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менаџмета и сл.   

Oд другог разреда, у оквиру овог образовног

друштвима. Циљ блок наставе је провера

повезивање теорије са праксом. 

Кроз разне општеобразовне предмете

Активна употреба рачунара у настави

послове. 

Осим могућности запослења, након завршеног

нуди и добро предзнање за наставак школовања

разичитим факултетима. 

 

Структура општеобразовних и стручних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР  

Ради у предузећима, банкама

друштвима, инвестиционим фондовима

предузећима.  

   У оквиру овог образовног профила

програмом су предвиђени предмети 

и вештине из свих економских области

оспособљава ученике за књиговодствене

рачуноводствене послове, послове маркетинга

овог образовног профила, ученици обављају и блок наставу

је провера стечених знања о рачуноводственим пословима

предмете ученици стичу и проширују постојећа општа

настави им омогућава да на радним местима брзо

након завршеног четворогодишњег образовања, овај

наставак школовања и упис основних академских и струков

стручних предмета по годинама: 

 

банкама, осигуравајућим 

фондовима, јавним 

профила наставним планом и 

предмети којима се стичу знања 

економских области. Овај профил 

књиговодствене и 

послове маркетинга, финансија, 

блок наставу у привредним 

рачуноводственим пословима у пракси и 

постојећа општа знања и културу. 

брзо и ефикасно обављају 

образовања, овај образовни профил 

ких и струковних студија на 



 

финансијских кретања у предузећу

 

ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР је профил

сегемнтима финансијско-рачуноводствесних

облика књиговодствене евиденције, праћење

пословања,  састављање извештаја, израда

предузећа, државних институцуија и осигуравајућих

Знања из пословних  и јавних финансија

стручних предмета омогућавају ученицима

разреду планирана је реализација 

организацијама. Циљ овог облика наставе

овладавање финансијско-рачуноводственим

Овакав начин рада омогућава ученицима

запослење, док широко знање из општеобразовних

ученицима могућност да наставе школовање

           Структура општеобразовних и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР

Финансијски техничар је занимање

акценат на финансијама, односно

су везани за новац.  

Током школовања упознају се са

монетарних институција, банака

тржишта. Обучавају се за контролу

документације. Њихов задатак

предузећу као и економично коришћење тих средстава

је профил чијим избором ученици стичу знања

рачуноводствесних послова: обављање платног промета

евиденције, праћење и контрола пословања предузећа, утврђивање

извештаја, израда различитих врста обрачуна, упознавање

институцуија и осигуравајућих друштава. 

финансија, основа финансија, статистике, банкарског

ученицима упознавање са струком. У другом

реализација блок наставе у привредним друштвима

облика наставе јесте провера стечених знања у 

рачуноводственим пословима. 

ученицима да на местима где су обављали блок

из општеобразовних и стручних предмета пружа

школовање на бројним факултетима. 

општеобразовних и стручних предмета по годинама: 

ТЕХНИЧАР  

занимање код којег је 

односно пословима који 

упознају се са улогом и значајем 

банака и финансијских 

за контролу финансијске 

задатак је и праћење 

средстава.  

знања и вештине у свим 

промета, спровођење свих 

ећа, утврђивање резултата 

упознавање са радом јавних 

рског пословања и осталих 

другом, трећем и четвртом 

друштвима и осигуравајућим 

знања у пракси и практично 

обављали блок наставу пронађу 

предмета пружа заинтересованим 



јавних бележника, познају и секретарско

послове правног промета и правне поступке

Образовни профил правни техничар представља

факултет, али, знање стечено из различитих

других факултета.  

Структура општеобразовних и стручних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВНИ ТЕХНИЧАР  

 Ово занимање је комбинација комуникације

обраде докумената. Правни техничари

службеници који раде послове из

администрације. 

По завршетку школовања правни

канцеларијске послове из области

администрације.  

Обично раде у стручним службама

локалне самоуправе, адвокатским

секретарско пословање, матичну евиденцију, пословну

правне поступке. 

техничар представља добру основу за ученике који желе

различитих општеобразовних предмета омогућава

стручних предмета по годинама: 

комуникације са људима и 

техничари су канцеларијски 

послове из области права и 

правни техничар обавља  

из области права и 

службама органа управе и 

адвокатским канцеларијама, код 

пословну кореспонденцију, 

ји желе да студирају правни 

омогућава им упис и многих 



ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ

 

 

Туристичко-хотелијерски техничари

у продаји угоститељских и туристичких

дестинацијама. Приликом путовања у

потребних за прелаз границе и боравак

 

 

 

ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР  

 

     Туристичко-хотелијерски техничар

које је намењено ученицима који воле

комуникативни, креативни и воле

По завршетку школовања туристичко

техничар обавља послове у туристичкој

у хотелу. Исто тако са туристичко

техничари могу да наставе школовање

филолошким, правним, филозофском

факултетима. 

 

техничари организују и продају туристичке аранжмане

туристичких услуга и организују боравак и путовања

путовања у иносранство посредују у прибављању путних

боравак у иностранству. Организују и туристичке водиче

 

      

 

   Стручним предметима

применљива знања која

увежбавају и реализују

настави. Сарадњом 

агенцијама и хотелима

ученицима да своја

квалитетним практичним

пословном окружењу код

својим објектима запошљавају

након завршеног школовања

 

 

хотелијерски техничар је занимање 

који воле да путују, који су 

и воле стране језике.  

туристичко-хотелијерски 

туристичкој агенцији ради 

туристичко хотелијерски 

школовање на туристичким, 

филозофском и другим 

аранжмане, продају и посредују 

путовања туриста на многим 

прибављању путних исправа и виза 

стичке водиче.  

предметима ученици стичу 

знања која имају прилику да 

реализују на практичној 

Сарадњом са туристичким 

хотелима омогућавамо нашим 

своја знања употпуне 

практичним радом у стварном 

окружењу код послодаваца који у 

запошљавају наше ученике 

школовања.  



Структура општеобразовних и стручних

 

     ТРГОВАЦ 

      

 

стручних предмета по годинама: 

 

 

 

    ТРГОВАЦ је

образовање траје

могућност да за

обезбедите 

малопродајним објектима

то време предомослите

наставите школовање

постоји шанса да

а затим упишете

 

 

 

      

 

 

ТРГОВАЦ је профил за који 

образовање траје три године. Даје вам 

да за кратко време себи 

запослење у 

малопродајним објектима. Ако се за 

предомослите и пожелите да 

школовање, код нас 

шанса да се доквалификујете, 

упишете жељени профил. 



Структура општеобразовних и стручних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

стручних предмета по годинама: 



КУВАР 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Веома популаран смер јер је диплома

људима да раде у иностранству. 

на такмичењима на нивоу средњих

завршеног школовања могу одмах

стално тражено. Ученици 

наше школе задржавају 

радно место у објектима у 

којима су радили практичну 

наставу или настављају 

школовање из области 

хотелијерства и 

гастрономије. 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

је диплома кувара цењена у свету и даје могућност

иностранству. Током школовања ученици имају прилику

средњих угоститељско-туристичких школа

одмах да нађу посао јер је занимање кувар

даје могућност младим 

имају прилику да учествују 

школа. Ученици након 

кувар на тржишту рада 



Структура општеобразовних и стручних

 

 

 

  ПОСЛАСТИЧАР 

Посластичарство је широка делатност

прерађују намирнице биљног и животињског

порекла да би се добили посластичарски

производи - колачи, торте и друге посластице

На првој години ученици стичу основна

струци и науче прве преливе, кремове и

стручних предмета по годинама: 

делатност у којој се 

и животињског 

посластичарски 

друге посластице. 

основна знања о 

кремове и теста. 



У другој години кроз часове теоријс

бројним посластичарницама у граду), 

сладоледа и др. 

На завршној години ученици су оспособљени

да примене стечено знање у изради: чајних

Предмети које ученици изучавају током

 

 

 

Структура општеобразовних и стручних

 

 

 

теоријске и практичне наставе (која се изводи у шкослкој

граду), ученици се оспособљавају за припрему торти

оспособљени за бројна такмичења која их очекују

изради: чајних пецива, парфеа, пудинга, декорација. 

током школовања на овом образовном профилу приказани

стручних предмета по годинама: 

     КОНОБАР 

Конобарско занимање подразумева послове

хране и пића у угоститељским објектима

овом смеру научити да обављају све

занимање подразумева од постављања

дочекивања гостију, прихватања поруџбине

испостављања и наплате рачуна, распремања

 

 

изводи у шкослкој радионици и 

припрему торти, ролата, шнитова, 

очекују и без тешкоћа знају 

профилу приказани су у табели. 

подразумева послове услуживања 

објектима. Ученици ће на 

обављају све послове које ово 

постављања столова, преко 

поруџбине, услуживања, 

распремања столова.. 



 

Структура општеобразовних и стручних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стручних предмета по годинама: 


