
ОПШТА И СТРУЧНА МАТУРА 
СТРУКТУРА ИСПИТА, МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА И НАСТАВАК ШКОЛОВАЊА 

МАТУРА 
ОБАВЕЗНИ ДЕО 

ИЗБОРНИ ДЕО 
опште/стручне матуре 

Упис на факултет 
Могућност 

запошљавања 

1.  2.  3.  4.   

ОПШТА 
МАТУРА 

1. СРПСКИ ЈЕЗИК  
И КЊИЖЕВНОСТ 

2. МАТЕМАТИКА 
 
(Уколико се слуша 
само две године, 
може да се замени 
другим 
предметом са 
Листе, али не 
мора) 

3. ЈЕДАН ОД ПРЕДМЕТА СА 
ЛИСТЕ, по избору:  
страни језик, историја, 
географија, физика, 
хемија, биологија, 
математика (уколико није 
полагана као 2. предмет) 

4. ЈЕДАН ИЛИ ВИШЕ  
ПРЕДМЕТА СА ЛИСТЕ, у 
зависности од факултета 
који ученик жели да 
упише: страни језик, 
историја, географија, 
физика, хемија, 
биологија, математика 
(уколико није полагана 
као 2. предмет)  
 
 

ДА, 

 у складу са чланом 
61. став 2 Закона о 

средњем образовању 
и васпитању 

НЕ 

СТРУЧНА 
МАТУРА 

3. СТРУЧНИ ИСПИТ 
 
3. 1. Тест за проверу 
стручно-теоријских знања 
3. 2. Матурски практични 
рад 

ДА,  
у складу са чланом 64. 

став 2 и 3 Закона о 
средњем образовању 

и васпитању 

ДА 

НАПОМЕНЕ 
Испити 1. и 2. су исти за ученике 
гимназије и стручних школа! 

 

Исти предмет може да 
се полаже само једном у 
оквиру матуре! 
 
Изборни део стручне 
матуре истоветан је са 
изборним делом опште 
матуре! 

Са стручном матуром - обавезни део– 
упис без пријемног испита на студије из 
научне и стручне области средњег 
образовања. 

Са стручном матуром – обавезни и 
изборни део – упис без пријемног испита 
на студије изван области из става 2. овог 
члана, уз полагање одређених предмета 
опште матуре, које утврди самостална 
високошколска установа уместо 
пријемног испита. 

 



ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ ОПШТЕ И СТРУЧНЕ МАТУРЕ 

 

1. Закон о основама система образовања и васпитања 
 

Завршни испити у основном и средњем образовању и васпитању 

Члан 78 
 

Завршни испити у основном и средњем образовању и васпитању су испити на 
државном нивоу којима се завршава одређени ниво образовања и васпитања, 
и то:  
1) у основном образовању и васпитању – завршни испит у основном 
образовању и васпитању;  
2) у општем средњем образовању и васпитању – општа матура;  
3) у средњем уметничком образовању и васпитању – уметничка матура;  
4) у средњем стручном образовању и васпитању – стручна матура, завршни 
испит средњег стручног образовања, специјалистички и мајсторски испит и 
испити других облика стручног образовања.  
Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом полаже завршни испит у складу 
са његовим чулним и моторичким могућностима, односно условима које 
захтева одређена врста инвалидитета.  
Ученик се може уписати на следећи ниво образовања и васпитања на основу 
резултата постигнутог на испиту из става 1. овог члана,осим специјалистичког 
и мајсторског испита.  
Ближе услове којима су уређени завршни испити из става 1. овог члана 

прописује министар. 
 
 

2. Закон о средњем образовању и васпитању 
 

Право на полагање опште матуре 
Члан 60. 

 

Општу матуру полажу ученици након завршеног четвртог разреда средњег 
општег образовања и васпитања у гимназији. 
Општу матуру, односно њен део може да полаже и ученик након завршеног 
четвртог разреда средњег стручног, односно уметничког образовања у складу 
са програмом опште матуре. 
Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом, специфичним тешкоћама у 
учењу или језичким баријерама полаже општу матуру у условима који  
 
 

 
 
 
 
обезбеђују превазилажење физичких и комуникацијских препрека, а може да 
буде ослобођен од полагања дела матурског испита из предмета за које су му 
током образовања прилагођавани стандарди постигнућа, или да тај део 
полаже у складу са индивидуалним образовним планом, о чему доносе одлуку 
тим за инклузивно образовање и тим за пружање додатне подршке 
ученицима. 
Тимови припремају планове за организовање и спровођење опште матуре за 
ученике из става 3. овог члана. 

 

Јавна исправа и наставак школовања 
Члан 61. 

Након положене опште матуре ученику се издаје јавна исправа, у складу са 
овим законом. 
На основу положене опште матуре, ученик може да се упише у 
високошколску установу без полагања пријемног испита, осим испита за 
проверу склоности и способности, у складу са законом којим се уређује високо 

образовање. 
 

Јавне исправе и наставак школовања 

Члан 64. 
 

Након положене стручне, односно уметничке матуре ученик стиче средње 
стручно, односно уметничко образовање и васпитање, о чему се издаје јавна 
исправа, у складу са овим законом. 
На основу положене стручне, односно уметничке матуре ученик може да се 
упише на студије у научној, стручној или уметничкој области у којој је стекао 
средње образовање и васпитање, без полагања пријемног испита, осим 
испита за проверу склоности и способности, у складу са законом којим се 
уређује високо oбразовање. 
На основу положене стручне, односно уметничке матуре ученик може да се 
упише на студије изван области из става 2. овог члана, уз полагање 
одређених предмета опште матуре, које утврди самостална високошколска 
установа уместо пријемног испита, у складу са законом којим се уређује високо 
образовање. 



ССТТРРУУЧЧННАА  ММААТТУУРРАА11  
ЦИЉ СТРУЧНЕ МАТУРЕ 

Стручном матуром проверава се да ли је ученик, након завршеног четвртог разреда средњег 
стручног образовања за образовни профил, стекао стручне компетенције прописане стандардом 
квалификације, односно знања, вештине и ставове за рад и наставак школовања, а у складу са 
наставним планом и програмом. 

ПРАВО НА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНЕ МАТУРЕ 
Ученик полаже стручну матуру у складу са законом. Стручну матуру може да полаже ученик који 
је завршио четири разреда средњег стручног образовања по наставном плану и програму/плану и 
програму наставе и учења за образовни профил за који се школује. 
Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом полажу стручну матуру у складу са њиховим 
моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева одређена врста 
инвалидитета, у складу са законом. 

СТРУКТУРА И САДРЖАЈ СТРУЧНЕ МАТУРЕ 
Стручна матура коју полажу ученици, након завршетка четири разреда средњег стручног 
образовања, има сертификациони карактер и састоји се од три испита. Поред ова три испита, 
ученик има право да полаже и додатне (изборне) испите. 
Стручна матура укључује три испита. Сваки ученик је у обавези да положи сва три испита да би 
сертификовао одређени програм средњег стручног образовања, и то: 
1. Српски језик и књижевност, односно матерњи језик и књижевност, 
2. Математика (осим за образовне профиле који немају математику у последње две године, они 
бирају предмет са Листе општеобразовних предмета на којој је понуђена и математика), 
3. Стручни испит (испит/тест за проверу стручно-теоријских знања и матурски практични рад). 
У оквиру стручне матуре, ученик полаже испите из општеобразовних наставних предмета 
истог садржаја и структуре тестова као и ученик општег средњег образовања и васпитања. 
Стручни испит се састоји од теоријског дела (тест/испит за проверу стручно-теоријских знања) и 
практичног дела (матурски практични рад) и заснован је на компетенцијама које су дефинисане 
стандардом квалификације, односно садржајима стручних предмета у складу са наставним 
планом и програмом. 
Садржај стручног испита прописују се одговарајућим правилником за сваки образовни профил. 
Додатни (изборни) део стручне матуре истоветан је са изборним делом опште матуре. 

СТРУКТУРА И САДРЖАЈ СТРУЧНОГ ИСПИТА 
Тест за проверу стручно-теоријских знања 
Циљ овог дела стручног испита је провера стручно–теоријских знања неопходних за обављање 
послова и задатака за чије се извршење ученик оспособљава током школовања. На испиту се 
проверавају знања из стручних предмета значајних за образовни профил. 
Тест се полаже писмено и садржи највише 50 задатака. Ученик је положио тест ако је остварио 
минимално 50,5% укупног броја бодова. 
Тест и кључ за оцењивање теста припрема Завод за унапређивање образовања и васпитања – 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих. Тест садржи задатке којима се испитује 
достигнутост исхода учења прописаним планом и програмом наставе и учења, односно циљева и 
задатака у складу са наставним планом и програмом за образовни профил. Тест је конципиран 
тако да обухвата све нивое знања и све садржаје који су процењени као темељни и од суштинског 

                                                           
1 Правилник о програму стручне матуре и завршног испита  

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 1/2018) 

значаја за обављање послова и задатака у оквиру занимања, као и за наставак школовања у 
матичној области. 
Комисију за преглед тестова чине три наставника стручних предмета.  
Стручни предмети обухваћени тестом прописују се одговарајућим правилником за сваки 
образовни профил. 
Матурски практични рад 
Циљ матурског практичног рада је провера стручних компетенција прописаних Стандардом 
квалификације, односно стечених знања, умења и вештина у складу са наставним планом и 
програмом за образовни профил. 
На матурском практичном раду ученик извршава радне задатке којим се проверавају стручне 
компетенције, односно стечена знања, умења и вештине. 
За проверу стручних компетенција, односно стечених знања, умења и вештина утврђује се листа 
стандардизованих радних задатака од које се сачињава одговарајући број радних задатака за 
матурски практични рад. 
Завод за унапређивање образовања и васпитања – Центар за стручно образовање и образовање 
одраслих припрема стандардизоване радне задатке за практични рад и упутство за оцењивање. 
На основу листе радних задатака, школа формира школску листу у сваком испитном року. Број 
радних задатака у школској листи мора бити најмање за 10% већи од броја ученика у одељењу 
који полажу матурски практичан рад. 
Оцену о стеченим стручним компетенцијама, односно знањима, умењима и вештинама даје 
трочлана испитна комисија. Комисију чине два наставника стручних предмета, од којих је један 
председник комисије, и представник послодаваца, стручњак у датој области рада. 
Сагласност на чланство представника послодаваца у комисији, на предлог школа, даје Унија 
послодаваца Србије, односно Привредна комора Србије, односно одговарајуће стручно удружење 
или комора. 
Када ученик оствари најмање 50% од укупног броја бодова на сваком појединачном радном 
задатку, сматра се да је показао компетентност. 
Матурски практични рад спроводи се у школи и просторима где се налазе радна места и услови 
за реализацију матурског практичног рада. 
Ученик је положио стручни испит ако је из појединачних делова испита добио позитивну оцену. 

НАЧИН ПОЛАГАЊА СТРУЧНЕ МАТУРЕ 
Ученик полаже испите из општеобразовних наставних предмета на исти начин као и ученик 
општег средњег образовања. 
Стручна матура се полаже на целој територији Републике Србије у исто време, а план полагања 
се утврђује школским календаром за средње школе. План полагања стручне матуре подразумева 
два редовна испитна рока: јунски и августовски. Ученици који не положе стручну матуру у 
редовном року, полажу у следећем испитном року, у складу са прописаним календаром. 
У истом дану ученик може да полаже само један део матурског, односно стручног испита.  
Сваки ученик је у обавези да у календаром прописаном року поднесе пријаву школи за полагање 
стручне матуре. Пријава садржи списак испита из обавезног дела стручне матуре и, уколико 
ученик жели да полаже изборни део стручне матуре, списак наставног/-их предмета 
изборног дела стручне матуре. 
Ученик има право да одустане од изборног дела стручне матуре у року који је прописан 
календаром. 
Ученик је положио стручну матуру када положи све испите из обавезног дела. 
Ученик који је на једном или два појединачна испита стручне матуре добио недовољну оцену, 
упућује се на полагање поправног или поправних испита. 



Након положених свих испита ученику се издаје јавна исправа о положеној стручној матури за 
одговарајући образовни профил и додатак дипломи. 

Ученик са положеном стручном матуром може да се упише на високошколску установу под 
условима које та установа прописује, односно у складу са законом. 

 

 

ОПШТА МАТУРА2 
ЦИЉ ОПШТЕ МАТУРЕ 

Циљ опште матуре је да се провере постигнућа ученика, односно степен усвојености и 
развијености знања и умења, тј. компетенције ученика на крају општег средњег образовања и 
васпитања и утврди спремност ученика за даљи наставак образовања на високошколској 
установи.  

ПРАВО НА ПОЛАГАЊЕ ОПШТЕ МАТУРЕ 
Општу матуру полажу ученици који су завршили четврти разред општег средњег образовања и 
васпитања, односно гимназију.  
Ученици који су завршили четврти разред средњег стручног односно уметничког 
образовања и васпитања имају право да полажу општу матуру, односно њен део, у складу 
са законом.  
Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом полажу општу матуру у складу са њиховим 
моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева одређена врста 
инвалидитета, у складу са Законом.  

САДРЖАЈ ОПШТЕ МАТУРЕ 
Садржај опште матуре могу да чине испити из наставних предмета за које су дефинисани и 
усвојени општи стандарди постигнућа за крај општег средњег и средњег стручног образовања у 
делу општеобразовних предмета.  
Листу општеобразовних наставних предмета чине: Српски језик и књижевност/ Матерњи језик 
и књижевност, Страни језик, Математика, Физика, Хемија, Биологија, Географија, Историја и 
Српски као нематерњи језик.  

СТРУКТУРА ОПШТЕ МАТУРЕ 
Општу матуру чине испити из обавезног и изборног дела.  
Обавезни део опште матуре је обавезан за све ученике.  
Обавезни део опште матуре чине три (3) испита из следећих наставних предмета:  

- Српски језик и књижевност, односно Матерњи језик и књижевност;  
- Математика;  
- Наставни предмет по избору.  

Српски језик и књижевност, односно Матерњи језик и књижевност, у обавези су да полажу сви 
ученици.  
Математику су у обавези да полажу сви ученици који су овај наставни предмет учили више од две 
године општег средњег образовања и васпитања. Ученици који су учили Математику до две 
године бирају неки други предмет са Листе општеобразовних наставних предмета, што укључује и 
могућност избора Математике.  
Наставни предмет по избору је предмет који ученик обавезно мора да изабере са Листе 
општеобразовних наставних предмета.  
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У обавезном делу опште матуре ученик полаже три различита наставна предмета. Дакле, 
наставни предмет по избору не може да буде Српски језик и књижевност/ Матерњи језик и 
књижевност и Математика (односи се само на ученике који су Математику учили више од две 
године), тј. наставни предмет који је ученик изабрао уместо Математике. Српски као нематерњи 
језик могу да изаберу само ученици који су образовање и васпитање стицали на једном од језика 
националних мањина.  
ИЗБОРНИ део је део за који ученик може да се определи у зависности од захева 
високошколске установе на којој планира да настави образовање. Уколико се ученик у 
предвиђеном року определи за полагање изборног дела опште матуре, овај део испита постаје 
обавезан за тог ученика. Ученик може да одустане од полагања овог дела у року који је прописан 
школским календаром за средње школе за полагање опште матуре.  
У изборном делу ученик може да бира наставне предмете са Листе општеобразовних наставних 
предмета и то бира само оне предмете које није полагао у оквиру обавезног дела.  
Број изборних предмета, које ученик бира, није ограничен. Изборни део опште матуре полажу 
ученици на основу сопственог избора.  

САДРЖАЈ И СТРУКТУРА ТЕСТОВА 
Обавезне и изабране наставне предмете у оквиру обавезног и изборног дела опште матуре 
ученик полаже писаним путем, решавањем тестова.  
Тестови су засновани на утврђеној листи општих стандарда постигнућа за крај општег средњег и 
средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета и њима се испитују знања и 
умења ученика на крају општег средњег образовања и васпитања, односно степен развијености 
предметне и међупредметних компетенција са три нивоа образовних стандарда.  
Тест садржи 40 задатака од којих је 10 задатака са основног нивоа, 20 задатака са средњег нивоа 
и 10 задатака са напредног нивоа. Задаци носе различити број бодова у односу на ниво задатка. 
Максимално време полагања теста је 240 минута.  

НАЧИН ПОЛАГАЊА ОПШТЕ МАТУРЕ 
Општа матура полаже се на целој територији Републике Србије у исто време и план полагања је 
утврђен школским календаром за средње школе. План полагања опште матуре подразумева два 
редовна испитна рока: јунски и августовски. Ученици који не положе општу матуру у редовном 
року полажу у следећем испитном року у складу са прописаним календаром.  
Општа матура, у обавезном и изборном делу, полаже се писаним путем, решавањем тестова.  
Сваки ученик је у обавези да у календаром прописаном року поднесе пријаву школи за полагање 
опште матуре. Пријава садржи списак наставних предмета из обавезног дела опште матуре 
и списак наставног/-их предмета изборног дела опште матуре.  
Ученик има право да одустане од изборног дела опште матуре у року који је прописан 
календаром.  
Ученик је положио општу матуру када положи све испите из обавезног дела.  
Сваке школске године одређује се минималан број бодова за сваки предмет појединачно који је 
потребан да би ученик положио тај предмет.  
Након положених свих испита ученику се издаје јавна исправа о положеној општој матури која 
садржи: називе наставних предмета из обавезног као и изборног дела, оцене и остварени 
проценат/број поена за сваки наставни предмет и проценат решености задатака за сваки ниво 
стандарда.  

Ученик са положеном општом матуром може да се упише на високошколску установу под 
условима које та установа прописује, односно у складу са законом. 


