
РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА И САДРЖАЈ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 

за упис у школску 2021/2022 годину 

Планирано је да се настава одржава два пута недељно (понедељком и уторком) од 18 – 20 часова у 

просторијама Школе.  

За све студијске програме: 

Првих 12 часова из општег знања  у периоду од 10. маја до 28. маја држе: мр Биљана Ђуричић и др 

Зорица Танасковић и то: понедељком и уторком (12 часова – 3 недеље по 6 часова свака).

За студијске програме: Рачуноводство и ревизија,  Информационе технологије, Грађевинско 

инжењерство и Машинство: 

Други део припремне наставе је припремна настава из математике у периоду од 31. маја до 18. јуна 

(укупно 12 часова) које држи Бобан Тртовић. 

За студијски програм Менаџмент и предузетништво: 

Други део припремне наставе је припремна настава из математике у периоду од 31. маја до 18. јуна 

(укупно 12 часова) које држи Бобан Тртовић или из економије коју држи мр Биљана Ђуричић у 

истим терминима. 

За студијски програм Туризам: 

Други део припремне наставе  се састоји од 12 часова: 6 часова из националне географије, четири 

часа из економике и организације пословних система и два из енглеског или руског језика. 

кандидати за овај студијски програм слушају посебно у истим терминима као и часови математике. 

Овај део припремне наставе држаће мр Биљана Ђуричић и др Зорица Танасковић у договору са 

Николом Јанковићем, др Слободанком Станков и Иваном Маринковић.  

За студијски програм Технолошко инжењерство: 

Други део припремне наставе је припремна настава из математике у периоду од 31. маја до 18. јуна 

(укупно 12 часова) које држи Бобан Тртовић или припрмена настава из Биологије коју држи др 

Татјана Маринковић у истим терминима. 

За студијски програм Здравствена нега: 

Други део припремне наставе  је припремна настава из биологије у периоду од 31. маја до 18. јуна 

(укупно 12 часова) које држи др Татјана Маринковић. 



Области за припремну наставу из биологије: 

ЦИТОЛОГИЈА 2 часа  

БАКТЕРИЈЕ И ВИРУСИ 2 часа  

БИОЛОГИЈА РАЗВИЋА 2 часа  

МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА 2 часа  

ГЕНЕТИКА 2 часа           

ЕКОЛОГИЈА 2 часа  

За студијски програм Унутрашња архитектура: 

Други део припремне наставе је припремна настава из цртања у периоду од 31. маја до 18. јуна 

(укупно 12 часова) који држи мр Александар Димитријевић  

Програм је конципиран тако да припреми будуће студенте за смер Унутрашња 
архитектура кроз упознавање са основама техника цртања, као и увид у то како изгледа 
пријемни испит. 

Припремни програм наставе Цртања обухвата стандардне технике и процес припреме – 
цртање графитном оловком, угљеном и туш-перо по мотивима мртве природе. 

Полазници припремне наставе Цртања се упознају са основним елементима 
Слободоручног цртања као и компоновања на задатој површини (плохи) по мотивима 
мртве природе. 

Концепт припремне наставе из опште културе, економике и организације пословних система, 

националне географије и енглеског и руског језика обухвата вежбање оквирних питања из 

наведених области са и/или без понуђених одговора. 

Припремна настава из опште културе обухвата следеће области: музичко образовање, ликовно 

образовање, физика, хемија, биологија, информатика, српски језик (граматика и књижевност), 

географија, историја, као и питања која чине опште образовање, а не припадају ниједној од 

наведених области.  

Припремна настава из економике и организације пословних система чине основни појмови из 

економије, а као основ је узет уџбеник Основи економије за економску школу (предмет изучавања 

економије, привредни развој, развојна политика и инвестиције, привредни систем, економска 

политика...). 

Настава из енглеског и руског језика обухвата граматику, док настава из националне географије 

подразумева припрему из основних географских појмова и културног наслеђа у нашој земљи. 

Припремна настава из математике обухватиће следеће области: реални и комплексни бројеви, 

линеарне, квадратне, експоненцијалне и логаритамске једначине и неједначине; аналитичка 

геометрија у равни, тригонометрија; пробни тест.  



период одржавања студијски програм област наставник/сарадник

10.05-28.05.2021 сви општа информисаност 
Зорица Танасковић и 

Биљана Ђуричић 

31.05-18.06.2020

Рачуноводство и 
ревизија 

Информационе 
технологије 
Грађевинско 
инжењерство  
Машинство 

математика Бобан Тртовић 

Менаџмент и 
предузетништво 

математика или 
економија 

Бобан Тртовић или 
Биљана Ђуричић 

Туризам 

национална географија, 
економика и 
организација 

пословних система 
енглески или руски 

језик 

Зорица Танасковић и 
Биљана Ђуричић 

Технолошко 
инжењерство 

математика или 
биологија 

Бобан Тртовић или 
Татјана Маринковић 

Здравствена нега биологија Татјана Маринковић
Унутрашња 
архитектура 

цртање 
Александар 

Димитријевић 


