор га ни за ци ју на став ног про це са и ко ор ди ни ра ње 
ра да уче ни ка. При пре ма ју ћи се за час на став ник осми шља ва при
ступ гра ди ву, ода би ра и кон стру и ше ве жбе у скла ду са ци љем и за
да ци ма ча са, опре де љу је се за при ме ну од го ва ра ју ћих на став них 
сред ста ва, при пре ма ди дак тич ки ма те ри јал. Рас по ло жи во вре ме 
рас по ре ђу је еко но мич но и ра ци о нал но, во де ћи ра чу на о то ме да те
о риј ску стра ну об ра де гра ди ва све де на ме ру ко ја обез бе ђу је ње го ву 
прак тич ну при ме ну. Ве ћи део вре ме на тре ба одво ји ти за уве жба ва
ње пред ви ђе них са др жа ја пу тем ра зно вр сних гра ма тич ких, лек сич
ких и ко му ни ка тив них ве жби, а по треб но је, пе ри о дич но, ор га ни зо
ва ти и по себ не ча со ве об на вља ња и си сте ма ти за ци је гра ди ва. 

Ни во зна ња уче ни ка из основ не шко ле, у по гле ду овла да но
сти срп ским је зи ком, ве о ма је раз ли чит. За то на ста ва српског као
нематерњег језика не мо же би ти јед но о бра зна и у њој се мо ра ју 
ува жа ва ти раз ли чи те мо гућ но сти и по тре бе уче ни ка раз ли чи тих 
сре ди на и раз ли чи тих ма тер њих је зи ка. Она мо ра обез бе ди ти ин
ди ви ду ал но на пре до ва ње уче ни ка у са вла да ва њу је зич ких и ко
му ни ка тив них ве шти на, што под ра зу ме ва до сти за ње раз ли чи тих 
ни воа ис хо да за ви сно од кон крет них мо гућ но сти. Ово се по сти же 
ди фе рен ци ја ци јом и ини ди ви ду а ли за ци јом на ста ве пу тем раз ли
чи тих об ли ка ра да, као што су ин ди ви ду ал ни, груп ни, и рад у па
ро ви ма. Ова кав при ступ под ра зу ме ва да се раз ли чи тим уче ни ци ма 
мо гу за да ва ти раз ли чи та за ду же ња и за да ци.

До ма ћи за да ци у на ста ви овог пред ме та има ју зна чај ну уло гу 
јер омо гу ћа ва ју уче ни ци ма ви ше кон так та са срп ским је зи ком, што 
је на ро чи то ва жно у хо мо ге ним сре ди на ма где срп ски је зик ни је 
при су тан у сва ко днев ном жи во ту. Циљ до ма ћих за да та ка нај че шће 
је уве жба ва ње и утвр ђи ва ње гра ди ва об ра ђе ног на ча су, по год ни 
су за пи сме но ве жба ње усме но об ра ђе ног са др жа ја, али по вре ме
но тре ба за да ти и за да так ко ји ће би ти при пре ма за об ра ду но вог 
гра ди ва. Мо гу ће је, и пре по руч љи во, да се ин ди ви ду а ли за ци ја и 
ди фе рен ци ја ци ја оства ру је и за да ва њем раз ли чи тих до ма ћих за да
та ка раз ли чи тим уче ни ци ма.

На ста ву не ма тер њег је зи ка тре ба по ве за ти са на ста вом је зи
ка уче ни ка, али и са свим дру гим пред ме ти ма. По се бан зна чај има 
по ве зи ва ње са струч ним пред ме ти ма. Ус по ста вља ње ко ре ла ци је 
ме ђу пред ме ти ма и ко ри шће ње ис ку ста ва и зна ња ко ја су уче ни
ци сте кли на ма тер њем је зи ку до при но се еко но мич но сти и ефи
ка сно сти ове на ста ве. Уче ни ке тре ба си сте мат ски на ви ка ва ти и на 
са мо стал но до ла же ње до ин фор ма ци ја, ко ри шће ње гра ма тич ких 
при руч ни ка, реч ни ка и дру гих из во ра.

Ре дов но пра ће ње и вред но ва ње на пре до ва ња уче ни ка омо гу
ћа ва увид у сте пен усво је но сти гра ди ва и скре ће па жњу на евен ту
ал не про бле ме и пра зни не у зна њу. На осно ву тих са зна ња на став
ник усме ра ва да љи рад и пла ни ра на ста ву. Об ли ци про ве ра ва ња и 
оце њи ва ња уче нич ких по стиг ну ћа за ви се од при ро де гра ди ва на 
ко је је усме ре но. С об зи ром на ко му ни ка тив ну усме ре ност на ста
ве овог пред ме та, про ве ра ва ње и оце њи ва ње зна ња, уме ња и на ви
ка не сме да се све де на те сто ве и пи сме не за дат ке. Ак це нат мо ра 
би ти ста вљен на го вор ну де лат ност при че му се не сме ју за не ма
ри ти ни ре цеп тив не де лат но сти (раз у ме ва ње го во ра и раз у ме ва ње 
про чи та ног тек ста). Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и за објек тив но 
вред но ва ње соп стве ног ра да и ра да дру гих уче ни ка. Оце на тре ба 
да бу де од раз сте че них зна ња, спо соб но сти и фор ми ра них на ви ка, 
али и ак тив но сти и за ла га ња уче ни ка. Објек тив но и ре ал но оце
њи ва ње има зна чај ну вас пит ну и под сти цај ну уло гу и до при но си 
оства ри ва њу ка ко ци ље ва на ста ве овог пред ме та, та ко и оп штих 
ци ље ва обра зо ва ња и вас пи та ња.







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ПРОГРАММАТУРСКОГ ИСПИТА
ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

ЦИЉМАТУРСКОГ ИСПИТА

Ма тур ским ис пи том про ве ра ва се да ли је уче ник, по успе шно за вр ше ном обра зо ва њу за обра зов ни про фил фи нан сиј ски ад ми ни
стра тор, сте као зна ња, ве шти не и ста во ве, од но сно струч не ком пе тен ци је про пи са не Стан дар дом ква ли фи ка ци је фи нан сиј ски ад ми ни
стра тор.

1. СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ, ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА

1. Назив квалификације: Фи нан сиј ски ад ми ни стра тор
2. Подручје рада: Еко но ми ја, пра во и ад ми ни стра ци ја
3. Ниво квалификације: IV
4. Трајање образовања: че ти ри го ди не
5. Сврха квалификације: Оба вља ње фи нан сиј скора чу но вод стве них по сло ва, са ста вља ње и пре зен та ци ја фи нан сиј ских и по ре

ских из ве шта ја. 
6. Стручне компетенције:
– Ор га ни зо ва ње соп стве ног ра да у обла сти фи нан си ја и ра чу но вод ства 
– Оба вља ње по сло ва са књи го вод стве ном до ку мен та ци јом
– Оба вља ње по сло ва плат ног про ме та
– Кон ти ра ње и књи же ње по слов них про ме на кроз по слов не књи ге 
– Оба вља ње фи нан сиј ских по сло ва
– При пре ма ње и из ра да об ра чу на 
– При пре ма ње и из ра да из ве шта ја
7. Опис рада

Стручна компетенција Јединице компетенције
Ор га ни зо ва ње соп стве ног ра да у обла сти фи нан си ја 
и ра чу но вод ства

– При пре ма и ор га ни зу је соп стве ни рад
– При пре ма рад но ме сто
– Прати и примењује промене у законској, професионалној и интерној  регулативи финансија и рачуноводства

Оба вља ње по сло ва са књи го вод стве ном до ку мен та
ци јом

– При ма и за во ди до ку мен та ци ју
– Кла си фи ку је књи го вод стве ну до ку мен та ци ју пре ма имо вин ским де ло ви ма
– Са ста вља до ку мен та ци ју
– Из да је до ку мен та ци ју
– Кон тро ли ше ис прав ност књи го вод стве не до ку мен та ци је: фор мал ну, ра чун ску и су штин ску
– Ар хи ви ра до ку мен та ци ју
– Уноси податке у базе података и одржава базу података

Оба вља ње по сло ва плат ног про ме та – Отва ра и во ди по слов не ра чу не
– При пре ма до ку мен та ци ју за го то вин ске упла те и ис пла те
– Оба вља бла гај нич ке по сло ве
– Са ста вља бла гај нич ки днев ник
– При пре ма до ку мен та ци ју за пла ћа ња са ди нар ског те ку ћег ра чу на
– При пре ма до ку мен та ци ју за пла ћа ња са де ви зног те ку ћег ра чу на
– Оба вља без го то вин ска и го то вин ска пла ћа ња
– Оба вља об ра чун ска пла ћа ња
– Утвр ђу је ста ње нов ча них сред ста ва на осно ву из во да бан ке
– Извештава о стању новчаних средстава на рачунима предузећа

Кон ти ра ње и књи же ње  по слов них про ме на кроз по
слов не књи ге

– Отва ра по слов не књи ге
– Кон ти ра и књи жи на ста ле по слов не про ме не на имо ви ни, ка пи та лу и оба ве за ма на осно ву рас по ло жи ве до ку мен та ци је 
по шту ју ћи књи го вод стве на пра ви ла
– Књи жи по слов не про ме не хро но ло шки у днев ни ку, си сте мат ски на ра чу ни ма глав не књи ге и ана ли тич ки на ра чу ни ма 
по моћ них књи га, пре ма ва же ћем Конт ном окви ру, у скла ду са За ко ном о ра чу но вод ству и ре ви зи ји
– За кљу чу је по слов не књи ге
– Обезбеђује адекватне информације за пословно одлучивање

Оба вља ње фи нан сиј ских по сло ва – Уче ству је у из ра ди фи нан сиј ских  пла но ва
– Пра ти из вр ше ње фи нан сиј ског пла на
– Пра ти при ба вља ње и тро ше ње нов ча них сред ста ва
– При пре ма по дат ке за про це ну фи нан сиј ске си ту а ци је пред у зе ћа
– При пре ма по дат ке за ана ли зу фи нан сиј ског по сло ва ња пред у зе ћа
– Оба вља по сло ве са хар ти ја ма од вред но сти
– При пре ма до ку мен та ци ју за до би ја ње бан кар ских кре ди та
– Во ди ко ре спон ден ци ју са бан ка ма
– При пре ма по дат ке за  из ра ду плат ног би лан са
– Саставља и презентује периодичне извештаје о финансијском положају и пословању предузећа

При пре ма ње и из ра да об ра чу на – При пре ма по дат ке за об ра чун за ра да и дру гих лич них при ма ња
– Об ра чу на ва за ра де и на кна де за ра да
– Об ра чу на ва по ре зе и до при но се на за ра де
– Об ра чу на ва ПДВ
– Об ра чу на ва по рез из ре зул та та
– Об ра чу на ва оста ле по ре зе и до при но се
– При пре ма по дат ке и под но си по ре ске при ја ве
– Са ста вља обра сце о об ра чу на том и пла ће ном по ре зу
– Об ра чу на ва амор ти за ци ју
– Об ра чу на ва тро шко ве
– Об ра чу на ва при хо де, рас хо де и ре зул тат по сло ва ња
– Об ра чу на ва ка ма те
– Об ра чу на ва про дук тив ност, еко но мич ност и рен та бил ност
– Об ра чу на ва ни во за ли ха
– Ра чу на по ка за те ље ли квид но сти
– Са ста вља кал ку ла ци ју це не ко шта ња про из во да
– Саставља калкулације цена трговинске робе и услуга



Стручна компетенција Јединице компетенције
При пре ма ње и из ра да из ве шта ја – Ажу ри ра по дат ке за из ра ду из ве шта ја

– Уса гла ша ва про мет и ста ње глав не књи ге са днев ни ком и по моћ ним књи га ма пре по пи са и пре са ста вља ња го ди шњих 
фи нан сиј ских из ве шта ја
– Из ра ђу је ста ти стич ке и дру ге из ве шта је
– Из ра ђу је фи нан сиј ске из ве шта је (за вр шни ра чун)
– Пре зен ту је фи нан сиј ске из ве шта је
– Из ра ђу је по ре ски би ланс
– Анализира податке о финансијској ситуацији предузећа

8. Циљеви стручног образовања
Циљ струч ног обра зо ва ња за обра зов ни про фил фи нан сиј ски ад ми ни стра тор је оспо со бља ва ње уче ни ка за оба вља ње фи нан сиј ско

ра чу но вод стве них по сло ва, са ста вља ње  и пре зен та ци ју фи нан сиј ских и по ре ских из ве шта ја. 
Нео п ход ност стал ног при ла го ђа ва ња про мен љи вим зах те ви ма тр жи шта ра да, по тре ба кон ти ну и ра ног обра зо ва ња, струч ног уса вр

ша ва ња, раз во ја ка ри је ре, уна пре ђе ње мо гућ но сти за по сле ња, усме ра ва уче ни ке да се оспо со бља ва ју за: 
– при ме ну те о риј ских зна ња у прак тич ном кон тек сту;
– ефи ка сан рад у ти му;
– пре у зи ма ње од го вор но сти за вла сти то кон ти ну и ра но уче ње и на пре до ва ње у по слу и ка ри је ри;
– бла го вре ме но ре а го ва ње на про ме не у рад ној сре ди ни;
– пре по зна ва ње по слов них мо гућ но сти у рад ној сре ди ни и ши рем со ци јал ном окру же њу;
– при ме ну си гур но сних и здрав стве них ме ра у про це су ра да;
– при ме ну ме ра за шти те жи вот не сре ди не у скла ду са кон цеп том одр жи вог раз во ја; 
– упо тре бу ин фор ма тич ке тех но ло ги је у при ку пља њу, ор га ни зо ва њу и ко ри шће њу ин фор ма ци ја у ра ду и сва ко днев ном жи во ту.

9. Исходи стручног образовања
Стручне компетенције Знања Вештине Ставови

По за вр ше ном про гра му обра зо ва ња за овај про фил, уче ник ће би ти оспо со бљен да:
ор га ни зу је соп стве ни
рад у обла сти фи нан си ја и 
рачуноводства

– опи ше при пре му и ор га ни за ци ју  про це са ра да
– де фи ни ше по де лу ра да и спе ци ја ли за ци ју
– разликује законску, професионалну и интерну 
регулативу у области рачуноводства

– при пре ми и ор га ни зу је рад на свом рад ном ме сту
– прати и примени промене у законској, професио
налној и интерној  регулативи финансија и рачуно
водства

– тач но, ажур но и си сте ма тич но  из вр
ша ва рад не за да та ке
– са ве сно, од го вор но, уред но и бла го
вре ме но оба вља по ве ре не по сло ве
– ефи ка сно ор га ни зу је вре ме
– ис по љи по зи ти ван од нос пре ма 
зна ча ју функ ци о нал не и тех нич ке ис
прав но сти опре ме и сред ста ва за рад
– ис по љи љу ба зност, ко му ни ка тив
ност, пред у зи мљи вост, не на ме тљи
вост и флек си бил ност у од но су пре ма 
кли јен ти ма и са рад ни ци ма 
– ис по љи по зи ти ван од нос пре ма про
фе си о нал ноетич ким нор ма ма и вред
но сти ма
– ис по љи по зи ти ван од нос пре ма уче
њу и обра зо ва њу то ком це лог жи во та
– понаша се у складу са концептом 
одрживог развоја

оба вља по сло ве са књиговод
ственом документацијом

– де фи ни ше по јам књи го вод стве ног до ку мен та 
– на ве де бит не еле мен те књи го вод стве ног до ку
мен та
– кла си фи ку је књи го вод стве на до ку мен та
– раз ли ку је екс тер ну и ин тер ну  књи го вод стве ну 
до ку мен та ци ју
– раз ли ку је ци ље ве фор мал не, ра чун ске и су
штин ске кон тро ле
– на ве де раз ло ге, на чи не и вре ме чу ва ња књи го
вод стве них до ку ме на та
– разликује базе података

– са ста ви и из да књи го вод стве ну до ку мен та ци ју
– при ку пи, кла си фи ку је и за ве де књи го вод стве ну до
ку мен та ци ју
– уоча ва фор мал не, ра чун ске и су штин ске не до стат
ке у књи го вод стве ној до ку мен та ци ји и ис пра вља 
гре шке
– ар хи ви ра до ку мен та ци ју
– употребљава софтвер за вођење базе података

обавља послове платног про
мета

– дефинише платни промет
– наведе и објасни врсте платног промета
– објасни употребу  инструмента платног проме
та 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 књиговодс
твене евиденције
– објасни процес контирања
– разликује пословне књиге двојног књиговод
ства
– објасни процес евидентирања пословних про
мена кроз пословне књиге

– отвара пословне књиге 
– контира и књижи пословне промене на имовини, 
капиталу и обавезама на основу расположиве до
кументације поштујући књиговодствена правила  и 
начела
– књижи пословне промене кроз пословне књиге
– закључи пословне књиге
– израђује текуће извештаје о стању на књиговод
ственим рачунима 

обавља финансијске послове – објасни значај финансијског плана
– дефинише финансијску анализу
– наведе и објасни показатеље финансијске си
туације предузећа
– објасни принципе спољнотрговинског посло
вања
– дефинише платни биланс
– објасни структуру платног биланса
– наведе елементе извештаја  о финансијском 
пословању предузећа
– разликује могућа решења за побољшање фи
нансијског 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 ситу
ације предузећа
– припреми податке за анализу финансијског посло
вања 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 фи
нансијском положају и пословању предузећа 



Стручне компетенције Знања Вештине Ставови
припрема и израђује обра
чуне

– 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 резул
тата пословања
– разликује врсте прихода и расхода
– дефинише појам профита предузећа
– разликује парцијалне економске принципе по
словања
– објасни начин израчунавања продуктивности, 
економичности, рентабилности и ликвидности
– објасни положај предузећа на основу  пар
цијалних 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 рента
билност
– израчуна показатеље ликвидности
– састави калкулацију цене коштања производа
– састави калкулације цена робе и услуга

припрема и израђује из
вештаје

– наведе задатке везане за усаглашавање стања
– наведе правила и објасни поступке израде из
вештаја
– објасни значај и структуру финансијског из
вештавања
– објасни значај пореског биланса
– објасни значај и структуру финансијских и по
реских извештаја

– ажурира податке за израду извештаја
– усагласи промет и стање главне књиге са дневни
ком и помоћним књигама пре пописа и пре саста
вљања годишњих финансијских извештаја
– изради статистичке и друге извештаје
– учествује у изради финансијских извештаја (за
вршни рачун)
– презентује финансијске извештаје
– изради порески биланс
– анализира податке о финансијској ситуацији пре
дузећа

СТРУКТУРА МАТУРСКОГ ИСПИТА

Ма тур ски ис пит за уче ни ке ко ји су се шко ло ва ли по на став
ном пла ну и про гра му за обра зов ни про фил фи нан сиј ски ад ми ни
стра тор, са сто ји се из три де ла:

– ис пит из срп ског, од но сно ма тер њег је зи ка и књи жев но сти;
– ис пит за про ве ру струч ноте о риј ских зна ња;
– ма тур ски прак тич ни рад.

ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕМАТУРСКОГ ИСПИТА

Уче ник по ла же ма тур ски ис пит у скла ду са за ко ном. Ма тур
ски ис пит мо же да по ла же уче ник ко ји је успе шно за вр шио че ти ри 
раз ре да сред ње шко ле по на став ном пла ну и про гра му за обра зов
ни про фил фи нан сиј ски ад ми ни стра тор.

За вод за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња – Цен тар за 
струч но обра зо ва ње и обра зо ва ње од ра слих (у да љем тек сту: Цен
тар) при пре ма  При руч ник о по ла га њу ма тур ског ис пи та за обра
зов ни про фил фи нан сиј ски ад ми ни стра тор (у да љем тек сту: При
руч ник) ко јим се утвр ђу ју:

– по себ ни пред у сло ви за по ла га ње и спро во ђе ње ма тур ског 
ис пи та;

– збир ка те о риј ских за да та ка за ма тур ски ис пит;
– ли ста рад них за да та ка и ком би на ци ја, стан дар ди зо ва ни рад

ни за да ци и обра сци за оце њи ва ње;
– на чи ни ор га ни за ци је и ре а ли за ци је свих де ло ва у окви ру 

ма тур ског ис пи та.
Збир ку те о риј ских за да та ка за ма тур ски ис пит и прак тич не 

рад не за дат ке при пре ма ју на став ни ци струч них пред ме та из шко ла 
у ко ји ма се оства ру је обра зо ва ње за обра зов ни про фил фи нан сиј
ски ад ми ни стра тор, у са рад њи са Цен тром.

Цен тар, за сва ку школ ску го ди ну, при пре ма При руч ник и об
ја вљу је га на зва нич ној ин тер нет стра ни ци За во да за уна пре ђи ва ње 
обра зо ва ња и вас пи та ња.

ОРГАНИЗАЦИЈА МАТУРСКОГ ИСПИТА

Ма тур ски ис пит спро во ди се у шко ли и про сто ри ма где се на
ла зе рад на ме ста и усло ви за ре а ли за ци ју ма тур ског прак тич ног 

ра да. Ма тур ски ис пит се ор га ни зу је у шко ла ма у три ис пит на ро ка 
ко ја се ре а ли зу ју у ју ну, ав гу сту и ја ну а ру.

За сва ког уче ни ка ди рек тор шко ле од ре ђу је мен то ре. Мен то
ри су на став ни ци струч них пред ме та ко ји су об у ча ва ли уче ни ка у 
то ку шко ло ва ња. Они по ма жу уче ни ку у при пре ма ма за по ла га ње 
ис пи та за про ве ру струч но – те о риј ских зна ња и ма тур ског прак
тич ног ра да.

У окви ру пе ри о да пла ни ра ног на став ним пла ном и про гра мом 
за при пре му и по ла га ње ма тур ског ис пи та, шко ла ор га ни зу је кон
сул та ци је и до дат ну при пре му уче ни ка за по ла га ње ис пи та, обез бе
ђу ју ћи усло ве у по гле ду про сто ра, опре ме и вре мен ског рас по ре да.

Ма тур ски ис пит за уче ни ка мо же да тра је нај ви ше че ти ри да на. 
У истом да ну уче ник мо же да по ла же са мо је дан део ма тур ског ис пи та.

За сва ки део ма тур ског ис пи та ди рек тор шко ле име ну је 
струч ну ис пит ну ко ми си ју, ко ју чи не три чла на, као и њи хо ве за ме
не. Сва ки део ма тур ског ис пи та се оце њу је и на осно ву тих оце на 
утвр ђу је се оп шти успех на ма тур ском ис пи ту.

ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ, ОДНОСНОМАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
И КЊИЖЕВНОСТИ

Циљ ис пи та је про ве ра је зич ке пи сме но сти, по зна ва ња књи
жев но сти као и оп ште кул ту ре. Ис пит из срп ског, од но сно ма тер
њег је зи ка и књи жев но сти по ла же се пи сме но.

На ис пи ту уче ник об ра ђу је јед ну од че ти ри по ну ђе не те ме. 
Ове те ме утвр ђу је Ис пит ни од бор шко ле, на пред лог струч ног ве ћа 
на став ни ка срп ског, од но сно ма тер њег је зи ка и књи жев но сти.

Ис пит из срп ског, од но сно ма тер њег је зи ка и књи жев но сти 
тра је три са та.

Оце ну пи са ног ра да утвр ђу је ис пит на ко ми си ја за срп ски, од
но сно ма тер њи је зик и књи жев ност ко ју чи не три на став ни ка срп
ског, од но сно ма тер њег је зи ка и књи жев но сти. Сва ки пи са ни са
став пре гле да ју сва три чла на ко ми си је и из во де је дин стве ну оце ну 
на осно ву по је ди нач них оце на сва ког чла на.

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНОТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

Циљ овог де ла ма тур ског ис пи та је про ве ра струч но–те о риј
ских зна ња нео п ход них за оба вља ње по сло ва и за да та ка за чи је се 



из вр ше ње уче ник оспо со бља ва то ком шко ло ва ња. На ис пи ту се 
про ве ра ва ју зна ња ко ја се сти чу из пред ме та: 

– Ра чу но вод ство
– По слов на еко но ми ја 
– Фи нан сиј ско по сло ва ње 
Ис пит се по ла же пи сме но, ре ша ва њем те ста за про ве ру 

струч ноте о риј ских зна ња, ко ји са др жи до 50 за да та ка, а вред ну је 
се са укуп но 100 бо до ва. Бо до ви се пре во де у успех. Ска ла успе
шно сти је пе то сте пе на.

Укупан број бодова остварен на тесту УСПЕХ

до 50 не до во љан (1)

50,5–63 до во љан (2)

63,5–75 до бар (3)

75,5–87 вр ло до бар (4)

87,5–100 од ли чан (5)

Тест и кључ за оце њи ва ње те ста при пре ма Цен тар, на осно ву 
збир ке те о риј ских за да та ка за ма тур ски ис пит и до ста вља га шко
ла ма.

Тест са др жи по зна те за дат ке об ја вље не у збир ци (75 бо до ва) 
и де ли мич но из ме ње не за да та ке из збир ке (25 бо до ва).

Тест ко ји уче ни ци ре ша ва ју са др жи за дат ке ко ји ма се ис пи
ту је до стиг ну тост ис хо да уче ња про пи са них на став ним пла ном и 
про гра мом за обра зов ни про фил фи нан сиј ски ад ми ни стра тор. Те
сто ви су кон ци пи ра ни та ко да об у хва та ју све ни вое зна ња и све са
др жа је ко ји су про це ње ни као те мељ ни и од су штин ског зна ча ја за 
оба вља ње по сло ва и за да та ка у окви ру за ни ма ња као и за на ста вак 
шко ло ва ња у ма тич ној обла сти.

Ко ми си ју за пре глед те сто ва чи не три на став ни ка струч них 
пред ме та.

МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД

Циљ ма тур ског прак тич ног ра да је про ве ра струч них ком пе
тен ци ја про пи са них Стан дар дом ква ли фи ка ци је за обра зов ни про
фил фи нан сиј ски ад ми ни стра тор. 

На ма тур ском прак тич ном ра ду уче ник из вр ша ва два рад на 
за дат ка ко јим се про ве ра ва ју про пи са не ком пе тен ци је.

За про ве ру про пи са них ком пе тен ци ја утвр ђу је се ли ста стан
дар ди зо ва них рад них за да та ка. Од стан дар ди зо ва них рад них за да
та ка са чи ња ва се од го ва ра ју ћи број ком би на ци ја рад них за да та ка 
за ма тур ски прак тич ни рад. Ли сте стан дар ди зо ва них рад них за да
та ка, ком би на ци је, кри те ри ју ми и обра сци за оце њи ва ње са став ни 
су део При руч ни ка.

На осно ву ли сте ком би на ци ја из При руч ни ка, шко ла фор ми ра 
школ ску ли сту ком би на ци ја у сва ком ис пит ном ро ку. Број ком би
на ци ја у школ ској ли сти мо ра би ти нај ма ње за 10% ве ћи од бро ја 
уче ни ка у оде ље њу ко ји по ла жу ма тур ски прак ти чан рад. Уче ник 
из вла чи ком би на ци ју рад них за да та ка на дан по ла га ња ма тур ског 
прак тич ног ра да.

Сва ки рад ни за да так мо же да се оце ни са нај ви ше 100 бо до ва.
Оце ну о сте че ним про пи са ним ком пе тен ци ја ма да је тро чла на 

ис пит на ко ми си ја. Ко ми си ју чи не два на став ни ка струч них пред
ме та, од ко јих је је дан пред сед ник ко ми си је и пред став ник по сло
да ва ца, струч њак у да тој обла сти ра да.

Са гла сност на члан ство пред став ни ка по сло да ва ца у ко ми
си ји, на пред лог шко ла,  да је Уни ја по сло да ва ца Ср би је, од но сно 
При вред на ко мо ра Ср би је у са рад њи са За во дом за уна пре ђи ва ње 
обра зо ва ња и вас пи та ња – Цен тром за струч но обра зо ва ње и обра
зо ва ње од ра слих. Ба зу по да та ка о чла но ви ма ис пит них ко ми си ја – 
пред став ни ци ма по сло да ва ца во ди Цен тар.

Сва ки члан ис пит не ко ми си је у свом обра сцу за оце њи ва ње 
рад ног за дат ка утвр ђу је уку пан број бо до ва ко је уче ник оства ру је 
из вр ше њем за дат ка. На осно ву по је ди нач ног бо до ва ња свих чла но
ва ко ми си је утвр ђу је се про се чан број бо до ва за за да так. 

Ако је про сеч ни број бо до ва на по је ди нач ном рад ном за дат ку, 
ко ји је кан ди дат оства рио ње го вим из вр ше њем, ма њи од 50, сма тра 
се да кан ди дат ни је по ка зао ком пе тент ност. У овом слу ча ју оце на 
успе ха на ма тур ском прак тич ном ра ду је не до во љан (1).

Ка да кан ди дат оства ри про сеч них 50 и ви ше бо до ва по за дат
ку, сма тра се да је по ка зао ком пе тент ност. 

Бо до ви се пре во де у успех пре ма сле де ћој ска ли:

УКУПАН БРОЈ БОДОВА УСПЕХ
100–125 до во љан (2)
126–151 до бар (3)
152–177 вр ло до бар (4)
178–200 од ли чан (5)

УСПЕХ НАМАТУРСКОМ ИСПИТУ

На кон ре а ли за ци је по је ди нач них де ло ва ма тур ског ис пи та ко
ми си ја утвр ђу је и еви ден ти ра успех уче ни ка.

На осно ву ре зул та та свих по је ди нач них де ло ва Ис пит ни од
бор утвр ђу је оп шти успех уче ни ка на ма тур ском ис пи ту.

Оп шти успех на ма тур ском ис пи ту ис ка зу је се јед ном оце ном 
као арит ме тич ка сред ња вред ност оце на до би је них на по је ди нач
ним де ло ви ма ма тур ског ис пи та у скла ду са За ко ном.

Уче ник је по ло жио ма тур ски ис пит ако је из свих по је ди нач
них де ло ва ма тур ског ис пи та до био по зи тив ну оце ну.

Уче ник ко ји је на јед ном или два по је ди нач на де ла ма тур ског 
ис пи та до био не до вољ ну оце ну упу ћу је се на по ла га ње по прав ног 
или по прав них ис пи та.

ДИПЛОМА И УВЕРЕЊЕ

Уче ник ко ји је по ло жио ма тур ски ис пит, сти че пра во на из
да ва ње Дипломе о стеченом средњем образовању за од го ва ра ју ћи 
обра зов ни про фил. 

Уз ди пло му уче ник до би ја и Уверење о положеним испитима
у оквиру савладаног програма за образовни профил.
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