
                                                   ПЛАН АКТИВНОСТИ - МАТУРАНТИ 
Датум Активност Учесници активности Носиоци активности Место активности 

од 26.05.2021.године. до 
01.06.2021.године. 

Закључивање оцена за 
матуранте 

Ученици, наставници у 
матурантским и 

завршним одељењима, 
одељењске старешине 

завршних одељења 

Наставници у 
матурантским и 

завршним одељењима, 
одељењске старешине 

завршних одељења 

У школи  

02.06.2021.године. 

Одељењска већа, 1. 
конститутивна седница 

испитног одбора и 
Наставничко веће за 
завршна одељења 

Ученици и наставници у 
завршним одељењима 

Наставници у завршним 
одељењима 

On line и само ако је 
неопходно  у школи 

03.06.2021.године. и 
04.06.2021.године. 

Разредни испити 

Наставници у 
матурантским и 

завршним одељењима, 
одељењске старешине 

завршних одељења, 
референтска и пп 

служба 

Наставници у 
матурантским и 

завршним одељењима, 
одељењске старешине 

завршних одељења, 
референтска и пп 

служба 

У школи по посебном 
распореду 

04.06.2021.године. 

Одељењска већа за 
завршна одељења, 
2.седница испитног 

одбора 

Наставници, ученици Наставници 
On line или у школи, по 

посебном распореду 



04.06.2021.године. 

Предаја матурских 
радова за завршна 

одељења по старом 
програму 

Наставници у 
матурантским и 

завршним одељењима, 
одељењске старешине 

завршних одељења, 
референтска и пп 

служба 

Наставници у 
матурантским и 

завршним одељењима, 
одељењске старешине 

завршних одељења, 
референтска и пп 

служба 

У школи по посебном 
распореду 

05.06.2021.године. 
Полагање српског и 
мађарског језика - 

матуранти 

Ученици, наставници 
ментори 

Наставници ментори 
У школи по посебном 

распореду 

07.06.2021.године. 
Одбрана матурског 

практичног рада, 
мултимедије - Т43 

Ученици, наставници 
ментори 

Комисија 
У школи, по посебном 

распореду 

07.06.2021.године. и 
08.06.2021.године. 

Одбрана матурског 
практичног рада за 

Техничар мехатронике 
М41 

Ученици, наставници 
ментори 

Комисија 
У школи, по посебном 

распореду 

07.06.2021.године. и 
11.06.2021.године. 

Одбрана матурског 
практичног рада по 

посебном распореду 
Инфор.технол. - ИТ41, 

ИТ42,   

Ученици, наставници 
ментори 

Комисија 
У школи, по посебном 

распореду 

07.06.2021.године. и 
08.06.2021.године. 

Одбрана матурског 
практичног рада за -

Администратори 
рачунарских мрежа 

Т47 

Ученици, наставници 
ментори 

Комисија 
У школи по посебном 

распореду 

08.06. 2021.године. 
Изборни предмет: А41, 

Е47 
Ученици, наставници 

ментори 
Комисија 

У школи по посебном 
распореду 



10.06.2021.године. 
Одбрана матурског 
практичног рада -

Рачунари - Р41, Р42 
      

08.06.2021.године. Тест за T44 
Ученици, наставници 

ментори 

Ученици, дежурни 
наставници, комисија 

за преглед теста 

У школи, по посебном 
распореду 

08.06.2021.године. Тест за АЕ4 
Ученици, наставници 

ментори 

Ученици, дежурни 
наставници, комисија 

за преглед теста 

У школи, по посебном 
распореду 

09.06.2021.године. 
Одбрана матурског  

рада - А41 
Ученици, наставници 

ментори 
Ученици, наставници 

ментори 
У школи, по посебном 

распореду 

9.06.2021.године. 
Матурски 

испит,изборни 
предмет: Р41, Е45, Р42 

Ученици, наставници 
ментори 

Ученици, наставници 
ментори 

У школи, по посебном 
распореду 

09.06.2021.године. Тест за ИТ41, ИТ42 
Ученици, наставници 

ментори 

Ученици, дежурни 
наставници, комисија 

за преглед теста 

У школи, по посебном 
распореду 

09.06.2021.године. 
Тест - теоријски део за 

Т43  
Ученици, дежурни 

наставници 

Ученици, дежурни 
наставници, комисија 

за преглед теста 

У школи, по посебном 
распореду 

09.06.2021.године. 
Изборни предмет: Т41, 

П41 
Ученици, ментор и 

комисија 
Ученици, ментор и 

комисија 
У школи, по посебном 

распореду 

10.06.2021.године. 

Менторски рад - 
матура за одељења по 
старом програму: Т41, 

Р41, Р42, Е45,П41 

Ученици, дежурни 
наставници 

Ученици, ментор и 
комисија 

У школи, по посебном 
распореду 



10.06.2021.године. 

Одбрана матурског 
практичног рада, 
електротехничар 

телекомуникације - Т44 

Ученици, дежурни 
наставници 

Ученици, дежурни 
наставници 

У школи, по посебном 
распореду 

10.06.2021.године. 
Тест-теоријски део за 

разреде М41, Т47, 
Ученици, ментор и 

комисија 

Ученици, дежурни 
наставници, комисија 

за преглед теста 

У школи, по посебном 
распореду 

10.06.2021.године. 
Одбрана практичног 
матурског рада Е-47 

Ученици, ментор и 
комисија 

Ученици, дежурни 
наставници, комисија 

за преглед теста 

У школи, по посебном 
распореду 

10.06.2021.године. 
Изборни предмет - 

РМ4 
Ученици, ментор и 

комисија 
Ученици, дежурни 

наставници 
У школи, по посебном 

распореду 

10.06.2021.године. и 
11.06.2021.године.  

Одбрана практичног 
матурског рада АЕ4 

Ученици, комисија Комисија 
У школи, по посебном 

распореду 

11.06.2021.године. 

Одбрана матурског 
практичног рада за - 
РМ4 на мађарском 

језику 

Ученици, комисија Комисија 
У школи, по посебном 

распореду 

07.06.2021.године. 
Одбрана завршног 
рада за 3.степен - 

Електричар 

Ученици, комисија ( 
Бујак Јован, Секулић 

Јован, Екстерни члан), 
Резервни члан: Илин 

Дејан 

Комисија Енергоглобал 

08.06.2021.године., и 
09.06.2021.године. 

Одбрана завршног 
рада за 3.степен - 

Електричар 

Ученици, комисија 
(Иванчук Саша, 

Павловић Богдан, 
Екстерни члан), 

Резервни члан: Илин 
Дејан 

Комисија Струја ДОО 



10.06.2021.године. и 
11.06.2021.године. 

Одбрана завршног 
рада за 3.степен - 

Електричар 

Ученици, комисија 
(Павловић Богдан, 

Иванчук Саша, Екстерни 
члан), Резервни члан: 

Илин Дејан 

Комисија Ен.Тех.Јужна Бачка. 

10.06.2021.године. и 
11.06.2021.године. 

Одбрана завршног 
рада за 3.степен - 

Ел.монтер мреже и 
построј. 

Ученици, комисија 
(Павловић Богдан, 

Иванчук Саша, Екстерни 
члан), Резервни члан: 

Илин Дејан 

Комисија Ен.Тех.Јужна Бачка. 

07.06.2021.године. 

Одбрана завршног 
рада за 3.степен - 

Ел.монтер мреже и 
построј. 

Ученици, комисија ( 
Бујак Јован, Секулић 

Јован, Екстерни члан) 
Комисија ЕМС-Електро мреже Србије 

09.06.2021.године. 

Одбрана завршног 
рада за 3.степен - 

Ел.монтер мреже и 
построј. 

Ученици, комисија ( 
Бујак Јован, Секулић 

Јован, Екстерни члан) 
Комисија Струја ДОО 

09.06.2021.године. 

Одбрана завршног 
рада за 3.степен - 

Ел.монтер мреже и 
построј. 

Ученици, комисија ( 
Бујак Јован, Секулић 

Јован, Екстерни члан) 
Комисија 

У школи, по посебном 
распореду - ЕПС 

11.06.2021.године. 

Одбрана завршног 
рада за 3.степен - 

Механичар за 
термичке и расхладне 

уређаје 

Ученици, комисија 
(Родић Предраг, 

Секулић Јован, Илин 
Дејан) 

Комисија 
У школи, по посебном 

распореду 

11.06.2021.године. 

Одбрана завршног 
рада за 3.степен - 

Монтер 
телекомуникационих 

уређаја 

Ученици, комисија 
(Савић Оливера, 

Лазарев Стеван, Мунир 
Р.А) 

Комисија 
У школи, по посебном 

распореду 



11.06.2021.године. 

Трећа седница 
испитног одбора - 

утврђивање успеха на 
матури 

Наставници у 
матурантским и 

завршним одељењима, 
одељењске старешине 

завршних одељења, 
референтска и пп 

служба 

Наставници у завршним 
одељењима 

On line 

14.06.2021.године., 
15.06.2021.године.  и 

16.06.2021.године. 

Штампање 
сведочанстава, 

уверења и диплома 

Одељењске старешине, 
комисије за преглед и 
штампање докумената 

Комисија 
У школи, по посебном 

распореду 

 


