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Записник са састанка директора школа поводом недавно објављених 
планова и програма за образовни профил Трговац 

 

  Састанак се одржава у Трговачкој школи у Београду, у уторак 15.10.2013. године са 
почетком у 13 часова.  
Састанку присуствују: 

- Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја: 
Маринчић Драган, начелник одељења за средње образовање и васпитање и 
Крстић Наталија, руководилац групе за средње стручно образовање и васпитање,  

- Представник Завода за унапређење образовања и васпитања Микарић Радиша, 
- Представник GIZ–а  Јелена Стојановић Ђумић, 
- Представници школа: Живановић - Бабић Весна, директор Трговачке школе из 

Београда; Мићић Драгослава, директор Економско-трговинске школа „Вук Караџић“ из  
Старе Пазове;  Цветковић Јадранка, директор Средње школе  „Младост“ из  Петровца на 
Млави;  Бартолић Томислав, директор Економско -трговинске школе из Кикинде;  Јелић 
Добривоје  из Средње школе Барајево;  Шешум Лука из Економско –трговинске  школе из 
Пожаревца;  Златовић Бранислав,  директор Техничке школе  „Миленко Веркић – Неша“ 
из Пећинаца;  Каличанин Ивко из Економско – трговинске  школе из Краљева; стручни 
сарадници Тасић Јелена и Станојковић Јасмина  из Економско–трговинске школе  из 
Врања;    Радосављевић Селимир, директор  Средње школе  из  Гроцке;  Анђелић Предраг, 
директор Економско – трговинске  школа из  Сопота;  Фoдора Бранислав, директор ССШ  
„Др Радивој Увалић“ из  Бачке  Паланке;  Марковић Војислав из Трговинске школе  из 
Ниша;  Шекуларац  Драган , директор Економско–трговинске школе  из  Зрењанина;  
Дамјанов Стеван, помоћник директора Економско-трговниске  школе  „П. Маргановић“  из 
Панчева; Жежељ Љубомир, директор Средње школе „Ђура Јакшић“ из  Српска Црња, 

- Записник води Љубица Медић, секретар Трговачке школе из Београда. 
 
 
 

Д н е в н и   р е д: 
 

1. Реализација наставних планова и програма за образовни профил трговац 
2. Фазе које прате увођење ревидираног образовног профила трговац у систем 
3. Разно 

 
 

1.тачка 
 
Уводни део дао је господин Драган Маринчић, начелник  Одељења за средње 

образовање и васпитање Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Састанак је 
заказан како би се покушало наћи решење да се превазиђе проблем који је настао касним 
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објављивањем Правилника о изменама Правилника о наставном плану и програму за 
стицање образовања у трогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада трговина, 
угоститељство и туризам – област трговина, бр. 16 – Београд од 26.09.2013. године. 

Драган Маринчић је рекао да је инистирано да се Правилник објави пре почетка 
школске 2013/2014. године јер су услови били испуњени од стране Савета и оба Завода. 
Када је Службени гласник коначно објавио Правилник који ступа на снагу 8 дана од дана 
објављивања,  јавиле су се школе са  конкретним  питањима која се тичу Годишњег плана 
рада, Школског програма, реализације наставе, распореда, 40-часовне радне недеље, 
Ценуса... Инсистирало се да Секретаријат Министарства да тумачење. Секретаријат је дао 
одговор 07.10.2013. године -  Нема препрека да се у школској 2013/2014. години настава 
реализује у првом разреду и по старом и по новом наставном плану и програму за 
образовни профил трговац.  Дакле,  школе које су започеле по новом плану и програму да 
наставе тако са  радом, а школе које су започеле по старом -  настављају по старом до краја 
- I, II и III разред.  Међутим, од школске 2014/2015. године, тј. од 01.09.2014. године све 
школе у Србији морају прећи на нови наставни план и програм за образовни профил 
трговац. 

Господин Драган Маринчић је указао да је директорка Весна Живановић – Бабић дала 
анализу шта би се десило када би се у овим околностима прешло на нови наставни план и 
програм, а  госпођа Наталија Крстић је дала упоредну анализу структуре старог и новог 
наставног плана и програма. Примерци анализа подељени су свим присутним 
представницима. 

Господин Радиша Микарић испред Завода за унапређење образовања и васпитања је 
указао да је овакво решење најбоље у датим условима и да ће ускоро бити објављена 
пропратна акта: Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама и Правилник о ближим условима у погледу 
простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и 
васпитања за стручне предмете за образовни профил трговац (по ревидираном наставном 
плану) – трећег степена стручне спреме у стручним школама за подручје рада тговина, 
угоститељство и туризам, област трговина.  
 Весна Живановић – Бабић, директор Трговачке школе из Београда је рекла да остаје 
да се донесе Правилник о полагању завршног испита за образовни профил трговац по 
новом наставном плану и програму.  

Драган Маринчић је дао предлог да се делегира неколико директора како би се 
оформила комисија или радна група ради координације, а која би помогла и Заводу и GIZ-
у и која би омогућила адекватан проток информација  како би имплементација наставног 
плана и програма била иста у свим школама. Проблем који остаје да се разреши у 
наредном периоду односи се на опремљеност кабинета и стручно оспособљавање 
наставника, нарочито имајући у виду да је ситуација по школама различита.  

 
 

http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/podzakonski-propisi/obrazovanje-i-vaspitanje/160-strucne-skole/869-pravilnik-o-izmenama-i-dopunama-pravilnika-o-vrsti-strucne-spreme-nastavnika-strucnih-saradnika-i-pomocnih-nastavnika-u-strucnim-skolama-prosvetni-glasnik-br-9-13-od-17-06-2013-godine
http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/podzakonski-propisi/obrazovanje-i-vaspitanje/160-strucne-skole/869-pravilnik-o-izmenama-i-dopunama-pravilnika-o-vrsti-strucne-spreme-nastavnika-strucnih-saradnika-i-pomocnih-nastavnika-u-strucnim-skolama-prosvetni-glasnik-br-9-13-od-17-06-2013-godine
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На предлог присутних једногласно је изабрана Комисија за координацију у чији 
састав улазе: 

 
1. Весна Живановић – Бабић, Београд 
2. Томислав Бартолић, Кикинда 
3. Војислав Марковић, Ниш 
4. Стеван Дамјанов, Панчево  
5. Драгослава Мићић, Стара Пазова. 
 
2.тачка 

  
 Госпођа Јелена Стојановић испред GIZ-а се обратила присутнима речима да, 

обзиром на ситуацију, можда испадне чак и комфорније да се све организује на најбољи 
начин за почетак наредне школске 2014/2015. године. Потом се осврнула на  опрему  
кабинета и обуку наставника. Завод им је доставио Предлог  допуне Правилника о ближим 
условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и 
програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовни профил трговац (по 
ревидираном наставном плану) – трећег степена стручне спреме у стручним школама за 
подручје рада тговина, угоститељство и туризам, област трговина. Упоређујући стандарде,  
стари и нови,  закључила је да је у питању опрема која је скупа и предлаже да се највећа 
пажња посвети кабинету за предмет техника продаје и услуге купцима, и то за наставна 
средства: електронска каса са скенером,  DATA терминал, термални POS штампач, 
електронска вага са штампачем. Предложила је да се усагласе критеријуми за одабир 
наставних средстава за све школе или да се дају две групе критеријума због 
централизоване набавке. Што се тиче обука наставника, GIZ је добио Предлог програма 
обуке наставника у трговачким школама и предложено је да буде допуњен од стране Весне 
Живановић – Бабић и прослеђен  свим школама које имају образовни профил трговац како 
би се обухватили наставници свих школа и обезбедила се поступност у едукацији 
наставника јер је у неким школама велики број наставника прошао одређене семинаре дате 
у Предлогу. Обавестила је присутне да ће их позвати на састанак како би се усагласили 
захтеви и потребе. 
 
3.тачка 
 
 Господин Драган Маринчић искористио је прилику да окупљенима  упути  позив да 
се школе кроз практичну наставу боље повежу са привредом како би се отворило више 
могућности за  запошљавање ученика након стеченог образовања у средњој стручној 
школи. 

Закључак са састанка је да Весна Живановић – Бабић пошаље трговачким школама 
Записник са овог састанка, адресар, Предлог допуне Правилника о ближим условима у 
погледу простора, опреме и наставних средстава као и Предлог програма обуке наставника 
у трговачким  школама.  

Састанак је завршен у 15 часова. 


