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       На основу Правилника о наставном плану и програму за гимназију, део садржај и 

начин полагања матурског испита у гимназији („Службени гласник СРС - Просветни 

гласник'', бр. 5/90 и „Службени гласник РС - Просветни гласник'', бр. 3/91..1/09, 3/09, 

10/09, 5/10, 07/11, 4/13, 14/13... 5/14, 4/15, 18/15, 11/16, 13/16-испр. и 10/17-испр, 12/18 – 

др.правилник, 30/19 – др.пропис и 8/19 – др.пропис) и Правилника о плану и програму 

образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама 

(„Службени гласник СРС - Просветни гласник'', бр.6/90 и „Службени гласник РС - 

Просветни гласник'', бр. 4/91...1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 08/10-испр., 11/13, 14/13, 5/14, 

3/15, 11/16, 13/18, 30/19 – др.пропис и 15/19), на седници Наставничког већа, одржаној 

04.06.2020. године, директор Средње школе Кладово доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању Испитног одбора, Комисија за спровођење матурског испита и   

дежурних наставника који ће дежурати на писменим испитима  

у јунском испитном року шк. 2019/2020. године 

 

I 

 

Испитни одбор за спровођење матурског испита у шк. 2019/2020. години чине:  

1. Зоран Николић, директор школе - председник Испитног одбора 

2. Олга Лазовић, педагог школе -  заменик председника  

3. Светлана Поповић, секретар школе – секретар Испитног одбора 

4. Сви чланови Испитних комисија 

 

IV/1-  Општи тип Гимназије 

 

    Заједнички део испита 
 

1) СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВ. – писмени испит (08.06.2020.г. од 8 h) 

 

1. Мирјана Гавриловић, наставник српског јез. и књиж. -  испитивач 

(председник) 

2. Јасмина Ђорђевић, наставник српског језика и књижевности – члан 

3. Сунчица С. Бондокић, наставник српског језика и књижевности – члан 

 

2) ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – писмени испит (10.06.2020. г. од 8 h) 

 

1. Александра Јовановић, наставник енглеског језика – испитивач (председник) 

2. Невена Благојевић, наставник енглеског језика - члан 

3. Катарина Панић, наставник енглеског језика – члан 

 

3)  ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК - писмени испит (10.06.2020. г. од 8 h) 

1. Марко Груичић, наставник француског језика – испитивач (председник) 

2. Драгана Стојковска, наставник француског језика - члан 

3. Александра Јовановић, наставник енглеског језика - члан 
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           4) МАТЕМАТИКА - писмени испит (10.06.2020. г. од 8 h) 

          1. Бојан Божановић, наставник математике – испитивач (председник) 

            2. Мира М. Турановић, наставник математике – члан 

            3. Иван Стојановић, наставник физике – члан 

 

 

Изборни део – ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА ( усмени испит ) 

 

 

 

1) СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ( 12.06.2020. г. у 8h ) 

1. Мирјана Гавриловић, наставник српског јез. и књиж.- испитивач  (предс.) 

      2. Јасмина Ђорђевић, наставник српског језика и књижевности – члан 

      3. Сунчица С. Бондокић, наставник српског језика и књижевности – члан 

 

2)  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ( 12.06.2020. г. у 9h ) 

1. Александра Јовановић, наставник енглеског јез. – испитивач (председник) 

2. Невена Благојевић, наставник енглеског језика - члан 

      3. Драгана Пауновић, наставник енглеског језика – члан 

 

3) ИСТОРИЈА  ( 12.06.2020. г. у  9h ) 

      1. Ана Стојановић, наставник историје – испитивач (председник) 

      2. Сања Стојковић, наставник географије - члан 

      3. Бранислава Тасић, наставник социологије и филозофије - члан  

 

4) СОЦИОЛОГИЈА ( 12.06.2020. г. у 10h ) 

1. Бранислава Тасић, наставник социол. и филозоф. – испитивач 

(председник) 

2. Ана Стојановић, наставник историје – члан 

3. Сања Стојковић, наставник географије – члан 

 

5) БИОЛОГИЈА ( 12.06.2020. г. у 8h ) 

      1. Михајло Стаменковић, наставник биологије – испитивач (председник) 

      2. Сузана С.Добрић, наставник биологије - члан 

      3. Иван Стојановић, наставник физике – члан 

 

6)   ГЕОГРАФИЈА ( 12.06.2020. г. у  9h ) 

      1. Сања Стојковић, наставник географије – испитивач (председник) 

2. Ана Стојановић, наставник историје – члан 

3. Бранислава Тасић, наставник социологије и филозофије – члан 

 

             7)   ХЕМИЈА ( 12.06.2020. г. у 8h ) 

      1. Иванка Радоњић, наставник хемије – испитивач (председник) 

      2. Иван Стојановић, наставник физике – члан 

      3. Михајло Стаменковић, наставник биологије – члан 

 

  8)   РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА ( 12.06.2020. г. у 11.30h ) 

                  1. Игор Спасић, наставник рачунар. и информ. – испитивач (председник)  

                  2. Љубиша Миленковић, наставник рачунар. и информ. - члан 

                  3. Александар Шејњановић, наставник рачунар. и информ. - члан 

 

 

 

 



 

 

 

IV/2 – Електротехничар рачунара 

 

• Заједнички део испита 

 
1) СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВ. - писмени испит (08.06.2020.г. од 9 h) 

 

1. Гордана Антић, наставник српског јез. и књиж. - испитивач (председник) 

2. Мирјана Гавриловић, наставник српског језика и књижевности - члан 

3. Сунчица С. Бондокић, наставник српског језика и књижевности – члан 

 

 

• Изборни предмет ( усмени испит ) 

 

 

1) РАЧУНАРИ  ( 10.06.2020. г. у 8.30h ) 

 

1. Љубиша Миленковић, наставник рач. и информ. – испитивач (председник)     

2. Драган Димитријевић, наставник електро групе предмета - члан 

3. Игор Спасић, наставник рачунарства и информатике - члан 

 

2) ПРОГРАМИРАЊЕ ( 10.06.2020. г. у 8.30h ) 

 
             1. Драган Димитријевић, наставник електро гр.предм. – испитивач (председник) 

             2. Љубиша Миленковић, наставник рачунарства и информатике - члан 

             3. Игор Спасић, наставник рачунарства и информатике – члан 

 

3) ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА ( 10.06.2020. г. од 8h и 9.30h) 

 

 1. Ратка Будујкић, наставник електро гр.предмета – испитивач (председник) 

 2. Богољуб Мариновић, наставник електро групе предмета – члан 

 3. Мирјана Илијевић, наставник електро групе предмета - члан  

 

 4)  РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ ( 10.06.2020. г. у 10.30h ) 

 1. Мирјана Илијевић, наставник електро групе предм. - испитивач (председник) 

 2. Богољуб Мариновић, наставник електро групе предмета – члан 

 3. Ратка Будујкић, наставник електро групе предмета – члан 

 

5)   ЕЛЕКТРОНИКА ( 10.06.2020. г. у 11 h ) 

             1. Богољуб Мариновић, наставник електро гр. пред. – испитивач (председник) 

             2. Ратка Будујкић, наставник електро групе предмета – члан 

             3. Мирјана Илијевић, наставник електро групе предмета - члан 

 

 

• Матурски практичан рад ( усмени испит ) 

 
1) РАЧУНАРИ  ( 12.06.2020. г. од 8h и 9.30h )  

 

1. Љубиша Миленковић, наставник рач. и информ. – испитивач (председник)     

2. Драган Димитријевић, наставник електро групе предмета - члан 

3. Игор Спасић, наставник рачунарства и информатике - члан 

 

 



      

2) ПРОГРАМИРАЊЕ ( 12.06.2020. г. у 10.30h ) 

 
              1. Драган Димитријевић, наставник елек. гр.предм. – испитивач (председник) 

              2. Љубиша Миленковић, наставник рачунарства и информатике - члан 

  3. Игор Спасић, наставник рачунарства и информатике – члан 

 

  3) РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ ( 12.06.2020. г. у 8.30h ) 

   1. Мирјана Илијевић, наставник електро гр. предм. - испитивач (председник) 

   2. Богољуб Мариновић, наставник електро групе предмета – члан 

   3. Ратка Будујкић, наставник електро групе предмета – члан 

 

  4)  ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА ( 12.06.2020. г. у 10h ) 

 

   1. Ратка Будујкић, наставник електро гр.предмета – испитивач (председник) 

   2. Богољуб Мариновић, наставник електро групе предмета – члан 

   3. Мирјана Илијевић, наставник електро групе предмета - члан  

 

IV/3 - Економски техничар 

 

• Заједнички део испита 

 
1) СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВ. – писмени испит (08.06.2020.г. од 8.30 h) 

 

1. Мирјана Гавриловић, наставник српск. јез. и књиж. -  испитивач (председник) 

2. Јасмина Ђорђевић, наставник српског језика и књижевности – члан 

3. Сунчица С. Бондокић, наставник српског језика и књижевности – члан 

 

• Изборни предмет ( усмени испит ) 

 

1)  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ (10.06.2020.г. од 9 h ) 

 

1. Марина А. Бађић, наставник економске групе пред. – испитивач (председник) 

2. Ирена Жупан, наставник економске групе предмета – члан 

3. Јована Тошић, наставник економске групе предмета – члан 

 

2) ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА  (10.06.2020.г. од 12.30 h ) 

 

1. Јелена Јовановић, наставник економске групе предмета - председник 

2. Мира Николић, наставник економске групе предмета - члан 

3. Ирена Жупан, наставник економске групе предмета – члан 

 

3) МАРКЕТИНГ (10.06.2020.г. од 11 h ) 

 

1. Ирена Жупан, наставник економске групе предмета – испитивач (председник) 

2. Мира Николић, наставник економске групе предмета – члан 

3. Јелена Јовановић, наставник економске групе предмета – члан 

 

4) МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО (10.06.2020.г. од 10 h ) 

 

            1. Ирена Жупан, наставник економске групе предмета – испитивач (председник) 

2. Јована Тошић, наставник економске групе предмета – члан 

3. Марина Алексић-Бађић, наставник економске групе предмета – члан 

 

 

 



 

 

• Матурски практичан рад  
 

1) РАЧУНОВОДСТВО  

Писмени део испита (11.06.2020.г. од 9 h ) 
Усмена одбрана (12.06.2020.г. од 9 h ) 

 

             1. Мира Николић, наставник екон. гр.предм. – испитивач (председник) 

 2. Марина Алексић-Бађић, наставник економске групе предмета – члан 

 3. Јелена Јовановић, наставник економске групе предмета – члан 

 

2) СТАТИСТИКА  

Писмени део испита (11.06.2020.г. од 9 h ) 
Усмена одбрана (12.06.2020.г. од 9 h ) 

 

1. Јелена Јовановић, наставник економске групе предмета - председник 

            2. Јована Тошић, наставник економске групе предмета - члан 

            3. Ирена Жупан, наставник економске групе предмета – члан 

 

IV/4 - Машински техничар моторних возила 

 

• Заједнички део испита 

 
1) СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВ. – писмени испит (08.06.2020.г. од 9.30 h) 

 1. Гордана Антић, наставник српског јез. и књиж. - испитивач (председник) 

             2. Мирјана Гавриловић, наставник српског језика и књижевности - члан 

             3. Сунчица С. Бондокић, наставник српског језика и књижевности – члан 

 

• Изборни предмет ( усмени испит ) 

 

1) ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (10.06.2020.г. од 9h и 11h) 

 

             1. Божидар Ћеха, наставник машин. гр. предм. – испитивач (председник) 

             2. Бата Павловић, наставник машин. гр. предм. – члан 

             3. Анђелија Милосављевић, наставник практичне наставе  – члан 

 

• Матурски практичан рад  

 
1) ПРАКТИЧНА НАСТАВА (12.06.2020.г. од 9h и 11 h) 

 
           1. Божидар Ћеха, наставник машин. гр. предм. – испитивач (председник) 

             2. Бата Павловић, наставник машин. гр. предм. – члан 

             3. Анђелија Милосављевић, наставник практичне наставе  – члан 

 

 

III/5 -  Завршни испит (09.06.2020. г. од 9 h и 10.30 h) 

             

            Трговци 

 
1. Ирена Жупан, наставник економ. гр.предмета – испитивач (председник) 

2. Јована Тошић, наставник економске групе предмета – члан 

3. Смиља Радић, трговац - екстерни члан 

 



 

            Кувари 

 
1. Никола Боболокић, наставник куварства – испитивач (председник) 

2. Душан Туфајевић, наставник куварства – члан 

3. Бојан Јордачевић, кувар - екстерни члан 

 

II 

 

Именују се дежурни наставници који ће дежурати на писменом делу испита у 

засебним учионицама по један у групи од 9 ученика: 

 

Српски језик и књижевност IV/1- понедељак, 08.06.2020. године од 8 h 

1. Илија Мудринић, наставник физичког васпитања 

2. Катарина Панић, наставник енглеског језика 

 

Енглески  и Француски језик IV/1 – среда, 10.06.2020. године од 8 h 

       1. Ана Стојановић, наставник историје 

       2. Сања Стојковић, наставник географије 

 

Математика IV/1 – среда, 10.06.2020. године од 8 h 

       1. Ана Стојановић, наставник историје 

       2. Сања Стојковић, наставник географије 

  

Српски језик и књижевност IV/2 - понедељак, 08.06.2020. године од 9 h 

1. Михајло Сидерис, наставник физичког васпитања 

2. Јована Тошић, наставник економске групе предмета 

3. Никола Боболокић, наставник куварства 

 

Српски језик и књижевност IV/3 - понедељак, 08.06.2020. године од 8.30 h 

1. Александар Милановић, наставник ликовне културе 

2. Ана Стојановић, наставник историје 

3. Александар Шејњановић, наставник информатике и рачунарства 

 

Писмени део испита из рачуноводства IV/3 - четвртак, 11.06.2020. г. од 9 h 

      1. Александар Милановић, наставник ликовне културе 

      2. Иван Стојановић, наставник физике 

 

Писмени део испита из статистике IV/3 - четвртак, 11.06.2020. г. од 9 h 

      1. Александар Шејњановић, наставник информатике и рачунарства 

 

Српски језик и књижевност IV/4 - понедељак, 08.06.2020. године од 9.30 h 

1. Мирослав Павловић, наставник машинске групе предмета 

2. Владимир Букатаревић, наставник практичне наставе 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: Радници који су незадовољни решењем имају право жалбе 

Школском одбору у року од 15 дана од дана објављивања решења на огласној табли 

школе. 

 

 

Доставити: 

- Огласна табла                                                                  Директор, 

- Архива школе                                                      _____________________ 

                                                                                            Зоран Николић 

 

 

 


