
КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЈУН 2022.ГОДИНЕ 

(за завршне разреде) 

 
Завршетак наставе за матуранте је у петак 03. 06. 2022. године. 

Завршни испит – пријава и уплата до 27 .05. 2022. године у износу од 600 динара на 

текући рачун школе број 840-2284760-62. 

Потребно је да ученици признанице о уплати понесу на полагање и предају одељењском 

старешини. 

ИСПИТНИ ОДБОР:  председник – директор 

                                    заменик председника – психолог 

                                    секретар – секретар школе 

 

06. и 07. јуна 2022. године од 10 часова – разредни и поправни испити  (може раније или 

касније у договору предметни наставник - ученик). 

Потребно је да предметни наставници до 01. 06. 2022. године доставе списак ученика за 

разредне и поправне испите одељењским старешинама. 

Одељењске стрешине ће списак доставити школи, како би се формирале испитне 

комисије.   

 

ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА ЗА ЗАВРШНЕ РАЗРЕДЕ У ПЕТАК  03. 06. 2022. ГОДИНЕ СА 

ПОЧЕТКОМ У 12 ЧАСОВА. 

СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА - НАКОН СЕДНИЦА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА. 

 

У среду, 08. 06. 2022. године, у 08 часова (може и касније, нпр. 10 сати) писмени испит из 

српског језика и књижевности за одељења 4Е, 4П и 4МО, фискултурна сала!  
Комисија: Наташа Додић – председник, испитивач, члан  

                  Усорац Ивана – председник, испитивач, члан  

                  Васић Даниела – председник, испитивач, члан  

       Софија Зобеница – председник, испитивач, члан  

 

 

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 

 

У понедељак, 13. 06. 2022. године од 13 часова израда практичног рада – Рачуноводство. 

Приликом полагања ученици ће бити распоређени у 2 учионице (по договору). 

 

У уторак, 14. 06. 2022. године од 13 часова одбрана практичног рада – Рачуноводство, 

према договореном распореду са ученицима. 

Комисија (за оба дана): Кромпић Јелена – председник 

                                         Ћорковић Драгана – испитивач 

                                          Кошутић Сања – члан 

 



Изборни предмети за економске техничаре (Маркетинг, Пословна економија, Основи 

економије, Монетарна економија и банкарство, Математика) – среда 15. и четвртак 16. јун 

2022. године према договореном распореду са ученицима после 13 часова. 

Комисија (за све предмете):  Кошутић Сања – испитивач, председник, члан 

                                                  Кромпић Јелена – испитивач, председник, члан 

      Миле Стојисављевић – испитивач, председник, члан 

              Марина Вујаковић – члан, председник 

      Катарина Сабо – испитивач 

      Бранка Станишић – председник  

                                                  Ћорковић Драгана - члан 

 

 

ПРАВНИ ТЕХНИЧАР 

 

У понедељак, 13. 06. 2022. године од 13 часова израда практичног рада. 

Приликом полагања ученици ће бити распоређени у 2 учионице (кабинет за 

кореспонденцију и учионица бр 13). 

У уторак, 14. 06. 2022. године од 13 часова одбрана практичног рада, према договореном 

распореду са ученицима. 

Комисија  (за оба дана): Капетановић Ивана – испитивач, председник, члан 

                                          Ненадић Весна – члан 

                                          Павловић Нада – испитивач, председник, члан 

 

Изборни предмети за правне техничаре ( Основи правних поступака, Основи радног права,  

Послови правног промета, Радно право, Историја, Филозофија) – среда 15. и четвртак 16. 

јун 2022. године према договореном распореду са ученицима после 13 часова. 

Комисија (за све предмете): Павловић Нада – испитивач, председник, члан 

                                                 Капетановић Ивана – испитивач, председник, члан 

                                                 Марић Јасмина – испитивач, председник, члан 

     Бојан Батало – испитивач, председник, члан 

      Весна Ненадић - члан 

                                                              

 

МОДЕЛАР ОДЕЋЕ 

 

У уторак, 14. 06. 2022. године у 10 часова – општи тест знања за моделаре одеће. 

Приликом полагања ученици ће бити у једној учионици. 

Комисија: Билић Татјана – члан 

                  Жујић Зорица – испитивач, председник, члан 

                  Тодоровић Бранкица – испитивач, председник, члан 

 

 



Израда детаља одевних предмета и Конструкција и израда шаблона за одевни предмет –  

понедељак 13. јун, среда 15.јун и четвртак 16. јун 2022. године према договореном 

распореду са ученицима. 

Комисија: Тодоровић Бранкица – председник, члан 

                  Бошковић Биљана – председник, члан 

                  Жујић Зорица – председник, члан 

       Татјана Билић, члан 

                  стручно лице – екстерни члан 

 

УГОСТИТЕЉСТВО – КУВАР И КОНОБАР 

 

Полагање завршног испита  од среде, 08. 06. 2022. године, са почетком у 08 часова у 

угоститељском кабинету. Наставак полагања од понедељка 13.јуна до четвртка 16. јуна од 

13 часова. 

 

Комисије:     куварство         Борислав Димковић – испитивач, председник 

                                                Ђорђевић Душан – члан 

                                                стручно лице – екстерни члан 

 

                      услуживање     Шарац Милка – испитивач, председник 

                                                Бошковић Ненад – члан 

                                                стручно лице – екстерни члан 

 

ЖЕНСКИ ФРИЗЕР 

 

Полагање завршног испита од среде, 08. 06. 2022. године, са почетком у 08 часова у 

фризерском кабинету. Наставак полагања од понедељка 13. до четвртка 16. јуна од 13 

часова. 

 

Комисија: Ћулибрк Татјана – испитивач, председник 

                  Александра Сазданић – испитивач, председник 

                  Наташа Пејовић – испитивач, председник 

                  Марина Вујаковић, члан 

 

 

УРУЧИВАЊЕ ДИПЛОМА 17. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ, ОД 13.ЧАСОВА. 

 
(АКО СТИГНЕМО ДА ЗАВРШИМО ДО ТАДА, А АКО НЕ 20. ИЛИ 21. ЈУНА У 12 ЧАСОВА) 

 

                                                                                                      ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

                                                                                           

                                                                                               ________________________ 

                                                                                                 ( Мирко Зрнић, дипл.екон.) 


