


НАЗИВ ПОДРУЧЈА РАДА
И ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

Број планираних ученика
III 

степен
IV

степен ШИФРА

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

Архитектонски техничар 30 ZAKZ SB 4H26S

Руковалац грађевинском механизацијом 10 ZAKZ SB 3H19S

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Комерцијалиста 30 ZAKZ SB 4L13S

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Техничар за компјутерско управљање 30 ZAKZ SB 4D13S

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Обућар 20 ZAKZ SB 3G11S

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Туристички техничар 30 ZAKZ SB 4K10S

Укупно 30 120

ПРЕДЛОГ ПЛАНА УПИСА 
ученика у I разред школске 2017/2018. 

Напомена:
Коначан план уписа биће објављен у Конкурсу за упис у средњу школу 2017-18. године у издању  
Просветног прегледа.



Избор средње школе је важна прекретница у вашем животу, а одлука о томе најчешће није ни лака нити једноставна, 
како вама, тако и вашим родитељима/старатељима. Често је разлог томе недостатак благовремених, поузданих и детаљних 
информација које на тај избор могу да утичу. Да бисте изабрали школу којом ћете бити задовољни и у којој ћете успешно и лако 
наставити школовање, потребно је размислити о многим стварима, сагледати предности и недостатке појединих избора, па тек 
онда попунити листу жеља. Важно је знати какве су разлике између средњих школа, смерова и образовних профила, који се 
предмети изучавају у току школовања, како је која школа уређена и опремљена, како се у њој учи и предаје, какве занимљиве 
ваннаставне активности се организују у школи, какве су могућности за наставак школовања и запослења... Од одговора на ова 
бројна питања зависи да ли ће вам будућа школа бити пријатно и инспиративно место за боравак, учење, одрастање и дружење. 

Зато смо припремили овај Информатор – да вам помогнемо да направите прави избор, пружајући вам неопходне и важне 
информације о средњем стручном образовању у једној од најбољих стручних школа  – Техничкој школи из Књажевца, као и об-
разовним профилима које смо планирали за упис у I разред школске 2017/18. године.

ПОШТОВАНИ БУДУЋИ СРЕДЊОШКОЛЦИ

ДОБРО ДОШЛИ У ШКОЛУ У КОЈОЈ СВЕ ШТО РАДИМО, РАДИМО СРЦЕМ! 
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Ивана Миливојевић била је ученица генерације Техничке школе шк. 2013/14. године. Захваљујући освојеном II месту на Републичком 
такмичењу економских школа из Математике уписала је Електронски факултет у Нишу без пријемног испита. 
Разговор са њом су водиле наше ученице Наталија Василијић, III2, и Лола Станојковић, III4. Из интервјуа издвајамо:

• Какве успомене носиш из Техничке школе? 
Из Техничке школе носим лепе успомене, пре свега на добре људе и пријатеље које сам у њој 

стекла, али и на професоре који су нам пренели своје знање, али и својим саветима, понекад и кри-
тикама помогли да постанемо не само бољи ученици, већ и бољи људи. И дан-данас када прођем 
поред школе, и даље имам осећај да ту припадам, на неки начин. 
• Учествовала си на великом броју такмичења. Да ли ти је неко од њих посебно остало 
у сећању?

Да, сваке године сам учествовала на такмичењима из математике и енглеског. Оно које бих 
издвојила је такмичење из математике, у другој години, које је одржано у Шапцу. Наравно, у добром 
сећању ми је и Републичко такмичење из математике, када сам била IV година, када сам после два 
узастопна IV места освојила II место .
• Који факултет си уписала и колико ти знање из средње школе помаже на факултету?

Уписала сам Електронски факултет у Нишу, смер Рачунарство и информатика, познатији као „про-
грамерски смер“. Материја са којом се срећем на факултету нема много повезаности са економијом 

и другим стварима које сам учила у средњој школи, али су ми радна навика и методе учења које сам стекла и развијала кроз моје 
средњошколско образовање од непроцењивог значаја. Такође, слепо куцање које смо учили у току прве године је вештина која 
умногоме олакшава свакодневни рад за рачунаром, а коју вероватно не бих имала без Техничке школе.

• Такође си учествовала у многобројним ваннаставним активностима. Какав значај су оне имале за тебе и 
која ти је била најдража?

Учествовала сам у разним школским свечаним програмима, пре свега поводом Европског дана језика. Све то је имало значај 
за мене јер сам имала прилику да говорим испред већег броја људи, било на српском или на енглеском, и да се тако суочим са 
тремом, која уме да буде велики непријатељ знања. Такође, ваннаставне активности отварају могућност да ученици открију своје 
скривене вештине и склоности, усаврше постојеће, али су и одлична прилика за дружење са другим ученицима, па и професори-
ма у некој мање формалној атмосфери од оне која влада на часу. 

• Шта би поручила садашњим ученицима наше школе?
Поручила бих им да буду вредни, и да уче, јер што више зна, човек више вреди. Нека се опробају у што више ваннаставних 

активности, учествују у секцијама, можда им то помогне да пронађу себе, открију своје скривене склоности и тиме се лакше опре-
деле за даљи ток образовања након средње школе. Такође бих им поручила оно што су нама наставници говорили, а вероватно и 
њима говоре, а то је да уживају док су ту, у Техничкој школи, јер оног тренутка када је заврше и крену даље, самостално кроз живот, 
чека их окружење много другачије од онога на шта су навикли. 

• Које вредности ове школе би истакла као најважније?
Пре свега, Техничка школа нуди велики број различитих праваца и смерова, од архитектуре, економије, туризма, кожарства, 

па до машинства, што за мали град какав је Књажевац значи да нуди доста избора. Такође, велики број такмичења, ваннаставних 
активности и секција пружају многе могућности за проширивање знања и изван оквира формалног средњошколског образовања. 
Наравно, не могу да не поменем и наставнике који улажу напоре да они који кроче првог септембра у Техничку школу, из ње изађу 
као добри, едуковани млади људи.

И ДАН-ДАНАС КАДА ПРОЂЕМ ПОРЕД ШКОЛЕ, И ДАЉЕ ИМАМ ОСЕЋАЈ ДА ТУ ПРИПАДАМ
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О СРЕДЊЕМ СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Које врсте средњих школа постоје?

Средње образовање и васпитање стиче се у средњим 
школама, а то су:
• стручне школе,
• гимназије (опште и специјализоване),
• уметничке школе,
• мешовите школе (гимназије и стручне или уметничке шко ле),
• школе за образовање одраслих и
• школе за ученике са сметњама у развоју.

Које школе спадају у стручне школе?

У средње стручне школе спадају школе у којима се уче-
ници школују за образовне профиле III и IV степена различитих 
подручја рада, као што су:
• Геодезија и грађевинарство (архитектонски техничар, гео-

детски техничар, руковалац грађевинском механиза ци јом...)
• Економија, право и администрација (комерциј алиста, фи-

нансијски администратор, правни техничар...)
• Машинство и обрада метала (техничар за компјутерско упра-

вљање, машински техничар моторних возила, машински те-
хничар за компјутерско конструисање, механичар греј не и 
расхладне технике, инсталатер, аутомеханичар...)

• Трговина, угоститељство и туризам (туристички техничар, 
угоститељски техничар, кувар, конобар, трговац...)

• Текстилство и кожарство (техничар моделар коже, обућар, 
техничар дизајна производа од коже, техничар-моделар 
одеће...)

• Здравство и социјална заштита (медицинска сестра – техничар, 
фармацеутски техничар, стоматолошка сестра – техничар...)

• Електротехника (техничар мехатронике, електротехничар ра-
чунара, електротехничар информационих технологија, ауто-
електричар, електромонтер мрежа и постројења...)

• Шумарство и обрада дрвета (шумарски техничар, техничар 
за пејзажну архитектуру, столар...)

• Пољопривреда, производња и прерада хране (прехрамбени 
техничар, ветеринарски те хничар, пекар, месар, руковалац-
механичар пољопривредне те хнике...) и др.

Техничка школа је средња стручна школа која  
школује ученике у оквиру пет подручја рада!

Какво се образовање стиче у стручним школама?

У стручним школама постоје образовни профили III сте-
пена, односно IV степена.

Право на рангирање ради уписа у образовне профиле IV 
степена имају ученици који остваре укупно најмање 50 бодова 
по основу општег успеха и успеха на завршном испиту. 

Током четворогодишњег школовања за ове образовне 
про фи  л е стиче се опште, а пре свега стручно образовање, које 
оспо со бљава за рад у струци, али и даје могућност за наставак 
обра зо ва ња на бројним факултетима и високим школама стру-
ковних студија широм Србије. 

Зато кажемо да диплома средње стручне школе пружа 
и знање и звање, јер омогућава стицање знања и вештина 
стручњака који може да почне одмах да ради, али и знања и 
вештине које су веома добра основа за студирање цењених 
факултета из сродних области, као и бројних факултета и висо-
ких школа струковних студија из других области.

Од правог избора средње школе зависи ваш даљи професионални пут. Сигурно знате да је за сваки посао,  
па и онај најједноставнији, потребна одговарајућа стручност. Зато је важно да знате:
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То је једна од предности стручног образовања:  
можете да бирате, да радите или да студирате!

Образовне профиле III степена морају ставити на листу 
жеља сви ученици који имају мање од 50 поена, односно не 
задовоље праг знања. Такође их могу изабрати ученици који 
воле занате, без обзира на успех из основне школе и резултате 
завршног испита.

Важно је знати да упис трогодишњег занимања не мора 
да представља крај школовања и амбиција ученика. Са положе-
ним завршним испитом и дипломом трогодишњег занимања 
може се одмах уписати доквалификација за неки образовни 

профил IV степена, након чијег завршетка се добија диплома 
која отвара врата даљег школовања.

Немојте се обесхрабрити ако морате да  упишете 
трогодишње профиле. Уколико будете заинтересовани и 
вредни, одмах по завршетку школовања можете уписати 

доквалификацију за неко занимање IV степена.

Још једна од кључних предности стручног oбра зо вања 
јесте и чињеница да се његова модерни зациј а спроводи кон-
тинуирано, већ више година. Програм реформе средњег стру-
чног образовања, који се спроводи од 2003. године, увео је у 
стручне школе модернизоване наставне планове и програме 
за многе профиле и подручја рада, школе – учеснице реформе 
су опремиле свој простор савременим наставним средствима, 
а њихови наставници почели да у настави примењују методе 
активне наставе и информационо-комуникационе технологије. 

Техничка школа је од 2009. године учесница Програма  
реформе средњег стручног образовања. У школи су  

успешно спроведени огледи за три образовна профила, а 
већина ученика похађа наставу по модернизованим  

наставним плановима и програмима.

Који се предмети уче у стручним школама?

У свакој стручној школи постоји група предмета које зо-
вемо општеобразовним, а који се изучавају у основној школи и 
у гимназијама (српски језик, математика, страни језик, физичко 
васпитање, рачунарство и информатика, историја, географија, 
физика, хемија, биологија и др.). Осим њих, у сваком разреду 
постоји и неколико такозваних стручних предмета, специфи-
чних за свако занимање. Многи од њих под истим именом 
постоје и на одговарајућим факултетима и зато их ученици 
стручних школа лакше прате, због познатих садржаја/тема и 
већ усвојене терминологије.

На пример, наши комерцијалисти изучавају као стручне 
предмете принципе економије, маркетинг, менаџмент, рачу-
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новодство, статистику…, а архитектонски техничари нацртну 
гео метрију, апликативне рачунарске програме, грађевинске 
ма те ри јале, грађевинске конструкције, урбанизам…

На који начин се може наставити школовање по сле 
стручне школе?

Након завршеног четвртог разреда, ученик средње стру-
чне школе има право да полаже стручну матуру. Стру чном 
ма туром се проверава да ли је ученик стекао знања, вешти-
не и ставове који су му потребни за обављање одговарајућег 
занимања, а положена стручна матура је и предуслов за наста-
вак образовања на академским или струковним студијама на 
факултетима и високим школама струковних студија.

За оне који заврше средњу стручну школу, а не желе или 
немају услова да студирају, наставак школовања може бити и 
преквалификација у друго занимање.

Преквалификација подразумева ванредно школо ва ње у 
стручној школи полагањем испита из стручних предмета, као 
и завршног испита неког другог образовног профила у истом 
трајању, из исте или неке друге струке.

На пример, обућар се може преквалификовати у тргов-
ца, фризера, кувара... Руковалац грађевинском ме ха низацијом 
може се, на пример, преквалификовати у аутомеханичара, во-
зача моторних возила, руковаоца-механичара пољопривредне 
механизације или неко друго занимање III степена.

Слично, архитектонски техничар се може преквали-
фиковати у геодетског техничара, економског техничара, еле-
ктротехничара рачунара, техничара друмског саобра ћа ј а и дру-
га занимање IV степена.

Школовање се може наставити и доквалификацијом, пу-
тем које се са дипломом занимања III степена може завршити 
ванредно школовање за неко од занимања IV степена, у окви-
ру исте или друге струке. 

Доквалификација подразумева ванредно школова ње и 
полагање испита из појединих општеобразовних пре дмета и 
стручних предмета за прва три разреда, свих предмета четвр-
тог разреда и матурског испита за изабрани образовни про-
фил. Доквалификација се најбрже може завршити у оквиру 
исте струке, због већег броја истих или сличних предмета. На 
пример, руковалац грађевинском механизацијом може нај бр-

же завршити доквалификацију за грађевинског техничара за 
нискоградњу, али може се доквалификовати и за машинског 
техничара моторних возила, техничара друмског саобраћаја и 
др. Обућар се најлакше може доквалификовати за техничара 
моделара обуће, али може уписати доквалификацију и за фи-
нан сијског техничара, шумарског техничара и др.

Преквалификација и доквалификација су добро решење 
за ученике који нису хтели да се одвајају од породице или 
друштва после основне школе, или нису могли да финансирају 
трошкове школовања у другом граду, па су уписали и завршили 
школовање за занимање које им није било баш први избор.

Дакле, наставак образовања после завршене стручне 
школе може бити студирање на бројним факултетима 
и високим школама струковних студија широм Србије, 

преквалификација у неко друго занимање истог степена 
стручне спреме или доквалификација са занимања III 

степена у жељено занимање IV степена.

За све ученике који ове године упишу једно од зани-
мања III степена у нашој школи, школарина и полагање испи-
та у оквиру програма преквалификације и доквалификације 
за образовне профиле за које је школа верификована биће 
бес платни.
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a РХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР

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 3 3 3 3
5. Рачунарство и информатика 2
6. Историја 2
7. Ликовна култура 1
8. Географија 2
9. Хемија 2

10. Биологија 2
11. Социологија са правима грађана 2  

Општестручни предмети
12. Грађевински материјали 2+12
13. Физика 2 2
14. Нацртна геометрија и техничко цртање 2+30 2+30
15. Грађевинске конструкције 3+18 4+30 3
16. Слободоручно цртање 2
17. Историја архитектуре 2
18. Апликативни рачунарски програми 4 2
19. Статика и отпорност материјала 3 2
20. Основе геодезије 1+30
21. Технологија грађевинских радова 1 3+30 3+60
22. Разрада пројеката 4+60 4
23. Армиранобетонске конструкције 3 3
24. Монтажне конструкције 3
25. Кућне инсталације 3
26. Урбанизам 1+30
27. Предузетништво 2

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

29. Изборни предмети према програму 
образовног профила 2 2
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a

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА I
разред

II
разред

III
разред

IV
разред

1. Основи нискоградње 2 2
2. Основи комуналне хидротехнике 2 2

3. Савремена архитектура 1 1

4. Просторна композиција 1 1

5. Ентеријери 2

6. Перспектива 2

7. Енергетска ефикасност објеката 2

Значајну и нераскидиву везу човека, природе и архитектуре утврдио је Аристотел још у IV веку 
пре наше ере. Архите ктуру је разумео као синтезу свих уметности. Записао је темељни став да „човека 
окружују природа и архитектура”, и такође да је „архитектура надопуна природе”. 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 гра-
ђевина. Уколико желите да закорачите у њен свет и бавите се једним од нај креа-
тивнијих занимања, архитектонски техничар је прави избор за вас. Уколико га 
упи шете, уз савремене методе рада, изучаваћете многе занимљиве општестру-
чне, ужестручне и изборне предмете. 

Архитектонски техничар је после завршеног школовања у стању да:
• разради и презентује пројекте: високоградње, урбанистичке, конзер-

вације и ревитализације, 
• организује изградњу и води документацију при извођењу објеката, 
• уради анализу цена – предмер и предрачун радова за објекат. 

По завршетку школовања, архитектонски техничари имају знања, вешти-
не и ставове са којима се лако могу запослити. Нека од њихових могућих рад-
них места су: урбанистички завод, грађевинско предузеће (градилиште, технолошка разрада детаља, 
калкулације), пројектни биро, геодетски завод, градско комунално предузеће, грађевинска ин с пекција, 
трговина грађевинским материјалима, намештајем, опремом, агенција за продају некретнина, стамбе-
на задруга…

Они могу започети и приватну делатност у једној од најперспективнијих грана привреде, како код 
нас тако и у свету. 

Уколико желе да наставе школовање и студирају, то могу учинити на бројним факултетима и 
високим школама струковних студија.

 РХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР
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р УКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ

Списак предмета које изучавају руковаоци грађевинском механизацијом:

НАЗИВ ПРЕДМЕТА I
разред

II
разред

III
разред

Општеобразовни предмети
1. Српски језик и књижевност 3 2 2

2. Страни језик 2 2 2

3. Устав и права грађана 1

4. Историја 3

5. Географија 2

6. Музичка уметност 1

7. Ликовна култура 1

8. Физичко и здравствено васпитање 2 2 2

9. Математика 3 3 2

10. Рачунарство и информатика 2

11. Физика 2

12. Хемија 2

13. Екологија и заштита животне средине 1

Стручни предмети
16. Нацртна геометрија 2 2

17. Техничко цртање са читањем планова 2

18. Грађевински материјали 2

19. Грађевинске конструкције 4 3

20. Организација грађења 3

21. Статика 2

22. Технологија рада са практичном наставом 4+60 11+60 14+60

Изборни предмети
32. Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1
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р УКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ

Јако значајан учесник у процесу изградње грађевинских објеката свих врста је свака-
ко руковалац грађевинском механизацијом. Ученици овог профила школују се за послове 
извођења земљаних радова при изградњи објеката високоградње, као и за послове израде 
свих врста саобраћајница и пратећих објеката (путеви, железничке пруге, аеродромске пи-
сте, тунели, мостови...). 

За упис у овај трогодишњи образовни профил није потребно прећи праг знања од 
50 поена.

Ученици се обучавају да раде као машинисти за руковање, одржавање у исправном 
стању и поправку мањих кварова код различитих типова грађевинских машина на пнеумат-
ским точковима и на гусеницама (багер, дозер, утоваривач, грејдер, скрепер, ваљак, фини-
шер, машине за сабијање тла, за производњу, транспорт и уграђивање бетона и малтера, 
машине за малтерисање). Такође, посебна улога машине и човека који њом управља у 
градитељству се огледа у подизању и преносу терета на одговарајуће висине и даљине. То 
подразумева могућност рада и са различитим врстама кранова и аутодизалица. 

Послови ове врсте подразумевају рад на градилишту и јако су тражени, како код нас 
тако и у иностранству.

Руковаоци грађевинском механизацијом могу наставити школовање путем пре-
ква лификације или доквалификације за неки од образовних профила IV степена у нашој 
школи (аутомеханичар, грађевински техничар за нискоградњу или високоградњу, машински 
техничар моторних возила итд.) или другим стручним школама, а могу уписати и неку од ви-
соких школа струковних студија.
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к
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 2 2 2 2
3. Физичко васпитање 2 2 2 2
4. Математика 2 2 2 2
5. Ликовна култура 1
6. Рачунарство и информатика 2
7. Историја 2
8. Физика 2
9. Географија 2

10. Хемија 2
11. Биологија 2
12. Социологија са правима грађана 2

Стручни предмети
13. Други страни језик 2 2 2 2
14. Принципи економије 3 2
15. Право 2 3
16. Канцеларијско пословање 3 2
17. Рачуноводство у трговини 3 3
18. Организација набавке и продаје 3 3
19. Пословна информатика 2
20. Обука у виртуелном предузећу 3 5 6
21. Трговинско пословање 3 3
22. Међународна шпедиција 2
23. Статистика 3
24. Маркетинг у трговини 3
25. Финансије 2
26. Предузетништво 2

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

28. Изборни предмети према програму 
образовног профила 2 2

 ОМЕРЦИЈАЛИСТА
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Ученици који упишу образовни профил комер циј а ли-
ста, у току школовања могу стећи разноврсна знања и ве-
шти не, неоп хо дне за успешан рад у савременом пословном 
свету.

Практичне вештине, неопходне за обављање трговин-
ских послова ученици стичу у оквиру виртуелних предузећа, 
која се фор мирају у II разреду. У оквиру наставе предмета 
Обу ка у виртуел ном предузећу симулирају се различити по-
слови из области уну тра шње и спољне трговине. 

Знања о комерцијалисти као пословном лицу и посло-
вима које он обавља стичу се путем активне наставе, која 
омо гућава да велики део градива савладате непосредно на 
ча с о вима. 

Ученици који изаберу овај образовни профил научиће 
како да контактирају добављаче и купце и уговоре набавку и 
продају производа и услуга. Научиће да пишу пословна пи-
сма, на српском и енглеском језику. Овладаће вештином слепог ку ца ња и правилима за састављање пословних писама и до-
кумената.

Успешан комерцијалиста мора да поседује изузетне вештине комуникације, да има увид у цене постојећих и појаву нових 
производа и услуга на тржишту. Такође, његов је посао да обезбеди брз и квалитетан транспорт робе, као и да обавља админи-
стративне и друге канцеларијске послове. 

Ово занимање спада у најтраженија на тржишту рада, а ученици који желе да наставе школовање, у прилици су да 
стечена знања искористе као добар темељ за упис на бројне факултете и високе школе струковних студија.

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА I
разред

II
разред

III
разред

IV
разред

1. Комерцијално познавање робе 2

2. Вештине комуникације 2

3. Пословна економија 2

4. Пословни енглески језик 2

5. Менаџмент 2

6. Електронско пословање 2

к ОМЕРЦИЈАЛИСТА 
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т УРИСТИЧКИ 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 2 2 2 2
3. Физичко васпитање 2 2 2 2
4. Математика 2 2 2 2
5. Рачунарство и информатика 2
6. Историја 2 2
7. Музичка култура 1
8. Физика 2
9. Географија 1 2

10. Хемија 2
11. Биологија 2
12. Социјологија са правима грађана 2
Стручни предмети

13. Страни језик II 3 3 3 3
14. Основи туризма и угоститељства 2
15. Основи економије 2
16. Агенцијско и хотелијерско пословање 4+90 5+6+120 4+120 4+6+120

17. Економика и организација туристичких 
предузећа 2

18. Пословна кореспонденција 2
19. Туристичка географија 2 2
20. Психологија у туризму 2
21. Финансијско пословање 2
22. Маркетинг у туризму и угоститељству 2
23. Историја уметности 3
24. Предузетништво 2
25. Професионална пракса 30 30 60
Изборни предмети

26. Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1 1

27. Изборни предмети према програму 
образовног профила 2 2 2
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т УРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА I
разред

II
разред

III
разред

IV
разред

Општеобразовни предмети
1. Страни језик III 2 2 2
2. Историја (одабране теме) 2 2
3. Филозофија 2 2
4. Ликовна култура 1
5. Екологија и заштита животне средине 1
6. Логика са етиком 2 2

Стручни предмети
7. Здравствена култура 2
8. Географија културе 2

9. Пословна информатика у туризму и 
угоститељству 2 2

10. Туристичке дестинације света 2
11. Смештај у сеоском туристичком домаћинству 2
12. Исхрана 2
13. Барско пословање 2
14. Посебни облици туризма 2
15. Право у туризму 2

Туристички техничар је прави избор за комуникативне и креативне ученике, који воле стране језике, 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.

За ово занимање ученици треба да поседују особине као што су: тачност, стрпљење, толератност, 
истрајност, комуникативност, љубазност, уредност, вербалне способности и наравно поседовање опште кул-
туре.

По завршетку школовања туристички техничари могу да раде у туристичким агенцијама и хотелима – 
оспособљени су да припремају, израђују и продају туристичке услуге, прате, реализују и обрачунавају тури-
стичке услуге, услужују госте у хотелу, комуницирају са гостима и клијентима и на страним језицима.

Са дипломом туристичких техничара можете направити много добрих избора – хоћете ли зако ра-
чити у свет туризма и хотелијерства и почети да радите, или ћете да наставите даље школовање, сту ди ра-
јући на неком од бројних факултета и високих школа струковних студија.
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Списак предмета које изучавају обућари:

НАЗИВ ПРЕДМЕТА I
разред

II
разред

III
разред

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

8. Физика 2

9. Хемија 2
10. Екологија и заштита животне средине 1
11. Устав и права грађана 1

Стручни предмети
12. Кожарски материјали 2 4

13. Предузетништво 2
14. Конструкција и моделовање обуће 3 3
15. Технологија обуће 2 3 3
16. Практична настава 5+60 12+60 14+120

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

 

о БУЋАР
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Обућар је креативно и тражено занимање, а у Србији се школује само у две школе, у Београду и Књажевцу. Како спада у 
дефицитарна занимања, ученици који упишу овај образовни профил могу да конкуришу за ученичке кредите које даје Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја, који су у висини смештаја у Дому ученика.

За упис у овај трогодишњи образовни профил није потребно прећи праг знања од 50 поена. 
Наставни план обућара има мали број предмета и добар је избор за ученике којима математика и техника нису „јача стра-

на”.
У току школовања ученици стичу теоријска и практична знања и ве шти-

не израде модне, свакодневне или спортске обуће, скицирања модела, ода-
бира материјала и израде шаблона на основу којих се кроје делови обуће. 

Кључни стручни предмети обућара су: технологија обуће, конструкција 
и моделовање обуће, предузетништво и практична настава. Теоријска знања 
ученици стичу у школским кабинетима, а практичне вештине у школској ра-
ди о ници и предузећима за израду обуће, са којима школа годинама успешно 
сарађује. У оквиру секције „Креатива”, они могу научити да израђују и атра-
ктивне украсне и употребне производе од коже и других материјала.

Диплома обућара омогућава успешан рад у индустрији обуће, у по сто-
јећим предузећима или у оквиру самосталне занатске радње. 

Обућари могу наставити школовање путем преквалификације или 
доквалификације за неки од oбразовних профила IV степена. У нашој шко-
ли то може бити техничар моделар коже, али и економски, туристички или 
неки од машинских или грађевинских техничара. Могу се доквалификовати 
и у другим стру чним школама, а могу уписати и неку од високих школа стру-
ковних студија.

о БУЋАР
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тЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ

Списак предмета које изучавају техничари за компјутерско управљање:

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 1
4. Филозофија 2
5. Историја 2 2
6. Музичка уметност 30
7. Ликовна култура 30
8. Физичко васпитање 2 2 2 2
9. Математика 4 4 4 4

10. Рачунарство и информатика 2
11. Географија 2
12. Физика 2 2
13. Хемија 2
14. Екологија и заштита животне средине 1
15. Устав и права грађана 1

Стручни предмети
16. Машински материјали 2
17. Техничко цртање 3
18. Механика 2 2
19. Електротехника и електроника 2
20. Компјутерска графика 3
21. Машински елементи 2
22. Технологија обраде 2
23. Технолошки поступци са контролом 2
24. Хидраулика и пнеуматика 2

25. Моделирање машинских елемената и 
конструкција 3

26. Технологија за компјутерски  
управљане машине 4

27. Програмирање за компјутерски  
управљане машине 2

28. Аутоматизација производње и 
флексибилни производни системи 2 2

29. Организација рада 2
30. Пројектовање технолошких система 7 7
31. Практична настава 3 4

Изборни предмети
32. Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1 1
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тЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ

Техничар за компјутерско управљање је најновији образовни 
профил у образовној понуди школе, и један од најтраженијих стручних 
кадрова, потребних локалним и регионалним предузећима различи-
тих делатности.

У току школовања за ово модерно и тражено занимање, учени-
ци упознају програмирање компјутерски управљаних машина, основе 
компјутерске графике и пројектовање технолошких система. Уз помоћ 
компјутера, обједињени су пројектовање, моделирање и производња, 
а наставу ће држати наставници који поседују сертификат за предава-
че на компјутерски управљаним машинама.

Кроз очигледну наставу и уз примену савремених наставних 
средстава и учила, ученици се оспособљавају за самосталан практи-
чан рад и примену онога што су кроз школовање научили. 

У настави стручних предмета користиће се софтверски пакети: 
• Windows & MS Office – као основа за ефикасну употребу рачунара 
• AutoCAD – као основа за 2D компјутерску графику 
• Win NC – софтвер за ручно програмирање компјутерски управљаних машина 
• SolidWORKS – врхунски програмски пакет за 3D обликовање и израду техничке 

документације
• SolidCAM – специјализовани програмски пакет за аутоматско генерисање G-кода

Техничари за компјутерско управљање нису везани само за машинску индустрију, 
већ и за друге привредне делатности. Могу се бавити програмирањем у сопственој или 
другим фирмама, разрадом технологије, конструисањем, моделирањем, пројекто ва њем 
производа... 

Уколико желе да наставе школовање, могу уписати један од широког спектра фа-
култета или високих школа струковних студија.



 

Ред. 
број

Назив подручја рада и образовног 
профила

шк. 2016/17. шк. 2015/16. шк. 2014/15. шк. 2013/14. шк. 2012/13.

мин макс мин макс мин макс мин макс мин макс

 ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

1. Архитектонски техничар 54,50 83,85 54,85 87,13 42,84 75,50 28,68 54,68 54,52 92,00

2. Руковалац грађевинском 
механизацијом - - - - - - - - - -

EКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

3. Комерцијалиста 52,59 93,00 82,16 94,25 70,44 97,40 53,08 60,00 78,92 97,50

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

4. Техничар за компјутерско 
управљање 50,04 85,45 - - - - - - - -

Машински техничар моторних 
возила 39,93 69,31 42,92 76,60 32,80 55,32 40,82 81,24

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

5. Туристички техничар 51,69 91,69 68,60 94,25 59,48 88,20 40,68 59,72 66,80 94,00

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

6. Обућар 41,71 62,45 - - - - - - -

Техничар моделар коже 38,44 68,74 34,44 53,10 30,04 55,64 34,66 83,08

Минималан и максималан број поена ученика уписаних  
у I разред Техничке школе 2012-2016. године

Напомена:
Школске 2013-14. године ученици су се рангирали само на основу општег успеха из основне школе. 
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Техничка школа је модерна средња стручна школа висо-
ких стандарда квалитета рада, активан учесник реформе сре-
дњег стручног образовања и других образовних пројеката, са 
традицијом дугом преко 85 година. 

Школа је основана давне 1931. године, када је у кња же-
ва чкој општини и започело стручно образовање за обављање 
послова различитих занимања, као и за наставак образовања у 
високошколским установама.

Настојећи да иде у корак са савременим тенденцијама 
у образовању, Техничка школа се стално мењала и развијала, 
увођењем нових струка и образовних профила, одговарајући 
на потребе локалне средине и региона.

Данас је Техничка школа на мапи средњих школа Србије 
препознатљива као квалитетна, активна, динамична и модер-
на стручна школа, која образује ученике у оквиру пет подручја 
рада и има верификације за 24 занимања III и IV степена. 

Школску 2016/17. годину школа започиње са 483 редов-
на ученика, распоређена у 20 одељења и 9 образовних про-
фила.

Школа уписује и ванредне ученике ради преквали фика-
ције, доквалификације или наставка започетог школовања.

Као школа највиших стандарда квалитета, Техничка шко-
ла континуирано унапређује квалитет свога рада у свим обла-
стима, а пре свега у области наставе и учења, улагањем у стру-
чно усавршавање наставника, уређењем и опремањем школе 
савременим наставним средствима, као и развијањем квали-

тетне и разноврсне понуде ваннаставних активности. 
За досадашњи успешни образовно-васпитни рад шко-

ла је добила  и четири општинска јавна признања: Захвални-
це СО Књажевац 2004, 2010. и 2014. године, Похвалницу СО 
Књажевац 2013. године, као и Мајску награду 2005. године.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Да Техничка школа спада међу најбоље средње школе 
Србије потврдило је екстерно вредновање од стране Ми-
нистарства просвете, науке и технолошког развоја школа, 

на коме је школа оцењена највишом оценом. 

ПОДРУЧЈЕ РАДА
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

I разред II разред III разред IV разред

Геодезија и грађевинарство Архитектонски техничар Архитектонски техничар-оглед

Машинство и обрада метала Техничар за компјутерско 
управљање Машински техничар моторних возила

Текстилство и кожарство Обућар Техничар моделар коже

Економија, право и администрација Комерцијалиста Комерцијалиста – оглед

Трговина, угоститељство и туризам Туристички техничар
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Из године у годину непрекидно уређујемо и оса-
вре ме  њу јемо уну траш њост школе, њене кабинете, 
ра дионице, фи скул т урну салу, као и окружење школе 
– прелепи школски па рк. 

Настава у школи обавља се у две повезане школ-
ске зграде и одвија се у две смене, које се мењају сва-
ке седмице. 

Теоријска, практична и блок-настава реализује се 
у са вре меним условима, у кабинетима и радионица-
ма. 

Учионице опште намене, као и спе ција лизо ва-
не учионице, уређене су у складу са нормативима и 
при јатне за рад и учење. Уз три рачунарска кабине-
та, опремљена интернетом и свом потребном опре-
мом, још три кабинета опремљена су за извођење 
мултимедијалне наставе, а у наредној школској години 

Сматрамо да је школски простор веома важан део 
све укупног школског амбијента и да пријатна, топла 
и подстицајна школска средина олакшава прелазак 

и адаптацију ученика на средњу школу, нове  
предмете, наставнике, ново друштво... 
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планира се опремање још три таква кабинета. У школи 
постоји АДСЛ интернет, а путем бежичног преноса ин-
тернет се, по потреби, користи у целој школи. У школ-
ском дворишту ученицима је доступна отворена Wi-Fi 
мрежа.

Практична настава и практична настава у блоку 
из воде се у школским радионицама – машинској и ко-
жарској радионици која ће, захваљујући донацији Ам-
басаде Републике Чешке, до почетка наредне школ   ске 
године бити уређена и опремљена новим ма ши  на ма. 

Због бољег квалитета наставе и могућности сти-
цања фун кционалних знања у савременом по слов ном 
окружењу, ве ћи део практичне наставе у машин ској и 
кожарској струци, као и професионалне праксе и блок- 
наставе у туристичкој и еко ном ској струци одвија се 
код привредних субјеката у области машинства, ко-
жарства, туризма и економије са којима школа има 
склопљене уговоре о пословно-техничкој сарадњи и 
извођењу практичне наставе и професионалне прак-
се. 

Школа има савремену фискултурну салу, библио-
теку, фитнес вежбаоницу, летњу учионицу у школском 
парку и унутрашње двориште са спортским полиго-
ном.
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Неки од њих су:
• Програм реформе средњег стручног образовања, у 

оквиру кога су у школу уведена три огледна обра-
зовна профила: комерцијалиста, архитектонски те-
хничар и кровопокривач, од 2007. године;

• пројекат Праћење колега једнаких по образовању 
и пози ци ји; 

• пројекат „Друга шанса“ – развој система функцио-
налног основног образовања у Србији;

• пројекат факултативног учења кинеског језика од 
2012. го дине; 

• пројекат Развионица – Програм огледа за приме-
ну присту па настави усмереној на учење и развој 
компетенција ученика у основном и сре д њем 
о бра з овању и васпитању и развијање школа веж-
баоница, од 2014. године;

• пројекат прекограничне сарадње „Explore, discover 
and spre ad the word!“, у који су од априла 2015. го-
ди не укључени ученици и наставници Техничке 
школе и партнерске Професионалне гимназије 
„Проф. др Асен Златаров“ из Видина, а који је кофи-
нансиран од стране Европске уније кроз ИПА Про-
грам прекограничне сарадње Бугарска-Србија.

Техничка школа је стално у променама, у којима 
пред ња  чи. Негујемо проактиван и иновативан при-
ступ образовању и активно учествујемо у квалитет-

ним и важним образовним пројектима.



25

У школској 2016/17. години школа има 57 на-
ставника општеобра зовних и стручних предмета, 2 
стручна сарадника (школски педагог и библиотекар), 
директора, 3 административна радника, као и 10 ра-
дника запослених на одржавању школског објекта. 

Наставни колектив школе чини добар спој 
младих, амбициозних и у настави искусних преда-
вача. Професионализам, добри међуљудски односи, 
колегијалност, тимски рад и размена примера добре 
праксе су оно по чему се наш колектив препознаје.

Захваљујући томе, Техничка школа је чети-
ри пута освајала I место на републичком конкурсу 
„Креативна школа“, који су расписивали Завод за 
унапређивање образовања и васпитања и Microsoft, 
као школа са највећим бројем укљу чених наставника 
и највећим бројем радова иза браних за Базу знања.

Стручно усавршавање обухвата све наставнике 
и континуирано се спроводи, путем акредитованих 
семинара и интерних обука у школи. Учешће школе 
у националном образовном пројекту „Развионица“ и 
обуке запослених које су у оквиру пројекта одржане, 
значајно су унапреди ли приступ настави и учењу у 
Техничкој школи. 

Но в и при ступ настави оријентисан је на ученике 
и уче ње на редовној настави и заснован на ори јен-
тацији ка компетенцијама, коришћењу нових ин фор-
мационих и других технологија, медија и интернета 
у настави, припреми ученика да буду кон ку рен тни и 
функционални у садашњем и будућем обра зовном и 
професионалном окружењу. 

Велики број наставника укључен је у рад се к ција 
и школских тимова, ор га низацију јавних догађања ко је 
школа реа лизује, а све више њих учествује на разним 
конкурсима везаним за унапређење обра зовања. 

Ученици који се упишу у Техничку школу могу се 
ослонити на профе со ре који су не само стручни, већ 

и посвећени позиву који су одабрали. 
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Стално имамо на уму да професионални живот 
није само професија, већ и живот.  Збот тога сваке годи-
не наше ваннаставне и ваншколске активности по стају 
све бројније и занимљивије, покривајући разноврсна 
интересовања ученика и пружајући им шансу да развију 
све своје знање и открију нове таленте и могућности.

Ове школске године у школи имамо чак 16 секција: 
драмску, новинарску и књижевну секцију, English Work-
shop и секцију руског језика „Кружок”, рачунарс ке се-
кције „Програмираоница” и „Блогострип”, Дебатни 
клуб, секције „Архидеја”, „Екологика” и „Креатива”, 
школ  ски бенд School of Rock, као и спортске секције – 
рукометну, стонотениску, фудбалску и одбојкашку. Заин-
тересовани ученици могу похађати  факултативну наста-
ву кинеског језика.

Од 2005. године два пута годишње објављујемо 
школски лист ученика и наставника „Идеја”, који је ја-
нуара 2015. године освојио II награду на Републи чком 
та кми чењу за најбољи средњошколски лист.

Ученички парламент сваке године припрема и 
реа лизује пројекте који подстичу активизам младих, 
то леранцију и не на сиље (из градња лет њиковца у школ-
ском парку, „Балкански форум младих за толе ран цију“, 
„Дружењем против насиља“, „Научи своја права, права 
су обавезе!“, „Демократија, то сам ја“ и др.). 

Велики број ученика учествовао је у еколошким 
пројектима („Пут ка Еко-школи“, Еко-едукација „Више 
зна ња – мање отпада“ и др.), на еко-сајмовима, Етно-
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сусретима, фестивалу науке „Наук није баук“, 2015. и 
2016. године...

Сваке године организујемо стручне екскурзије, 
посете сај мо вима, учешће на смотрама и конкурсима...

Ученици и наставници током године припремају 
број не и разноврсне образовне, културноуметничке 
и јавне манифеста ције: обележавање Европског да на 
језика, Свет ског дана ра зво ја информатике, Свет ског 
дана књиге, Недеље про гра мирања, Ме ђу на ро дног 
дана матерњег језика, Дана то ле ран ције, Дана фило-
зофије и др.

Време проведено у нашој школи није само време за 
проширивање и стицање нових знања, већ и време 
за стицање и развој при ја тељ става која могу трајати 

читавог живота, време за ваше сазревање од  
основаца у одрасле младе људе, који имају своје 

изграђене ставове и мишљења.

За ученике којима је потребна додатна подршка у 
учењу, организује се допунска и додатна настава. 

Сваком ученику који покаже даровитост, заинте-
ресованост за учење или изузетну вештину у практичној 
настави, пружа се шанса за учешће на такмичењима, од 
општинског до републичког нивоа. Они нам узвраћају 
достојним репрезентовањем школе и добрим резулта-
тима. 

Осим на републичким такмичењима кожарске, 
грађевинске и машинске струке (II место 2016), као 
и Републичком такмичењу економских школа из ма-
тематике (II место 2014), они су изузетно упешни и на 
Републичкој смотри талената (III место из енглеског 
језика 2016.), ХИПО такмичењу, Књижевној олимпијади, 
Републичком такмичењу у изради студије случаја из 
области туризма (I место 2017), као и републичким 
такмичењима у пливању, стоном тенису, каратеу.... 

НЕКА УПИС У ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ БУДЕ ПРВИ КОРАК У ПРАВЦУ КРЕИРАЊА ВАШЕ 
БУДУЋНОСТИ И РАЗВИЈАЊА СПОСОБНОСТИ ДА ТУ БУДУЋНОСТ САГЛЕДАТЕ!




