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Èíôîðìàòîð
упис ученика у први разред школске 2012/13.



КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА 
у I разред школске 2012/2013. године

 НАЗИВ ПОДРУЧЈА РАДА И ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА
Број планираних ученика

III 
степен

IV 
степен ШИФРА

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

1. Архитектонски техничар - оглед 24 ZAKZ SB 4H26S

2. Кровопокривач - оглед 24 ZAKZ SB 3H25S

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

3. Комерцијалиста - оглед 24 ZAKZ SB 4L13S

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

4. Машински техничар за компјутерско 
конструисање 30 ZAKZ SB 4D06S

5. Механичар техничар моторних возила 30 ZAKZ SB 4D08S

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

7. Техничар моделар коже (обуће или конфекције) 30 ZAKZ SB 4G05S

ТРГОВИНА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

8. Туристички техничар 30 ZAKZ SB 4K05S

Напомена: 
У Конкурсу за упис ученика у I разред за шк. 2012/13. годину објављено је, у оквиру подручја ра-

да машинство и обрада метала,прошлогодишње комбиновано одељење са образовним профилима 
III степена (механичар грејне и расхладне технике и инсталатер). Школа је упутила захтев за измену 
Конкурса и Министарство просвете и науке одобрило је, изменом Конкурса, упис ученика у занимање 
машински техничар моторних возила.



ДРАГИ ОСМАЦИ, ИЗАБЕРИТЕ ПАМЕТНО 
Одлука о избору средње школе свакако није лака, а поуздане и детаљне информације могу помоћи вама и вашим 
родитељима да изаберете школу којом ћете бити задовољни и у којој ћете лако и успешно наставити школовање. 
Овај ИНФОРМАТОР управо то и даје – пуно корисних информација о средњем стручном образовању, o нашој школи и обра
зовним профилима које уписујемо наредне школске године.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
Од правог избора средње школе зависи ваш даљи професионални пут. Сигурно знате да је за сваки посао, па и онај 

најједноставнији, потребна одговарајућа стручност. 
У стручним школама стиче се опште, а пре свега стручно образовање, које оспособљава за рад, али  и даје могућност 

за наставак образовања на високим школама струковних студија и бројним факултетима широм Србије. Зато кажемо да ди-
плома средње стручне школе пружа двоструку квалификацију. Она гарантује знања и вештине стручњака који може да почне 
одмах да ради, али и  знања и вештине која су изузетна, можда и најбоља, база за студирање најквалитетнијих и најтежих 
факултета из  сродних области, као и  других факултета и високих школа. 

То је велика предност стручног образовања – можете да бирате – да радите или да студирате.
Уколико не желите, или немате услова да одете на студије, наставак школовања може бити и преквалификација у 

друго занимање, која је једноставна и најчешће кошта колико месец-два средњошколског школовања у другом граду. 
Преквалификација подразумева полагање испита за други образовни профил истог степена, исте или неке друге струке. 
Школовање можете наставити и доквалификацијом, путем које се са дипломом  занимања III степена може уписати неко 
занимање IV степена, исте или друге струке. Тако, кровопокривач може завршити доквалификацију за грађевинског технича-
ра за високоградњу, али и  доквалификацију за, на пример, економског техничара. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Конкурсом за упис ученика у први разред средњих школа за школску 2012/13. годину, Техничка школа из Књажевца 

предвидела је упис 7 одељења у оквиру 5 подручја рада. 
Широки спектар занимања из Конкурса потврђује да је Техничка школа прерасла своје име, јер оваква образовна пону-

да покрива веома различита и разноврсна интересовања и склоности. У нашој школи могу пронаћи себе не само љубитељи 
„технике“, већ и они који имају дара за учење страних језика, комуникацију, креативност, тимски рад, вештине...  На листи су 
занимања и за оне са одличним успехом и амбицијама за студирање, али и занимања за оне који имају просечан успех из 
основне школе и немају жеље или финансијских могућности за даље школовање, већ желе да што пре постану „своји људи“. 

Ако томе додамо:
• стручност, мотивисаност и посвећеност наставника, 
• добру опремљеност школе савременим наставним средствима, 
• могућност добијања ученичких кредита за дефицитарна занимања, 
• могућности за учествовање на такмичењима и бројне ваннаставне активности у школи, 
• изузетну сарадњу са Домом ученика средњих школа, у коме се могу сместити ученици који долазе из других градова,

јасно је зашто кажемо да је упис у нашу школу добар избор и пут ка успеху. 
Највише информација о догађањима у школи, као и фотографија из школског живота, можете пронаћи на Фејсбуку, на 

коме школа има своју страницу Tehnička škola Knjaževac (zvanična strana). Информације о школи и електронске верзије школ-
ског листа „ИДЕЈА“ можете пронаћи на сајту школе www.tehnickaskola-knjazevac.com. 

Уколико и после пажљивог читања ИНФОРМАТОРА имате нека питања, можете нам их поставити путем телефона 
(019/731-054), мејлом (tehknjaz@gmail.com) или лично, ако дођете у школу (1000-1800 часова)...



АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР - ОГЛЕД

Списак предмета које изучавају архитектонски техничари:

НАЗИВ ПРЕДМЕТА I
разред

II
разред

III
разред

IV
разред

Општеобразовни предмети
1. Српски језик и књижевност 3 3 3 3
2. Страни језик 2 2 2 2
3. Физичко васпитање 2 2 2 2 
4. Математика 4 3 3 3
5. Историја 2
6. Рачунарство и информатика 2
7. Хемија 2  

Општестручни предмети
8. Грађевинска физика 2 2
9. Техничко цртање 30

10. Нацртна геометрија 2 2
11. Грађевински материјали 2 1
12. Грађевинске конструкције 2 3 3
13. Слободоручно цртање 2 1
14. Примена рачунара у грађевинарству 3 2
15. Статика и отпорност материјала 3 2
16. Историја архитектуре 2
17. Социологија грађене средине 1
18. Одрживи развој у грађевинарству 1
19. Предузетништво 2

Стручни предмети
20. Архитектонска графика 30
21. Пројекти објеката високоградње 60 2 2
22. Технологија грађевинских радова 4 4
23. Макетарство 30
24. Пројекти конзервације и ревитализације 30
25. Армирано бетонске конструкције 2 3
26. Монтажне конструкције 3
27. Кућне инсталације 2
28. Презентација пројеката 1
29. Урбанизам 36

Изборни предмети
30. Грађанско васпитање/Верска настава 1 1 1 1
31. Изборни предмети према програму огледа 2 2 2 2



AРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР - ОГЛЕД 

Веза човека, природе и архитектуре значајна је и нераскидива, а грађевинарство старо колико и људски род. Током 
историје, настајале су и нестајале цивилизације, али су остајали видљиви трагови њиховог постојања – чудесне пирамиде, 
велелепни грчки храмови, Кинески зид... Чувени Аристотел рекао је да је архитектура синтеза свих уметности, надопуна при-
роде. Ова идеја и данас је актуелна, а архитектура и даље остаје уметничка дисциплина која има највише утицаја на наше 
животе. 

Архитектура у ужем смислу је наука и уметност пројектовања и обликовања зграда и других грађевина. Уколико желите 
да закорачите у њен свет и бавите се једним од најкреативнијих занимања, архитектонски техничар – оглед је прави избор 
за вас. Ово занимање, осим у нашој, ове године постоји у још само 10 средњих школа у Србији. Уколико га упишете, уз са вре-
мене методе рада, изучаваћете многе занимљиве општестручне, ужестручне и изборне предмете. 

Као архитектонски техничар моћи ћете да, после завршеног школовања:
• разрадите и презентујете пројекте: високоградње, урбанистичке, конзервације и ревитализације, 
• организујете изградњу и водите документацију при извођењу објеката, 
• урадите анализу цена – предмер и предрачун радова за објекат. 

По завршетку школовања, са овим знањима, вештинама и ставовима архитектонски техничари се лако могу запослити. 
Нека од њихових могућих радних места су: урбанистички завод, грађевинско предузеће (градилиште, технолошка разрада 
детаља, калкулације), пројектни биро, геодетски завод, градско комунално предузеће, грађевинска инспекција, трговина 
грађевинским материјалима, намештајем, опремом, агенција за продају некретнина, стамбена задруга… 

Можете започети и приватну делатност у једној од најперспективнијих грана привреде, како код нас тако и у свету. 
Уколико желите да наставите школовање и студирате, можете то учинити на бројним факултетима или високим шко-

лама струковних студија.

Изборни предмети  
према програму огледа

I
разред

II
разред

III
разред

IV
разред

1. Мултимедије 1

2. Географија 1
3. Музичка култура 1
4. Историја уметности 1
5. Основи нискоградње 1
6. Основи геодезије 1
7. Основи комуналне хидротехнике 1
8. Савремено градитељство 1
9. Перспектива 1 

10. Комбинаторика 1
11. Физика 1 1
12. Ентеријери 1
13. Пејзажна архитектура 1
14. Компоновање облика 1
15. Математичка анализа 1



КРОВОПОКРИВАЧ - ОГЛЕД

Списак предмета које изучавају кровопокривачи – оглед:

НАЗИВ ПРЕДМЕТА I
разред

II
разред

III
разред

Општеобразовни предмети
1. Српски језик и књижевност 3 3 3
2. Страни језик 2 2 2
3. Физичко васпитање 2 2 2
4. Математика 3 2 2
5. Рачунарство и информатика 2
6. Историја 1

Општестручни предмети

7. Техничко цртање са нацртном геометријом 3
8. Грађевински материјали 2
9. Грађевинска физика 1

10. Грађевинске конструкције 2 3
11. Безбедност и здравље на раду 30
12. Прва помоћ 30
13. Статика 2
14. Одрживи развој у грађевинарству 1
15. Грађевинско пословање 3
16. Друштвено уређење и радно законодавство 1
17. Предузетништво 2
18. Стручни предмети
18. Тесарске везе кровних конструкција

6
19. Једноводне и двоводне кровне конструкције
20. Троводне и четвороводне кровне конструкције

12+60
21. Кровна изолација
22. Вишеводне и сложене кровне конструкције

12+60

23. Покривање крова црепом

24. Покривање крова различитим покривним материјалима

25. Уградња завршних елемената кровних конструкција

26. Реконструкција кровова

Изборни предмети

27. Грађанско васпитање/Верска настава 1 1 1
28. Изборни предмети према програму огледа 2 2 2



КРОВОПОКРИВАЧ - ОГЛЕД

 Ово је огледни образовни профил који је у образовни систем Србије ушао школске 2007/08. године, захваљујући 
иницијативи „Потисја” из Кањиже. Кровопокривачи се школују у многим земљама Европске уније, а у Србији у само три 
школе – нашој, на српском језику, а у Суботици и Ади на мађарском. 

Кровопокривач – оглед спада у образовне профиле код којих се настава одвија по потпуно новом програму, при-
лагођеном предзнању ученика и циљевима огледа. 

Ово занимање обједињује знања и вештине више постојећих, па ће кровопокривачи после трогодишњег школовања и 
добијања дипломе бити оспособљени:

• за израду дрвене кровне конструкције, 
• постављање термо и хидроизолације на крововима, 
• постављање олука, 
• опшивање увала и димњака
• покривање косих кровова црепом и другим покривним материјалима,
• санацију или реконструкцију кровова постојећих објеката.

 
Шта уче КРОВОПОКРИВАЧИ? Они имају шест општеобразовних предмета у току трогодишњег школовања: српски језик 

и књижевност, страни језик, физичко васпитање, математику, рачунарство и информатику и историју, а то је свега 30% на-
ставе. Све остало је - СТРУКА!

Кровопокривач је тражено занимање и на тржишту рада. У току школске 2010/11. године, сви кровопокривачи су од 
Министарства просвете добијали кредит за дефицитарна занимања, у висини трошкова смештаја и исхране у Дому ученика 
средњих школа у Књажевцу. Половина наших кровопокривача дошла је из других општина Тимочког региона, због повољних 
услова школовања које обезбеђује „Потисје“ из Кањиже (радна одела, алат, материјал, посета Сајму грађевинарства и др.), 
у сарадњи са школом. Резултати анкетирања ученика VIII разреда, као и интересовање грађевинских предузећа која се 
обраћају школи, показују да кровопокривач постаје све популарније занимање. 

Наравно, као и код свих занимања III степена, после завршетка трогодишњег школовања могућа је доквалификација до 
неког образовног профила IV степена (грађевински техничар за високоградњу или нискоградњу, али и неко занимање друге 
струке), упис на високе школе и преквалификација у остала занимања III степена грађевинске и других струка. 

          

Изборни предмети према програму огледа I
разред

II
разред

III
разред

1. Други страни језик 2 2 2

2. Биологија 2

3. Географија 2

4. Хемија 2

5. Грађевински материјали 2

6. Грађевинске конструкције 2



КОМЕРЦИЈАЛИСТА-ОГЛЕД

Списак предмета које изучавају комерцијалисти:

НАЗИВ ПРЕДМЕТА I
разред

II
разред

III
разред

IV
разред

Општеобразовни предмети
1. Српски језик и књижевност 3 3 3 3

2. Страни језик I 3 3 3 3

3. Страни језик II 2 2 2 2

4. Физичко васпитање 2 2 2 2

5. Математика 3 3 3 3

6. Рачунарство и информатика 2 2 2

Општестручни предмети
7. Увод у економију 4

8. Основи права 3

9. Канцеларијско пословање 3

10. Основи рачуноводства 3

11. Статистика 2

12. Пословне финансије 2

13. Предузетништво 2

Стручни предмети
14. Трговинско пословање 2

15. Право у трговини 3

16. Рачуноводство у трговини 2

17. Пословна комуникација 2

18. Организација набавке и продаје 3 3

19. Спољнотрговинско пословање 2

20. Међународна шпедиција 2

21. Обука у виртуелном предузећу 3+30 4+60

22. Маркетинг 3

Изборни предмети
23. Грађанско васпитање/Верска настава 1 1 1 1

24. Изборни предмети према програму 
огледа 2 2 2 2



КОМЕРЦИЈАЛИСТА-ОГЛЕД 

Комерцијалиста је образовни профил у коме ученици стичу знања о пословима набавке, продаје и складиштења. 
Практичне вештине, неопходне за обављање трговинских послова ученици стичу у оквиру виртуелног предузећа у 

којем се симулирају послови из области унутрашње и спољне трговине, кроз рад у четири службе. То службе су: 
- набавна, 
- продајна, 
- складишна и 
- финансијско рачуноводствена.

Кроз симулацију пословања повезује се знања стечена у оквиру других предмета и на тај начин добијете целовиту 
слику о пословању трговинских предузећа. 

У III разреду у одељењу се формирају виртуелна предузећа која учествују на сајмовима у земљи и иностранству.
Велики број часова вежби, рад у мањим групама, постојање изборних предмета, два обавезна страна језика, активно 

оријентисана настава и др. су неке од предности овог образовног профила, које истичу наши ученици.
По завршетку школовања комерцијалиста ће знати и умети да:

• успешно комуницира са пословним партнерима у земљи и иностранству на матерњем и страном језику,
• израђује сва пословна писма потребна за комуникацију са пословним партнерима у земљи и иностранству, на 

матерњем и страном језику,
• набавља робу са унутрашњег и иностраног тржишта и складишти приспелу робу,
• продаје робу на унутрашњем и иностраном тржишту,
• попуњава документа, типске обрасце и формуларе у пословима велетрговине и спољне трговине, на матерњем 

и страном језику,
• прати и анализира послове набавке и продаје на основу рачуноводствених података,
• тачно и уредно евидентира послове набавке, продаје и складиштења,

• користи законску и другу регулативу 
и прати њихове промене,
• користи савремена средства ко му-
ни кације и евиденције,
• ефикасно организује време,
• испољава комуникативност, љу ба -
зн о ст, предузимљивост и флексибил-
ност у односу према пословним пар-
тнерима и сарадницима.

Ово занимање спада у нај тра-
же нија на тржишту рада, а ученици 
ко ји желе да наставе школовање, у 
при лици су да практи чна знања кори-
сте као добар темељ за високо струч-
но образовање.

Изборни предмети према програму огледа I
разред

II
разред

III
разред

IV
разред

1. Историја 2
2. Екологија и здравствено васпитање 2
3. Економска географија 2
4. Психологија 2
5. Ликовна култура 2
6. Пословна економија 2
7. Логика 2
8. Социологија 2
9. Комерцијално познавање робе 2

10. Филозофија 2
11. Електронско пословање 2
12. Менаџмент 2



МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ

Списак предмета које изучавају изучавају машински техничари за компјутерско конструисање:

НАЗИВ ПРЕДМЕТА I
разред

II
разред

III
разред

IV
разред

Општеобразовни предмети
1. Српски језик и књижевност 3 3 3 3
2. Страни језик 2 2 2 2
3. Социологија 2
4. Филозофија 2
5. Устав и права грађана 1
6. Историја 2 2
7. Географија 2
8. Физичко васпитање 2 2 2 2
9. Математика 5 4 5 5

10. Физика 2 2
11. Биологија 2
12. Хемија 2

Стручни предмети
13. Рачунари програмирање 4 4
14. Машински материјали 2
15. Техничко цртање са нацртном геометријом 4
16. Механика 2 2
17. Отпорност материјала 2
18. Компјутерска графика 3
19. Основи електротехнике и електронике 2
20. Машински елементи 2 2
21. Технологија обраде 3
22. Организација рада 2
23. Хидраулика и пнеуматика 2
24. Термодинамика 2
25. Аутоматизација и роботика 3
26. Конструисање 5
27. Испитивање машинских конструкција 2 3

28. Моделирање машинских елемената и 
конструкција 2 3+60

29. Практична настава 3
Изборни предмети
30. Грађанско васпитање/Верска настава 1 1 1 1



МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ

Интересантан назив будућег занимања! Али, шта је то у ствари? Какво је то конструисање уз помоћ рачунара? 
Покушаћемо да вам објаснимо и приближимо свет конструисања и моделирања уз помоћ модерних и веома моћних со-
фтвера! 

Компјутери су ушли у све сфере нашег живота као моћан алат који у многоме помаже свима да брже и тачније одраде 
свој посао. Тако и у овом занимању, користећи рачунарске програме, прорачунаваћете елементе, моделираћете их и спајаћете 
у сложене системе и израђиваћете техничку документацију за њих. Да би овај посао добро одрадили, најпре се упознајете са 
алатом, тј. рачунарима. Учите најпре о хардверу и његовом правилном коришћењу, затим се упознајете са оперативном систе-
мом и програмима који су неопходни, као што су: Microsoft Word, MatCad, Paint, Microsoft Power Point...

Програмирање компјутера за прорачун елемената и конструкција које се пројектују, захтева и познавање неког про-
грамског језика. Изучаваћете програмски језик С++ и у њему писати програме за прорачун истих.

У нашој школи се компјутерско конструисање и моделирање учи на веома добрим и савременим рачунарима, у про-
граму који се зове SOLID WORKS. Ако до сада нисте чули ништа о том програму, не брините, до краја школовања научићете 
како програм „дише“ и цртаћете помоћу њега и везаних очију!

Шта вас чека у овом четворогодишњем смеру:
• У првој години сем општеобразовних имаћете и неке стручне предмете (о њима ћете се информисати у табели на 

предходној страни). Оно на шта треба да обратите пажњу је пре свега, предмет Техничко цртање, јер вас он уводи 
у Компјутерско конструисање. Предмет је лак, а све се црта у школи, уз помоћ наставника. Имаћете и предмет 
Рачунари и програмирање, где ћете учити рад у базичним рачунарским програмима и основе програмирања.

• У другој години моделирате на компјутеру. Од скице, преко тродимензионог модела и спајања више елемената 
у једну целину, па све до цртежа (оног кога сте у првој години цртали и ручно).

• У трећој години сте већ „зрели” да моделирате неке машинске елементе (шраф, зупчаник, осовину, котурачу...), 
јер сте из других стручних предмета научили шта је то.

• До четврте године постаћете прави мајстори свог заната! Конструисаћете веома сложене склопове, алате, маши-
не и испитивати оптерећење делова.

Након четворогодишњег школовања бићете оспособљени за прорачун и конструисање разних елемената, склопова 
и конструкција, израду њихових компјутерских модела у простору, моделовање алата и израду техничке документације за 
њих и све то уз помоћ рачунара. Научићете и програмирање машина управљаних компјутером, значи, практично применити 
стечена знања. 

У школи се и код овог образовног профила све више примењују нове наставне методе (методе активне наставе, радио-
ничарски тип рада, примена мултимедија у настави...), а машински техничари за компјутерско конструисање запажени су 
чланови рачунарске секције, спортских тимова школе, али и новинарске и драмске секције школе. Једна смо од ретких ма-
шинских школа која у свим занимањима машинске струке сваке године остварује запажене резултате на обласним и репу-
бличким такмичењима. 

Ово занимање је и добра припрема за наставак школовања, пре свега на техничким факултетима, мада је могућ упис 
и на друге факултете. 



МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Списак предмета које изучавају машински техничари моторних возила:

НАЗИВ ПРЕДМЕТА I
разред

II
разред

III
разред

IV
разред

Општеобразовни предмети
1. Српски језик и књижевност 3 3 3 3
2. Страни језик 2 2 2 2
3. Социологија 2
4. Филозофија 2
5. Устав и права грађана 1
6. Историја 2 2
7. Географија 2
8. Музичка уметност 1
9. Ликовна култура 1

10. Физичко васпитање 2 2 2 2
11. Математика 4 4 3 3
12. Физика 2 2
13. Биологија 2
14. Хемија 2
15. Рачунарство и информатика 2

Стручни предмети
16. Машински материјали 2
17. Техничко цртање са нацртном геометријом 3
18. Механика 2 2
19. Практична настава 3 6 7+60 7+60 
20. Мотори СУС 2
21. Електротехника и електроника 2
22. Машински елементи 2 2
23. Технологија обраде 2
24. Организација рада 2
25. Хидраулика и пнеуматика 2
26. Термодинамика 2
27. Моторна возила 3 3

28. Експлоатација и одржавање моторних 
возила 2 3

29. Мерење и контролисање 2
30. Елементи аутоматизације моторних возила 2

Изборни предмети
30. Грађанско васпитање/Верска настава 1 1 1 1



МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Машински техничар моторних возила је образовни профил на којем ћете стећи теоријска и практична знања о мо-
торима, моторним возилима и њиховој опреми, начину функционисања, правилној експлоатацији и одржавању, као и о 
основним елементима амортизације. 

На практичној настави у школи упознаћете основне елементе мотора и моторних возила, а у сервисима радити на 
оправци и дијагностици најновијих типова и модела путничких аутомобила, као и теретних возила. 

Машински техничар моторних возила има најбоље преспективе запошљавања у:
• осигурању,
• сервисима за техничи преглед,
• МУП-у,
• ватрогасној служби,
• војсци...

Након завршетка школе постоји мо гу ћност 
уписа на техничке факултете као што су:

- Машински,
- Технички, Информатички,
- Електронски, Електротехнички,
- Саобраћајни,
- ФОН,
- Математички,
- Полицијска или војна академија,

или високе школе струковних студија:
- Машинске,
- Техничке, 
- Информатичке,
- Електротехничке,
- Саобраћајне,
- Економске,
- Пословне.

У току школовања завршићете обуку за возача Б категорије, што је саставни и обавезни део наставе у образовању за 
ово занимање.

• Обавезно је полагања возачког испита за Б категорију.
• Ауто индустрија је моторна снага развоја једне земље, поли-

гон на којем се најбрже и са највећим профитом примењују 
најсавременија достигнућа у техници.

• Око 25 процената запослених људи у свету је у аутомобилској 
индустрији, производњи возила, компонената, сервисирању, 
осигурању, техничким прегледима, нафтној индустрији, изгра-
дњи путева, шпедицији, превозу људи и роба.

• Развојем скијашког центра на Старој планини, возни парк је све 
бројнији и треба га одржавати, као и све ски-лифтове и гондоле.

зашто уписати образовни профил 
машински техничар за моторна возила?



ТЕХНИЧАР МОДЕЛАР КОЖЕ

Списак предмета које изучавају изучавају техничари моделари коже:

НАЗИВ ПРЕДМЕТА I
разред

II
разред

III
разред

IV
разред

Општеобразовни предмети
1. Српски језик и књижевност 3 3 3 3
2. Страни језик 2 2 2 2
3. Социологија 2
4. Историја 2 2
5. Физичко васпитање 2 2              2 2
6. Математика 2 2 2 2
7. Рачунарство и информатика 2
8. Географија 2
9. Хемија 2 2

10. Биологија 2
11. Устав и права грађана 1
Стручни предмети
12. Основи техничког цртања 1
13. Цртање и сликање 2+2
14. Кожарски материјали 2+2 2+2
15. Естетско обликовање 2 2

16. Технологија производа од коже  
(обуће, конфекције) 2 2 2

17. Конструкција и моделовање производа 
од коже (обуће, конфекције) 2+1 2+3 2+3

18. Практична настава (израда обуће, 
конфекције) 5+60 7+60 11+60 10+120

Изборни предмети
22. Грађанско васпитање/ Верска настава 1 1 1

 
Упркос многобројним тешкоћама и предрасудама које прате ову грану привреде, мора се признати да је производња 

обуће и конфекције највиталнија и најуспешнија грана привреде у нашој општини, у коју се све више инвестира, а постоји 
и евидентна потреба за новим радницима. 

Један од разлога за отварање нових предузећа за производњу обуће у нашој општини јесте и наша школа, која је 
једина школа која ове године има обућаре у првом разреду и једна је од две школе у Србији која уписује техничаре моде
ларе коже. Управо зато се плану уписа за наредну школску годину нашао и образовни профил IV степена у подручју рада 
текстилство и кожарство – техничар моделар коже.



ТЕХНИЧАР МОДЕЛАР КОЖЕ

Техничар моделар коже је најатрактивнији образовни профил кожарске струке, а може се 
уписати само у нашој школи и Техничкој школи за дизајн коже у Београду.

Текстилство и кожарство је подручје рада које пружа могућност креативног рада и 
размишљања, мада сам назив овог профила може да изазове недоумице. Како се може моделирати кожа? Можда 

би прецизнији назив, ТЕХНИЧАР МОДЕЛАР ПРОИЗВОДА ОД КОЖЕ, боље објаснио суштину овог занимања, а то је стицање 
знања и вештина: дизајнирања, моделовања, конструисања и израде многобројних производа од коже, као што су кожна 
одећа, обућа и галантерија.

Управо због разноврсности производа од коже, после завршеног првог разреда, бирају се усмерења. У зависно-
сти од својих склоности, ученици бирају једно од  два занимања: ТЕХНИЧАР МОДЕЛАР ОБУЋЕ или ТЕХНИЧАР МОДЕЛАР 
КОНФЕКЦИЈЕ. 

Стручна знања стичу се по иновираном наставном плану и програму, који омогућава стицање квалитетнијих стручних 
знања и вештина, а самим тим и лакше запошљавање или наставак школовања. Теоријска знања стичу се у школским каби-
нетима, а знања из праксе у школској радионици и предузећу „Сербина“, са којим школа годинама успешно сарађује.

Осим уобичајених општеобразовних предмета, техничари моделари коже имају и своје општестручне и ужестручне 
предмете. У општестручне предмете спадају: основе техничког цртања, цртање и сликање, кожарски материјали, дизајн 
коже, естетско обликовање… Ужестручни предмети су технологије одговарајућег занимања (технологија обуће, технологија 
кожне конфекције), моделовање и практична настава.

На крају четворогодишњег школовања ученици су оспособљени да, по својој замисли:
•  направе основну конструкцију модела (обуће, одеће), 
•  моделују га и 
•  сами израде моделе које су осмислили.

Диплома техничара – моделара коже омогућава успешан рад у кожарској индустрији, у постојећим 
предузећима или у оквиру самосталне занатске радње. 

За оне који желе наставак школовања, могућ је упис на бројне факултете или упис на неку од високих 
школа струковних студија, као што су Београдска политехника или Виша техничка школа струковних студија у 
Зрењанину. Могућа је и преквалификација у неко занимање IV степена текстилне струке – техничар моделар 
одеће, дизајнер одеће или у неко занимање IV степена из других струка, нпр. финансијски или економ-
ски техничар...

 

• Лепо, лако и креативно занимање.
• Добар избор за све ученике којима математика и техничко цртање нису „јача страна“, а 

желе да студирају.
• Постоји заинтересованост привреде за њихово школовање.
• Могућност добијања ученичких кредита Министарства просвете и науке који се дају за де-

фицитарна занимања, у висини трошкова смештаја и исхране у Дому ученика.

зашто уписати  образовни профил 
техничар моделар коже?



ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

Списак предмета које изучавају туристички техничари:

НАЗИВ ПРЕДМЕТА I
разред

II
разред

III
разред

IV
разред

Општеобразовни предмети
1. Српски језик и књижевност 3 3 3 3
2. Страни језик I 3 3 3 3
3. Социологија 2
4. Филозофија 2
5. Историја 2 2
6. Музичка уметност 1
7. Ликовна култура 1
8. Физичко васпитање 2 2 2 2
9. Математика 3 3 2 2

10. Рачунарство и информатика 2 2
11. Географија 2 1
12. Физика 2 2
13. Хемија 2 2
14. Биологија 2 2
15. Устав и права грађана 1
Стручни предмети
16. Страни језик II 4 4 4 4
17. Основи туризма и угоститељства 2
18. Економика и организација предузећа 2
19. Психологија 2
20. Финансијско пословање 2
21. Статистика 2
22. Пословна коресподенција и комуникација 2
23. Туристичка географија 2 2
24. Историја уметности 2 2
25. Спољнотрговинско и девизно пословање 2
26. Право 2
27. Економика туризма 2
28. Маркетинг у туризму 2
29. Агенцијско и хотелијерско пословање 2+60 3+90 2+150 3+150
Изборни предмети
30. Грађанско васпитање/Верска настава 1 1 1 1



ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР 

Туристички техничар је прави избор за вас који волите стране језике (енглески језик 4 часа, немачки или француски 3 
часа недељно у сва четири разреда), као и друге предмете друштвеног усмерења. Градиво „класичне“ историје и географије, 
туристички техничари надограђују учећи историју уметности и туристичку географију. Ту је и група занимљивих економских 
предмета, као и окосница профила – предмет агенцијско и хотелијерско пословање.

Ученик са дипломом туристичког техничара: 
• ЗНА да објасни начине и поступке креирања туристичке услуге, објасни организацију рада рецепцијске службе, 

препознаје законске прописе у туризму и у угоститељству, опише начин и поступке припреме уговора које ће 
склапати са партнерима у окружењу, наведе карактеристике познатих туристичких дестинација код нас и у свету 
и користи два страна језика, неопходна за успешну комуникацију у туризму; 

• УМЕ да припрема и израђује туристичке услуге, пласира их на тржиште и продају, прати њихову реализацију, об-
рачунава туристичке услуге, услужи госте у хотелу и комуницира са гостима и клијентима на страним језицима;

• ПОНАША СЕ савесно, одговорно и уредно обавља поверене му послове, љубазно, комуникативно, предузимљиво, 
ненаметљиво и флексибилно се односи према клијентима и сарадницима, ефикасно организује време, превази-
лази стереотипе и предрасуде о појединцима и групама различитог националног и културолошког идентитета, 
има позитиван однос према светској и европској културолошкој и лингвистичкој разноликости, као и позитиван 
однос према професионално-етичким нормама и вредностима.

Да би ученици заиста стекли ове мултифункционалне вештине и способности, школа је обезбедила све материјално 
техничке услове, као и изузетно професионалне и мотивисане наставнике који, применом метода и техника активног учења 
омогућавају усвајање знања и вештина у току саме наставе. 

Са дипломом туристичких техничара можете направити много добрих избора – хоћете ли закорачити у свет туризма 
и хотелијерства и почети да радите, или ћете да наставите даље школовање, студирајући на неком од бројних факултета и 
високих школа Србије. 



ШКОЛА ТРАДИЦИЈЕ И ИНОВАЦИЈА

Иако је јуна 2012. године прославила 81. рођендан, Техничка шко-
ла је активна, динамична и модерна стручна школа, растућег угледа.  Док 
су из њених клупа излазиле нове и нове генерације, школа се мења-
ла, развијала, уводила нове струке и образовне профиле, остајући по 
мно го чему јединствена. Једина je стручна школа Тимочког региона са 
грађевинском и кожарском струком. Једина школа у Србији у којој се 
кровопокривачи школују на српском језику, једина школа која школује 
обућаре. На мапи средњих стручних школа Србије обезбедила је своје 
место захваљујући доброј организацији и квалитету рада, неговању тра-
диционалних вредности, а пре свега захваљујући учешћу у реформи 
средњег стручног образовања, увођењу три огледна образовна профила 
(комерцијалиста, архитектонски техничар и кровопокривач) и настојању 
да својим ученицима понуди програме и услове школовања сличне они-
ма које имају њихови вршњаци у европским земљама.

 За свој досадашњи успешни образовно васпитни рад  Техничка школа је добила три општинска јавна признања: За-
хвалнице СО Књажевац 2004. и 2010. године, као и Мајску награду, 2005. године.

ШКОЛА ДОБРИХ УСЛОВА ШКОЛОВАЊА

Школа своју образовно-васпитну делатност обавља у два повезана објекта који се налазе у улици Карађорђевој 52, 
укупне корисне површине 2.919,43 m2, у којима се настава одвија у две смене. Теоријска, практична и блок настава реализује 
се у савременим условима, у кабинетима и радионицама. Теоријска настава изводи се у 17 кабинета. Три информатичка 

кабинета (пословни бирои) опремљена су интернетом и свом потребном опремом 
за извођење мултимедијалне наставе, а путем бежичног преноса интернет се, по 
потреби, користи у целој школи. 

Практична настава изводи се у три сопствене радионице и код привредника 
и предузетника у области машинства и кожарства. Школа има савремену фискул-
турну салу, библиотеку, фитнес вежбаоницу, као и велико школско двориште са 
парком и спортским полигоном. 
За уче нике који се определе за 
дефицитарна занимања (кро -
вопокривач, техничар мо  де    лар 
коже), уз помоћ пре ду зе ћа, обе-
збе ђени су ученички кредити 

у висини трошкова смештаја у Дому ученика сре дњих школа, који нуди 
до бре и повољне услове становања и уче ња, и са којим школа остварује 
изу зетну са радњу.



ШКОЛА ПОЗИТИВНЕ, РАДНЕ АТМОСФЕРЕ 

У школи се негује солидарност, толеранција међу ученицима, правичност и 
такмичарски дух, уз поштовање личности и уважавање свих различитости. Подршка 
ученицима се одвија поштујући законе и права свих ученика. Добро организована на-
става, могућност коришћења нових технологија и савремених метода активне наставе 
пружају ученицима квалитетна знања, како стручна, тако и општеобразовна. 

ШКОЛА КОЈА ВОДИ РАЧУНА О БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

Школа има видео надзор, школског полицајца и редовно дежурство запослених.

ШКОЛА КОЈА СТАЛНО УРЕЂУЈЕ СВОЈ ПРОСТОР

Доста пажње посвећујемо уређењу школског простора  и редовно учествујемо 
на конкурсима чији је циљ уређење и опремање школе. У оквиру акције „Очистимо 
Србију”, друштвено-корисног рада и пројеката Ученичког парламента, школско дво-
риште и кабинете уређује велики број ученика и наставника.



ШКОЛА ДОБРИХ НАСТАВНИКА

Техничка школа има 77 запослених, и то: 62 наставни ка, 
директора, 3 административна радника, школског педа гога, 
као и 10 радника запослених на одржавању школског објекта.  
Добар спој младих, амбициозних и у настави искусних преда-
вача непрестано похађа велики број квалитетних акредитова-
них семинара: Активно учење/настава, Школско оцењивање, 
Примена тестова знања, Савремена методика у реализацији 
вежби и практичне наставе, Активно оријентисана настава, 

Мотивација ученика за учење употребом критичког мишљења у настави, Организациона култура и лидерство, Blog, Twitter и 
Facebook у настави, Електронска школа за почетнике... 

Колегијалност, тимски рад и интерне обуке у школи допринели су да се нове наставне методе примењују  у свим 
подручјима рада и образовним профилима. Заинтересованост наставника за иновације и осавремењивање наставе је вели-
ка, што потврђује њихово редовно учешће и добри резултати на конкурсу „Креативна школа” (на коме је наша школа 2007. и 
2009. године добила Диплому за освојено I место, а и ове године смо остварили велики успех – седам огледних часова наших 
наставника изабрано је за Базу знања). Наставници стално унапређују свој рад коришћењем савремених наставних метода, 
извођењем огледних часова, коришћењем ИТ у настави, израдом оригиналног наставног материјала и тестова знања...

ШКОЛА  КОЈА ПОДСТИЧЕ  ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ

Осим редовне наставе, у школи су ученицима доступне и разноврсне ваннастав-
не активности. Иако то за стручне школе није уобичајено, у школи већ 15 година успе-
шно ради драмска секција, која је до сада извела многе успешне позоришне представе: 
„Покондирену тикву”, „Избирачицу”, „Госпођу министарку”, „Ђида”, „Аутобиографију”, 
„Лајање на звезде“, „Ивкову славу”... Од 2005. наши ученици, заједно са својим профе-
сорима, уређују и два пута годишње издају школски лист „Идеја”. 

У школи ради и рачунарска секција, а активне су и успешне и бројне спортске 
секције. Наши ученици су ове године добили и прилику да факултативно уче кинески 
језик, у оквиру пројекта МПН у коме учествује, осим основних, још само шест средњих 
школа у Ср би ји.



ШКОЛА КОЈА ПРУЖА ПОДРШКУ СВОЈИМ УЧЕНИЦИМА

Ученички парламент члан је Уније средњошколаца Србије и  веома је активан – 
од организације журки у фискултурној сали школе, до реализације пројеката и учешћа  
у бројним акцијама омладинских организација у граду и шире. Задужени наставници 
помажу ученицима у писању пројеката и реализацији радионица које подстичу акти-
визам младих, толеранцију, ненасиље... 

Јуна 2011. године  изграђен је ученички кутак у школском парку, децембра 
су наши ученици учествовали у Дану волонтирања, а сада је у току реализација 
пројеката „Балкански формум младих за толеранцију“ и „Зелени кутак за мој 
одмор“. Од прошле године наши матуранти учествују у међународној Ма-
турантској паради. 

Оно што ученици највише воле су екскурзије. Редовно их организујемо 
за ученике II, III IV разреда (Западна Србија или Војводина за II, Мађарска или 
Охрид за III разред, Грчка до Атине за матуранте). Ученици првог разреда имају 
прилику да, кроз стручне екскурзије, посете сајмове грађевинарства, туризма, 
технике...

Пројекти прекограничне са-
радње са школама у Видину и 
Скопљу шанса су за већу мобил-
ност, информисаност и дружење 
наших ученика са вршњацима из 
суседних земаља. 



ШКОЛА КОЈА ДАЈЕ ШАНСУ НАЈБОЉИМА

Сваки ученик који покаже интересовање, добре резултате 
учења или изузетну вештину у пракси, у нашој школи добија шансу 
за учешће на бројним такмичењима, од  општинског до републичког 
нивоа. 

Највећи успехе наши ученици по-
стижу се на Обласним такмичењима 
машинске струке и Републичким та-
кмичењима стручних школа гра ђе-
вин ске, економске и кожарске струке струке. Ове године смо, по први пут, учествовали и на 
Међународном такмичењу виретуалн их пре дузећа у Будви, на коме је виртуелно пре ду зеће 
„Адреналин 019“ освојило I место у категорији промоције и рекламе. 

И наши спортисти су успе шни на окру жним, али и републичким такмичењима, а ове го-
дине су били најбољи у фудба-
лу, стрељаштву и кросу РТС-а…

ШКОЛА ВИСОКЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ

Организациона култура и руковођење школом је, по процени 
свих интересних група, на веома високом професионалном нивоу. Уче-
ници и професори подстичу се на професионалан однос према раду. 
Усмерава се и усклађује веома успешно рад стручних органа школе, 
промовише и подстиче тимски рад. Такође се много ради на даљој 
афирмацији и подизању квалитета образовне понуде и угледа школе 
– увођењем нових образовних профила, учешћем у пројектима „Дру-
га шанса“, „Праћење колега једнаких по образовању и позицији”, као и 
пројектима прекограничне сарадње и инвестиционим пројектима за 
уређење и опремање школе.



ШКОЛА ЗА СВАКУ ПОХВАЛУ

Активно учествујемо у свим јавним и културним дешавањима у граду, у 
раду заједница стручних школа, имамо  добру сарадњу са министарством про-
свете, локалном самоуправом, социјалним партнерима, и другим ин сти ту ци-
јама у граду и широм Србије. На овогодишњем Дану општине, Похвалнице СО 
Књажевац добило је тринаесторо ученика и три спортске екипие, а Захвалница 
СО Књажевац уручена је директорки школе, Љиљани Жикић. 

Посебна част за школу јесте честитка министра просвете Жарка Обрадовића, за успех на сајму у Будви, која представља 
изузетан подстицај и мотивацију за још успешнији рад школе. 

Наша школа је запажени учесник на сајмовима образовања које су, почевши од 2008. године, почеле да организују 
филијале Националне службе за запошљавање у Зајечару и Бору. По речима организатора, својим учешћем и презентацијом 
плана уписа у I ра зред, наша школа подиже ниво ове манифестације, пружајући велики број ко рисних информација буду ћим 
средњо школ ци ма.



Техничка школа Књажевац
Карађорђева 52 

19350 Књажевац, Србија 

телефони: секретар: 019 730 350; директор: 019 731 054; факс: 019 731 054
                   tehnička škola Knjaževac (zvanična strana)

www.tehnickaskola-knjazevac.com
e-mail: tehknjaz@gmail.com

Èíôîðìàòîð
упис ученика у први разред школске 2012/13.


