
                    На основу члана  119.став 1. тачка 2)Закона о основама система образовања и 

васпитања (Службени Гласник РС број 129/2021),Орган управљања Пољопривредно-шумарске 

школе”Јосиф Панчић“Сурдулица ,на седници  одржаној дана ________________ донео је  

                                                                                     Анекс  

                                               Школског програма за период од 2021-2025 годину 

    Школски програм број 1192 од 28.06.2021 год  Пољопривредно-шумарске школе“Јосиф 

Панчић“Сурдулица  се мења и сада гласи: 

 1.У Уводном делу  мења ју се чланови Тима :Јасминка Ристић,директор 

                                                                                      Стојилковић Данијела,педагог 

                                                                                      Синиша Симоновић,проф. 

                                                                                      Станковић Владимир.проф 

                                                                                      Кирилов Драган,проф 

                                                                                     Милош Стошић,проф 

                                                                                     Бранислав Величковић,проф 

                                                                                     Љубиша Ранђеловић,проф 

2.У делу 1.1.Полазне основе за израду школског програма додају се основе за израду програма из 

области Трговина,угоститељство и туризам: 

- Закон о дуалном образовању(Службени Гласник бр .101/2017,6/2020) 

- Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног 

образовања и васпитања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам(Службени 

Гласник РС бр.6/2018) 

- Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног 

образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам(Службени Гласник РС 

бр.10/2020 и 14/2020) 

- Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 

остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за 

образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у 

подручју рада Трговина, угоститељство и туризам(Службени Гласник РС бр.16/2015-94, 

14/2020-192) 

- Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и 

туризам:(Службени Гласник РС бр. 5/2015-1, 16/2015-230, 19/2015-25, 11/2016-546, 2/2017-5, 

13/2018-68, 2/2020-40, 14/2020-164, 1/2021-199) 

- Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и 

програм огледа за образовни профил конобар(Службени Гласник РС бр.11/2007-152) 

- Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и 

програм огледа за образовни профил кувар(Службени Гласник РС бр.11/2007-81) 



 

  3.У делу 2.Програми образовања и васпитања додаје се ново подручје рада са образовним 

профилима и то: 

 -Трговина ,угоститељство и туризам 

  Кувар у трогодишњем трајањи и кувар по дуалном систему образовања 

 *Трајање  образовног профила:ТРИ ГОДИНЕ 

 

По завршетку образовног профила Кувар ученици ће бити оспособљени за обављање послова из 

области кулинараства ,за рад у кухињама ресторана,мотела,хотела  и других угоститељских 

објеката. 

  Конобар у трогодишњем трајању и конобар по дуалном систему образовања 

 *Трајање  образовног профила:ТРИ ГОДИНЕ 

 

По завршетку образовног профила Конобар  ученици ће бити оспособљени за обављање послове 

услуживања  гостију ресторанима,хотелима,мотелима и другим угоститељским објектима. 

 Школа је Решењем Министраства просвете ,науке и технолошког развоја број 614-02-00238/2022-

12 од  19.08.2022 добила верификацију за образовни профил кувар  у трогодишњем трајању и 

кувар по дуалном систему образовања  и конобар у трогодишњем трајању и конобар  по дуалном 

систему образовања . 

 4.Остали део Школског програма за период 2021-2025 остаје непромењен. 

 

                                                                                                              Председник Школског одбора 

                                                                                                                        Ленче Младенова 


