„Просветни гласник“, 4/2013
Образовни профил: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
МАТУРСКИ ИСПИТ
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).
А) Заједнички део обухвата предмет обавезан за све ученике средњих стручних школа, а према програму који је створен у току четворогодишњег образовања.
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
1. Матурски практични рад
На матурском испиту проверава се оспособљеност кандидата за обављање послова занимања
обухваћених образовним профилом. Садржаји практичног рада утврђују се из следећих области:
- пословна средства предузећа;
- благајничко пословање;
- евиденција материјала ситног инвентара и амбалаже;
- трошкови пословања у предузећу;
- калкулације;
- реализација роба и услуга;
- приходи и расходи у пословању предузећа;
- утврђивање пословног резултата;
- расподела пословног резултата;
- инвентарисање;
- банкарско пословање;
- финансијско пословање у предузећу;
- статистичко обухватање производње и промета и
- изражавање пословног резултата
Садржаји усмене одбране рада проистичу из садржаја програма матурског практичног рада и
односе се на објашњења конкретног матурског практичног рада.
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 економија, право и администрација - област економије.
Изборни предмет који ученик бира може бити од значаја за даље образовање или за укључивање у рад. Ученик бира један предмет између следећих:
1. Математика,
2. Основи економије,
3. Пословна економија,
4. Рачуноводство,
5. Маркетинг,
6. Статистика,
7. Монетарна економија и банкарство
Изборни предмети се полажу према програмима које су ученици остварили у току четворогодишњег школовања.

