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П р в о  п и л о т и р а њ е  д р ж а в н е  м а т у р е  

Врста школе 
Средње стручне школе  

(трогодишњи ОП) 
Гимназије Средње уметничке школе 

Средње стручне школе  

(четворогодишњи ОП) 

Врста испита ЗАВРШНИ ИСПИТ ОПШТА МАТУРА УМЕТНИЧКА МАТУРА СТРУЧНА МАТУРА 

Период 

пилотирања 
27-30. октобар 2020. године 

Сврха 

пилотирања 
Провера квалитета испитних материјала и дела процедура 

Број школа 

Број подручја 

рада 

Број ОП 

10 

8 

22 

50 3 
39 

12 

40 

Тип испита Практични: Радни задаци Писмени: Тест Писмени: Тест Писмени: Тест 

Дани тестирања 1 До 3 До 3 До 3 

Број испита 1 3 2 (3) 3 

Трајање испита 
Одређено појединачним радним 

задатком 
Сваки тест 90 минута Сваки тест 90 минута Сваки тест 90 минута 

Предмети  

1. Матерњи језик и књижевност 

2. МАТ 

3. БИО, ГЕО, ЕНГ, ИСТ, НЕМ, ФИЗ 

или ХЕМ 

1. Матерњи језик и књижевност 

2. ГЕО, ЕНГ или ИСТ 

Солфеђо и хармонија (само ОП 

Музички сарадник теоретичар) 

1. Матерњи језик и књижевност 

2. МАТ, односно други 

општеобразовни предмет 

3. Стручни испит (теоријски део) 

Број задатака 1–2 

20 (тестови из два обавезна 

општеобразовна предмета) 

До 20 (тестови из трећег предмета) 

20 (тест из обавезног општеобразовног 

предмета) 

До 20 (тестови из другог 

општеобразовног предмета) 

20 (Солфеђо и хармонија) 

20 (тестови из два обавезна 

општеобразовна предмета) 

До 25 (тестови из теоријских делова 

стручног испита) 

Припрема 

испитних 

материјала 

Радне групе за подручја 

рада/образовне профиле у складу са 

методологијом усклађеном са ЗУОВ-ом 

Радне групе за општеобразовне 

предмете  

у складу са методологијом усклађеном  

са ЗВКОВ-ом 

Општеобразовни предмети: 

Радне групе за општеобразовне 

предмете  

у складу са методологијом усклађеном  

са ЗВКОВ-ом 

 

Уметнички предмет (Солфеђо и 

хармонија): 

Радна група за музичко образовање 

Општеобразовни предмети: 

Радне групе за општеобразовне 

предмете  

у складу са методологијом усклађеном  

са ЗВКОВ-ом 

 

Стручни сипити: 

Радне групе за подручја 

рада/образовне профиле у складу са 

методологијом усклађеном са ЗУОВ-ом 

 


