
 

 

МАТУРСКИ ИСПИТ 

(извод из Школског програма ТШ „Никола Тесла“ Медвеђа) 

 

 

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, а према 

програму који су остварили у току четворогодишњег образовања: 

1. 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. 

Матурски практични рад проистиче из програма уже стручних предмета, а 

дефинише се из радних захтева карактеристичних за образовни профил у оквиру 

наведених програмских целина. 

 

1. МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД 

На матурском испиту проверава се оспособљеност кандидата за обављање 

послова занимања обухваћених образовним профилом. Садржај практичног рада: 

 

 

Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање: 

 

Моделирање машинских елемената и конструкција: 

- моделирање стандардних и нестандардних машинских елемената и 

склопова уз одговарајуће прорачуне и проверу оптерећења машинских елемената и 

склопова и израда радионичких и склопних  цртежа из CAD пакета за моделирање. 

 

Конструисање: 

- конструисање машинских делова и склопова,израда радионичких и 

склопних  цртежа помоћу CAD пакета уз примену конструисања; 

- прорачун машинских елемената и склопова. 

  



 

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 машинство и обрада 

метала, а за образовни профил. 

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

или за укључивање у рад.  

Ученик бира један предмет између следећих: 

 

 

1. Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање 

o Машински елементи; 

o Конструисање; 

o Испитивање машинских конструкција; 

o Математика. 

 

 

Изборни предмет се полаже према програмима које су ученици остварили у 

току четворогодишњег образовања. 

 


