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1.1. Увод / поздравна реч

Желимо да вам пре свега честитамо на успеху који сте остварили у основној школи и пожелимо
 добродошлицу у средњошклски живот. 

Први корак ка одрастању након завршене основне школе је одлука о томе коју средњу школу уписати, битно је донети праву 
одлуку, истражити своја интересовања, увидети где би се школовао будући средњошколац. 

Такође је битно чиме би се бавио у будућности и које би студије завршио након средње школе и на основу тога 
иизабрати најбољу средњу шкоклу.

У Водичу за упис у средњу школу, како ђаци тако и њихови родитељи моћи ће да се боље упознају са смерововима
 средњих школа и занимањима које ђаци стичу након завршетка средње школе на територији Града Београда.

Водич је осмишљен тако да представи пре свега основне информације о средњим школама , 
територији општине Града Београда на којој се налази школа, а пре свега ће се бавити самим смеровима средњих школа као и 
њиховим образовним профилима кроз детаљну анализу истих желимо да представимо, олакшамо и помогнемо будућим 

средњошколцима да донесу најбољи могући избор за себе и своју будућност.

ННадамо се да ће вам овај водич помоћи да изаверете најбољу средњу школу за вас.

Желимо Вам пуно успеха, среће и добрих оцена у средњоњколском животу.
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1.2. Завршни испит – Мала матура

Први и основни корак ка упису у средњу школу, а завршетак основне школе, представља завршни испит - Мала матура.

Завршни испит се састоји из три испита и траје три дана,  а то су:

1. Тест из српског/матерњег језика
2. Тест из математике
3. Комбиновани тест (садржи питања из хемије, физике,биологије,историје и географије)

ЗЗавршни испит је веома важна за сваког основца и представља корак ка даљем образовању, потребно је да се обави припрема на најбољи могући начин, 
у то спада учење и припрему за сам тест, као и помоћ родитеља и наставника да се најбоље организују и да им одговоре на питања и недоумице.
Зато је најбоље припрему отпочети на време.

Завршни испит 
Извор: novosti.rs
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1.3.  Бодовање

Након полагања забршног испита, у року од неколико дана стижу прелиминарни резултати, нако чега иде период предвиђен за жалби. 
Након тога следе коначни резултати завршног испита на основу којих ће се будући средњошколци рангирати.

Рангирање се врши према оствареним бодовима и на основу успеха током школовања (узима се просек на крају шестог, седмог и осмог разреда) 
које носи 60 бодова и на основу бодова остварених на завршном испиту, где се максимално може добити 40 бодова.

Број бодова по поједниначним испитима је :

11. Тест из српског/матерњег језика  13 бодова
2. Тест из математике    13 бодова
3. Комбиновани тест     14 бодова

Бодовање на овај начин се примењује од школске 2018/2019. године

Додатне бодове ученици могу остварти уколико су освојили награде на такмичењима што им може максимално донети 20 бодова по предмету из којег су 
били на такмичењу. Бодови се могу освојити само уколико су ученици били на такмичењу у осмом разреду основне школе.

Максималан бр. бодова
Тест из српског/матерњег језика

Максималан бр. бодова
Тест из Математике

Максималан бр. бодова
Комбиновани тест

Приказ збира максималног броја бодова:

Максималан укупан бр. бодоваМаксималан бр. бодова
из Основне школе

14 100+ + + =60 13 13



1.4.  Избор средње школе

Избор средње школе је најбоље изабрати према склоностима и интересовањима. 

Постоје 3 врсте средње школе, а то су:

1. Гимназије
2. Стручне средње школе
3. Уметинчке средње школе

11. Гимназија је средња школа у којој се пружа шире опште образовање, које може бити корисно за ученике који намеравају наставе школовање после 
средње школе. Смерови у гимназији су: Природно математички и друштвени смер.

2. Стручне средње школе представаљају најбољи избор за оне коју су се одлучили за одређену професију којом желе да се баве. 
Знање које добију у стручној средњој школи може бити добра основа за даље образовање на гакултетима или вишим школама из области коју су изабрали.

3. Уметничке средње школе су предвиђене за не који имају посебан таленат за неку врсту уметности. За упис у уметничке средње школе постоје посебни 
ууслови. Ученици који имају жељу да упишу неку уметничку средњу школу полажу и посебан пријемни испит, који се одржава пре завршног испита, 
на којима се вреднује таленат и занње из области у којој желе да наставе школовање.

При избору наставка школовања треба обратити пажњу шта жељена средња школа нуди, који предмети се похађају, која је перспектива након завршетка, 
могућности за запошљавање. Након завршетка средње стручне школе, па и уметничке, ученик не мора да упише факултет већ може одмас да се упусти у 
коштац са тржиштем рада.

Опис занимања може помоћи у одлуци за одређену средњу школу, тачније смер, у чему ће вам овај Водич и помоћи.

УУколико вам је потребна сртучна помоћ у одабиру можете је потражити у виду тестова професионалне орјентације.
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1.5.  Листа жеља

Након што се саберу бодови након коначних резултата завршног теста, ученицу састављају листу школа и профила за које су заинтерсовани. 
Школа које би требало да буде на првом месту је она коју би будући средњошколац желео највише да упише, а даљим редом жеља да попуни листу од 
минимум 10 школа, тачније профила.

Број бодова који је потребан за упис у одређену средњу шлолу се сваке године мења и зависи од школе до школе.

Списак образовних профила и квоте са списком уписаних ученика можете погледати на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

ВВеома је битан распоред школа на листи, јер ће према њему ђаци у зависности колико бодова имају, бити распоређени у школе за коју имају довољан
број бодова.

1.6.  Упис
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Документа која су потребна за упис:

1. Извод из матичне књиге рођених
2. Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу
3. Сведочанство о завршеној основоној школи
4. Сведочанства последња три разреда основне школе
5.  Уверење о положеном завршном испиту
66. Лекарско уверење за упис у средњу школу 
7. Дипломе о освојеним наградама

Након што списак буде објављен и када 
ученик сазна коју је школу уписао, следећи
 корак је да преда документа потребна за 
упис у средњу школу.
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2.0.  Државне средње школе на територији Града Београда

Чукарица:

 - XIII београдска гимназија
 - Хемијско-прехрамбена технолошка школа
 - Техничка школа (Железник)
 - Музичка школа ”Ватрослав Лисински”
 - Школа за основно и средње образовање 
    са домом ”Свети Сава”

Барајево:

 - Средња школа

Гроцка:

 - Средња школа

Лазаревац:

 - Музичка школа ”Марко Тајчевић”
 - Техничка школа ”Колубара”
 - Гимназија

Младеновац:

 - Техничка школа
 - Гимназија



Нови Београд

    - Техничка школа “Нови Београд”
    - Техничка школа ”Змај”
    - Средња туристичка школа
    - IX гимназија ”Михаило Петровић Алас”
    - X гимназија ”Михајло Пупин”
        - Графичка школа

Обреновац

    - Техничка школа
    - Пољопривредно-хемијска школа
    - Гимназија Обреновац

Раковица:

    - Гимназија “Патријарх Павле”
    - Музичка школа ”Даворин Јенко”
    - Машинска школа ”Радоје Дакић”
    - Средња занатска школа
    - Пета економска школа ”Раковица”

Палилула:

    - Железничка техничка школа
    - Средња техничка ПТТ школа
    - В београдска гимназија
    - Електротехничка школа ”Раде Кончар”
    - Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ

2.0.  Државне средње школе на територији Града Београда
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Стари Град

    - I београдска гимназија
    - Спортска гимназија
    - Прва економска школа
    - Техничка школа ”Дрво Арт”
    - Ваздухопловна академија
        - Музичка школа ”Мокрањац”
    - Трговачка школа
    - Музичка школа ”Др Војислав Вучковић”
    - Математичка гимназија
    - Правно-пословна школа
    - Електротехничка школа ”Никола Тесла”
    - Балетска школа ”Лујо Давичо”
        - Електротехничка школа ”Стари Град”

Сопот

    - Машинска школа ”Космај”
    - Економско-трговинска школа

Савски Венац

    - Школа за дизајн
    - Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу
    - Гимназија ”Свети Сава”
    - Медицинска школа ”Београд”
    - IV београдска гимназија
        - Филолошка гимназија
    - Угоститељско-туристичка школа
    - Школа за оштећене слухом-наглуве ”Стефан Дечански”
    - Војна гимназија

Раковица

    - Гимназија “Патријарх Павле”
    - Музичка школа ”Даворин Јенко”
    - Машинска школа ”Радоје Дакић”
    - Средња занатска школа
    - Пета економска школа ”Раковица”
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Звездара:

    - Грађевинска техничка школа “Бранко Жежељ”
    - Медицинска школа
    - VI београдска гимназија
    - VII београдска гимназија
    - ”Техноарт Београд” школа за машинство и
   уметничке занате
    - Грађевинска школа
    - Фармацеутско-физиотерапеутска школа
    - Геодетска техничка школа
    - Зуботехничка школа

Земун:

    - Школа за ученике оштећеног вида
  ”Вељко Рамадановић”
    - Музичка школа ”Коста Манојловић”
    - Правно-биротехничка школа 
 ”Димитрије Давидовић”
        - Саобраћајно-техничка школа
    - Електротехничка школа ”Земун”
    - Земунска гимназија
    - Медицинска школа ”Надежда Петровић”
    - Политехника – Школа за нове технологије
    - Економска школа ”Нада Димић”

2.0.  Државне средње школе на територији Града Београда

Врачар:

    - III београдска гимназија
    - XIV београдска гимназија
    - Музичка школа ”Јосиф Маринковић”
    - Техничка школа ГСП
    - Музичка школа ”Станковић”
        - Музичка школа ”Јосип Славенски”
    - Архитектонска техничка школа

Вождовац:

    - Школа за основно и средње образовање ”Вожд”
    - Школа за негу лепоте
    - Техничка школа за дизајн коже
    - Геолошка и хидрометеоролошка школа 
 ”Милутин Миланковиц”
        - Друга економска школа
    - Школа за дизајн текстила
    - Осма београдска гимназија
    - XII београдска гимназија



2.1. Општина Барајево



2.1. Општина Барајево

Средња школа у Барајеву је основана 1976. године. Може да прими око
900 ученика који су распоређени у 30 одељења. Будући ученици бирају 
трогодишњи или четворогодишњи смер из чак 5 подручја рада: 
пољопривреда, производња и прерада хране, машинство и обрада метала, 
трговина угоститељство и туризам, економија право и администрација и 
личне услуге. Школа располаже са два кабинета за информатику, 
ррадионицом за практичну наставу, салонима за обуку фризера, 
салом за фискултуру, спортским теренима, кабинетима и библиотеком са
преко 10 000 наслова.

Смерови:

Подручје рада: Економија, право и администрација

    - Комерцијалиста (4 године)

Подручје рада: Трговина угоститељство и туризам

        - Трговац (3 године)

Подручје рада: Делатност личних услуга

    - Фризер (3 године)

skolabarajevo@yahoo.com

srednjaskolabarajevo.edu.rs011/8300-426Светосавска 4а, Барајево

СРЕДЊА ШКОЛА  БАРАЈЕВО

Подручје рада: Машинство и обрада метала

    - Аутомеханичар (3 године)
    - Инсталатер (3 године)

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

    - Пољопривредни техничар (4 године)

Подручје рада: Гимназија

        - Општи тип (4 године)



Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Уобичајени послови које комерцијалиста врши
су: потрага и повезивање са снабдевачима и 
купцима, постизање међусобне сагласности у
погледу продаје робе или услуга, осигурање 
правилног преноса робе, обављање 
административних и осталих канцеларијских
ппослова. За ову делатност кључно је
поседовање података и сазнања које се односе 
на квалитет робе, стално упознавање са 
променама трговинске правне регулативе, 
праћење цена и доспелости нових производа 
на тржиште.

Комерцијалиста 
(4 године)

Бави се пласирањем производа на 
одговарајућем тржишту, успоствља контакте
са потенцијалним муштеријама и презентује 
производ у најбољем светлу и повољним 
условима за купопродају. Вештине које су 
неопходне код овог заната јесу елоквентност, 
аа поред тога и позитивне карактерне особине, 
љубазност, искреност и остали фини манири.

Трговац (3 године)  Фризер (3 године) 

Бави се негом косе, што подразумева услуге 
прања, увијања, шишања, фенирања, 
избељивања, нијансирања, бојења и естетског 
обликовања косе мушкараца и жена. 
Код фарбања косе, спрема препарате, ставља их
на косу, испира и потом наноси производе за 
њњену заштиту. Поред тога, мушки фризер се 
бави скраћивањем и бријањем браде и 
обликовањем бркова. Може се јавити проблем 
снажних испарења приликом наношења 
хемикалија. Препоручује се добра кондиција 
услед стајања.

Средња школа – Барајево



Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Претежно се бави контролом рада аутомобила
и сличних возила. Проналази узрок квара и 
врши поправку. Неисправне делове најчешће 
мења за нове, а затим их и тестира. Може да 
буде специјализован за рад на једној врсти 
возила или да врши поправку и сервис више 
вврста возила. То су углавном разни типови 
аутомобила, а ако је запослен у возним 
парковима онда у обзир долазе и друге
врсте моторних возила. Ради у затвореном 
простору.

Аутомеханичар (3 године)

Инсталатер се бави радовима првенствено 
везаним за водовод и грејање. Саставља и 
дорађује разне врсте цеви, инсталација и 
кућне опреме. Инсталира фрижидере,
радијаторе, грејалице, хладњаке и сличне 
уређаје у јавним и стамбеним објектима.

ККористи чекиће, клешта, брусилице, алате за 
заваривање и слично. Може да ради 
самостално и за разне компаније као 
инсталатер водовода и канализације, 
а такође и као инсталатер термичких и 
расхладних уређаја.

Инсталатер (3 године) Пољопривредни 
техничар (4 године)

Врши организацију и надзор мануфактуре 
биљних усева на воћњацима, виноградима, 
ратарским културама, а такође је стручан за 
испитивање адекватних услова за узгој стоке. 
Стручност овог занимања је општа те постоји
велики избор за обављање послова као што је 
ффармацеутски техничар, сточарски техничар 
или вртларски техничар. Приликом обављања 
послова опрема којом се служи је намењена 
за заштиту против корова, штеточина и болести
па је обавезна и заштитна униформа.

Средња школа – Барајево



Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Ђаци који су посебно надарени из неких 
области могу да упишу гимназије овог типа. 
Ту између осталог долазе у обзир математичка,
филолошка и гимназија за спортисте. Битно је 
напоменути да се заове гимназије полажу 
посебни пријемни испити.

Општи тип (4 године)

Средња школа – Барајево



2.2. Општина Чукарица 



2.8. Општина Чукарица

Тринаеста београдска гимназија у Београду је основана 1941. године. Због ратног 
стања онемогућено је нормално одвијање наставе, појавио се проблем недостатка
простора, па је школа делила зграду са ОШ “Јосиф Панчић”. Нова зграда школе
подигнута је тек 1964. године, а настава је у међувремену одржавана на различитим 
локацијама. Школа садашњи назив носи од 1990. године.

Поседује библиотеку и савремени мултимедијални центар у којима влада пријатна
аатмосфера за учење и истраживачки рад. Мимо великог броја наслова у библиотеци, 
такође је доступна комплетна аудио и видео опрема. У склопу ваннаставних 
активности организован је рад секција: биолошка, филозофска, информатичка, 
бриџ, ликовна, ваздухопловна, литерарна, планинарска, хемијска, музичка, 
шаховска, и фото секција.

У школи је гостовало више универзитетских професора који су одржавали 
занимљива предавања, бирана на основу анкета које су спроведене међу
уученицима.

Смерови:

Подручје рада: Гимназија

    - Природно-математички смер (4 године)
    - Друштвено-језички смер (4 године)

trinaestbggim@orion.rs

trinaestabggim.edu.rs011/3555-151Љешка 47, Београд (Чукарица)

ХIII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА  БЕОГРАД ЧУКАРИЦА



ХIII београдска гимназија – Београд (Чукарица)

Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Уче се углавном предмети из природних наука. 
Преовлађују математика, физика и хемија, па 
затим биологија, географија, информатика.

Oни који буду завршили природни смер ће 
имати добру основу за даље студије из 
математике, физике, биологије и хемије. 
ППоред ових факултета у обзир такође долазе
и високе техничке школе.

Факултети који ту долазе у обзир су 
филозофски, филолошки и правни.

 Природно - математички 
    смер (4 године)

 

 

Уче се претежно страни језици. Најчешћи је
енглески док су други по избору. Такође је 
заступљена историја, филозофија, психологија
и друге друштвене науке.

Ђаци који су посебно надарени из неких 
области могу да упишу гимназије овог типа. 
Ту између осталог долазе у обзир математичка,
филолошка и гимназија за спортисте. Битно је 
напоменути да се заове гимназије полажу 
посебни пријемни испити.

Друштвено - језички смер 
  (4 године)



2.8. Општина Чукарица

Музичка школа “Ватрослав Лисински” налази се у Београду а са радом је почела 
1953.године. Од 2000. године постала је средња музичка школа. Школа носи назив 
хрватског композитора Ватрослава Лисинског.

Ученици се обучавају за свирање на инструментима: виолина, виолончело, виола,
клавир, харфа, гитара, хармоника, контрабас, флаута, хорна, обоа, удараљке, фагот, 
труба и соло певање.

ННастава се изводи на пет локација у општини Чукарица. Наставу предаје 104
наставника инструменталне наставе, групне наставе теоретских музичких предмета 
и општеобразовне наставе нивоа средње школе.

Смерови:

Подручје рада: Култура, уметност и јавно информисање

    - Музички извођач (4 године)
    - Музички сарадник (4 године) 

sekretarijat.lisinski@gmail.com

www.lisinski.edu.rs011/3546-831Страшка Пинџура 1/2, Београд

МУЗИЧКА ШКОЛА “ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ”  БЕОГРАД ЧУКАРИЦА



Музичка школа “Ватрослав Лисински” – Београд (Чукарица)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Музички сарадник је лице које се бави 
припремањем музичке подлоге у медијском 
маркетингу, музичког уређења и монтаже 
радио и ТВ емисија као и серија и филмова. 

У директној је вези са музичким уредником са
којим често сарађује и саветује га. Служи као
  подршка режисерима приликом одабира 
музике која се најбоље уклапа филмском жанру 
и идеји режисера. Такође може да се запосли и
 у обданишту као стручно лице које је је 
задужено за дечији хор и дириговање.

Музички сарадник 
(4 године) 

Ова провесија се базира на способностима за 
вокално или инструментално извођење. Захтева 
одређен ниво интересовања и посвећеност која 
се огледа у успесима из основне музичке школе. 
Предмет проучавања зависи од одабира 
инструмента који се одабира на самом почетку 
шшколовања као што су: виола, виолончело, 
виолина, контрабас, клавир, гитара, перкуције, 
харфа, фрула, флаута, кларинет, тромбон, труба, 
саксофон, обоа и други…

Музички извођач се може пронаћи и у одређеним 
одсецима као што су џез музика, соло певање, 
црквено певање и многе друге секције. Такође 
ммогуће су и припреме за велику музичку сцену 
као на пример за оперу или филхрмонију које су 
праћене додатним усавршавањем на Музичкој
 академији. Уколико се баве искључиво 
инструменталним делом, могућа је обука за 
сервисирање и оправку инструмената.

Од кључне је важности да кандидат има завршен 
ппрви степен односно основну музичку школу 
уколико жели похађа средњу музичку школу. 
Постоји могућност за упис и без основног 
музичког образовања, али у том случају 
неопходно је извршити диференцијацију испита
и тиме се стекне признање које одговара 
критеријуму основног музичког образовања.

Музички извођач
(4 године) 



2.8. Општина Чукарица

Хемијско-прехрамбена технолошка школа у Београду, основана је 1957. године.
Школске 2002/03. године извршена је реформа образовања, те се у већ постојећим
подручјима одвија образовање трећег и четвртог степена. Основна делатност школе 
је средњошколско образовање у два подручја рада: пољопривреда, производња и 
прерада хране и хемија, неметали и графичарство. Школа заузима простор од 
22 500 м2. Унутар зграде налазе се веома добро опремљене учионице и
ллабораторије, уређена библиотека, професионално опремљена сала за физичко 
васпитање и пекара. У склопу ваннаставних активности организован је рад секција: 
драмска, литерарна, новинарска, рецитаторска, “Енглисх wорсхоп”, библиотечка, 
ликовна, хорска, еколошка, секција опште и неорганске хемије, рачунарска, 
историјска, шаховска и спортске секције. У околини школе налази се парк у коме је
смештен спортски терен са трибинама. Велики понос школе су бивши ученици који 
су постали доктори наука, професори ниверзитета, познати инжењери…

ССмерови:

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

    - Хемијски лаборант (4 године)
    - Техничар за заштиту животне средине (4 године)
    - Техничар за хемијску и фармацеутску технологију (4 године)
    - Хемијско – технолошки техничар (4 године)

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

    - Техничар за биотехнологију (4 године)
    - Прехрамбени техничар (4 године)
    - Пекар (3 године)
    - Месар (3 године)

hptskola@gmail.com

hptskola.edu.rs011/3555-054Љешка 82, Београд (Чукарица)

ХЕМИЈСКОПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА  БЕОГРАД ЧУКАРИЦА



ХIII београдска гимназија – Београд (Чукарица)

Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

Покреће, припрема и спроводи лабораторијске
процедуре и утврђује карактеристике разних 
производа, материја и сировина. Рукује 
различитом лабораторијском апаратуром, 
инструментима и направама. Саставља 
записник о одвијању процеса, складиштењу и 
пправилном означавању лабораторијских 
примерака. Стоји или седи током рада у 
просторијама са вештачким осветљењем. 
Како не би дошао у додир са шкодљивим 
материјама обавезно користи заштитну опрему,
 наочаре, маску и рукавице.

Хемијско – технолошки 
техничар (4 године)

У његова задужења спада израда таблета, 
антибиотика, капи, прашкова, вакцина, 
лековитих помада, мелема, инфузија, 
физиолошког раствора и другог медицинског 
материјала. Задужен је и за складиштење свих
производа и сировина. Рад углавном 
пподразумева затворен простор и изложеност 
потенцијано штетним материјама. Обавезна је 
заштитна опрема у виду рукавица, маске, 
наочара и стерилне гардеробе.

Техничар за хемијску 
и фармацеутску 

технологију (4 године)

Задатак му је да врши мерење и детектује 
интензитет загађења животне средине. У опис
посла укључен је правилан рад са 
потенцијално опасним материјалима, 
прилагођавање технологије стандардима и 
прописима, као и правилно чување и одлагање
оотпадних материјала. По потреби испитује 
ваздух, воду или земљиште и припрема их за 
процесе пречишћавања. Све податке о нивоу 
загађености шаље надлежним органима и 
започиње процес предузимања одређених 
мера превенције.

Техничар за
биотехнологију (4 године)



ХIII београдска гимназија – Београд (Чукарица)

Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство Пољопривреда, производња и прерада хране

Руководи технолошким фазама производње, 
обавља припрему примерака за проучавање и 
врши контролу над квалитетом међупроизвода
и коначних производа. Управља лабораторијско
-хемијским направама и прибором. Током рада,
стоји или седи у затвореном, уз повремено 
пподизање терета. Како при раду долази у 
контакт са штетним материјама и испарењима, 
неопходно је коришћење заштитних средстава.

Хемијски 
лаборант (4 године)

Врши контролу тестирањем квалитета 
производа у лабораторијским условима као и 
квалитет сировина који се користе у
производњи. Бави се организацијом 
прехрамбених производа и условима у којима
се складиште као и начинима паковања 
оодређених намирница. Води рачуна да етикета 
која одговара производу унутар амбалаже и 
углавном ради у стојећем положају и са 
специфичним уређајима.

Прехрамбени техничар
(4 године)

Задужен је за издвајање и пречишћавање 
биљних и животињских сировина како би се
превеле у храну као што је уље, скроб или 
шећер. Његово занимање је од изузетне 
користи за здравље и добробит људи, јер 
контролише квалитет хране, пића и лекова. 
ППростор у којем ради је затворен и осветљен
вештачким светлом. У складу са прописима 
заштите на раду захтева се употреба заштитне
опреме, због могућег присуства штетних 
испарења или супстанци које могу нарушити 
здравље.

Техничар за заштиту 
животне средине (4 године)



ХIII београдска гимназија – Београд (Чукарица)

Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Стиче теоријска и практична знања из обраде
меса као и из области продукције сухомеснатих
призвода и њихове продаје. Постаје стручан за
препознавање да ли је животиња здрава или јој 
је потребно указивати ветеринарску помоћ као
 и за савладавање свих потребних вештина у 
ппроцедури клања. Разуме се у методе и 
процедуре конзервације хране и паковања у 
адекватне амбалаже. Сталожен је и спреман да
испуни очекивања сваког потршача уз 
љубазност и фине манире.

Пољопривреда, производња и прерада хране

Пекар (3 године)

Обавља припрему адекватних састојака за 
израду ручне или машинке производње. 
Произведено тесто сортира на лимену 
површину и преноси у пећи након чега врши 
надзор самог печења пецива и у складу са 
потребама подешава температуру, влажност и
ддужину процеса. Припремљено пециво уклања
 из пећи уз помоћ посебних лопата и бави се 
даљом припремом за испоруку ових артикала.
 Рад се углавном обавља при усправном 
положају тела у унутрашњем амбијенту при 
променљивој влажности и температури 
ваздуха.

Месар (3 године)



2.8. Општина Чукарица

Године 1944. основан је Дечји дом који је у почетку опстајао захваљујући 
добровољним прилозима у виду одеће, обуће и намирница од стране разних 
организација. Године 1947. основана је Школа за основно и средње образовање 
“Свети Сава” у Београду. Данас је похађа око 160 ученика, који су распоређени у 
20 одељења. Дефектолози-васпитачи ангажовани су у поподневним часовима и 
викендом на обављању васпитног рада што процес рехабилитације чини 
кквалитетнијим. Групни васпитач упознат је са сваким учеником и проучавајући их, 
открива потешкоће и грешке и заједно са стручним тимом ради на изради 
индивидуалних програма. Ова установа је специјализована за оспособљавање 
ученика да се интегришу у друштвену средину, лично и професионално. 
Од ваннаставних активности ученицима је омогућена активност у неколико 
секција и радионица, ученичкој задрузи, настава у природи и екскурзије.

Смерови:

ППодручје рада: Машинство и обрада метала

    - Бравар (3 године) 

Подручје рада: Текстилство и кожарство

    - Шивач текстила (3 године) 
    - Конфекцијски шивач (3 године) 

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

    - Помоћник картонажера (3 године) 
    - Ситоштампар (2 године) 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

    - Цвећар – вртлар (2 године) 

svetisavau@eunet.rs

www.sososvsava.edu.rs011/8026-856Милије Станојловића 30, Београд 

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ “СВЕТИ САВА”  БЕОГРАД ЧУКАРИЦА



Школа за основно и средње образовање “Свети Сава” – Београд (Чукарица)

Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Прави браве, кључеве и остале додатке за врата.
 Такође ради са оградама, лимовима, металом и
сличним материјалима. Поправља неисправну 
опрему. Треба да има увид у техничку 
документацију како би могао да одабере 
одговарајуће алате и материјале. У неке од 
гглавних алата спадају бушилица, више врста 
чекића, брусилице, лемилице, алати за мерење 
итд. Посао обавља углавном у затвореном 
простору.

Бравар (3 године) 

У подручје његовог рада спада израда одела и 
модела, припремање и управљање базичним 
материјалима, исцртавање кројева, управљање 
планом према параметрима попут узорка, боје
и величине. Врши мануелно кројење или уз 
помоћ калупа. На располагању му стоје апарати
зза кројење: кружни ножеви, справе за 
притискање и вршење изреза, ножеви на траци,
итд. У финалној фази саставља и склапа 
искројене и обележене комаде одела, ушива их 
и врши дораду.

Конфекцијски шивач 
(3 године) 

Бави се материјалима везаним за текстилну 
индустрију. Ради на машинама и ручно, 
углавном плете. Организује производњу, 
контролише технолошке процесе. Одржава 
квалитет рада и производа. Ради у затвореном 
простору, под вештачким светлом. Његов 
ппосао захтева прецизност, концетрисаност и 
стрпљење. Производи које прави могу бити 
веома уникатни и достићи високе цене.

Шивач текстила (3 године) 



Школа за основно и средње образовање “Свети Сава” – Београд (Чукарица)

Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Картонажери израђују све врсте картонских
кутија и заштитно-транспортне амбалаже.
Картонажери прво израђују нацрт будуће 
кутије. Према њему стварају дрвено-метални 
модел у правој величини коначног производа, 
који служи за стројно кројење картона. Потом 
ссеку картон на машини за резање. Помоћу 
машине зарезују, савијају и секу картон на 
димензије будуће кутије. Сваки картон умећу у 
машину два пута – по дужини и по ширини. 
Према заданом моделу савијају и лепе 
претходно скројени предмет. Део послова 
обављају ручно, за столом, особито кад је речи
ммањим производима. У раду се служе лепком, 
фолијама, самољепивим папиром,лепенком, 
платном, лепенком оплемењеном фолијом те 
спојницама разних врста и величина. 

Помоћник картонажера 
(3 године) 

Овај занат представља технике штампања и 
кроз штампарско сито дозвољава да одређене 
боје буду нанете на одређену подлогу. Рупице 
на ситу дозвољавају ваљку који је сачињен од 
гуме да пренесе штампу различитих оквира и 
шаблона. Особа које се бави овим занимањем 
ммора да има одређену дозу креативности, али 
и да буде упорна и стрпљива јер је реч о 
прецизним радовима. Приликом обављања 
дужности користе се рачунари, а радник је 
често изложен разним испарењима тако да је 
потребно коришћење адекватне заштитне 
опреме.

Цвећар – вртлар 
(2 године) 

Узгаја, купује и/или продаје разне врсте цвећа. 
Прави цветне букете и цветне аранжмане од 
сеченог цвећа и растиња. Засађује украсно 
биље као и дрвеће, а може радити и на 
одржавању јавног градског зеленила. Поред 
одржавања ниског растиња мора такође и да 
вводи рачуна о дрвећу. Штити биље од 
обољења и штетних инсеката. Константно се 
креће и ради у различитом окружењу.

Ситоштампар 
(2 године) 



2.3. Општина Гроцка



2.3. Општина Гроцка

Почетак рада школе везује се за 1949. годину, када је основана 
“Школа ученика у привреди” и тај назив је носила све до 1967. године.
Током историје пролазила је кроз бројне реформе и више пута је мењала 
своју локацију, све до 1984. године када Средња школа у Гроцкој добија 
своју зграду.

Основна делатност школе је средње стручно образовање које се реализује 
уу 5 различитих подручја рада: гимназија, пољопривреда, производња и 
прерада хране, трговина угоститељство и туризам, економија право и 
администратор и мушки и женски фризер.

Смерови:

Подручје рада: Економија, право и администрација

    - Финансијски техничар (4 године)
    - Економски техничар (4 године)
        - Финансијски администратор (4 године)

Подручје рада: Гимназија

    - Природно-математички смер (4 године)
    - Друштвено-језички смер (4 године)

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

    - Пекар (3 године)
    - Месар (3 године)

Подручје рада: Делатноси личних услуга

    - Фризер (3 године)

srednjа.skola.grocka@gmail.com

www.srednjaskolagrocka.edu.rs011/85-01-460Ужичка 2, Гроцка

СРЕДЊА ШКОЛА  ГРОЦКА



Средња школа – Гроцка

Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Стиче теоријска и практична знања из обраде 
меса као и из области продукције сухомеснатих
призвода и њихове продаје. Постаје стручан за 
препознавање да ли је животиња здрава или јој 
је потребно указивати ветеринарску помоћ као
и за савладавање свих потребних вештина у 
ппроцедури клања. Разуме се у методе и 
процедуре конзервације хране и паковања у
адекватне амбалаже. Сталожен је и спреман да
испуни очекивања сваког потршача уз 
љубазност и фине манире.

Месар (3 године)  Фризер (3 године) 

Бави се негом косе, што подразумева услуге 
прања, увијања, шишања, фенирања, 
избељивања, нијансирања, бојења и естетског 
обликовања косе мушкараца и жена. 
Код фарбања косе, спрема препарате, ставља их
на косу, испира и потом наноси производе за 
њњену заштиту. Поред тога, мушки фризер се 
бави скраћивањем и бријањем браде и 
обликовањем бркова. Може се јавити проблем 
снажних испарења приликом наношења 
хемикалија. Препоручује се добра кондиција 
услед стајања.

Обавља припрему адекватних састојака за 
израду ручне или машинке производње. 
Произведено тесто сортира на лимену 
површину и преноси у пећи након чега врши 
надзор самог печења пецива и у складу са 
потребама подешава температуру, влажност и 
ддужину процеса. Припремљено пециво уклања
из пећи уз помоћ посебних лопата и бави се 
даљом припремом за испоруку ових артикала. 
Рад се углавном обавља при усправном 
положају тела у унутрашњем амбијенту при 
променљивој влажности и температури ваздуха.

Пекар  (3 године)



Средња школа – Гроцка

Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Уче се углавном предмети из природних наука. 
Преовлађују математика, физика и хемија, па 
затим биологија, географија, информатика.

Oни који буду завршили природни смер ће 
имати добру основу за даље студије из 
математике, физике, биологије и хемије. 
ППоред ових факултета у обзир такође долазе
и високе техничке школе.

Факултети који ту долазе у обзир су 
филозофски, филолошки и правни.

 Природно - математички 
    смер (4 године)

 

 

Уче се претежно страни језици. Најчешћи је
енглески док су други по избору. Такође је 
заступљена историја, филозофија, психологија
и друге друштвене науке.

Друштвено - језички смер 
  (4 године)



Средња школа – Гроцка

Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Ради у банкама или економским предузећима, 
углавном у својој канцеларији. Са времена на 
време у обзир долази и рад за шалтером. Бави 
се финансијама, маркетингом, књиговодством 
и другим економским делатностима. 

Ту спада и књижење банкарских промена, 
пписање извештаја, као и спровођење новчаних 
трансакција. Активно користи рачунар. 
Неопходно је да буде прецизан, сналажљив, 
организован и отворен за комуникацију.

Економски техничар 
(4 године)

У делокруг његовог ангажовања спадају 
послови управљања архивом, исплате зарада, 
израчунавања доприноса и пореза на плате, 
регистровања исплаћених фактура, 
обрачунавања и укњижења докумената, 
прихода и трошкова предузећа. 

ББави се и припремом и састављањем разних 
извештаја, вођењем датотеке и картотеке и 
другим књиговодственим задацима. 
Радни положај везује га за канцеларијски 
простор и употребу рачунара и припадајуће 
опреме.

Финансијски техничар /
администратор 
(4 године)



2.4. Општина Лазаревац



2.8. Општина Лазаревац

Средња музичка школа “Марко Тајчевић” ради од 2007. године у месту 
Лазаревац, а данас је похађа око 300 ученика и о њима брине око 50 запослених. 
Настава је организована у две смене током 6 дана у недељи. Школа образује 
ученике кроз  основно и средње образовање. Пријемни испит за упис у средњу
музичку школу одржава се пре завршног испита.

У склопу ваннаставних активности школа нуди сарадњу са школама из исте 
ообласти у земљи и иностранству. Сарадња се пре свега огледа у организацији 
заједничких концерата, дружења, посета ученика, размену искустава.

Смерови:

 - Музички извођач (4 године)

Ова провесија се базира на способностима за вокално или инструментално извођење. Захтева одређен ниво интересовања и 
посвећеност која се огледа у успесима из основне музичке школе. Предмет проучавања зависи од одабира инструмента који се
одабира на самом почетку школовања као што су: виола, виолончело, виолина, контрабас, клавир, гитара, перкуције, харфа, фрула, 
ффлаута, кларинет, тромбон, труба, саксофон, обоа и други…

Музички извођач се може пронаћи и у одређеним одсецима као што су џез музика, соло певање, црквено певање и многе друге
секције. Такође могуће су и припреме за велику музичку сцену као на пример за оперу или филхрмонију које су праћене додатним 
усавршавањем на Музичкој академији. Уколико се баве искључиво инструменталним делом, могућа је обука за сервисирање и оправку 
инструмената. Од кључне је важности да кандидат има завршен први степен односно основну музичку школу уколико жели похађа 
средњу музичку школу. Постоји могућност за упис и без основног музичког образовања, али у том случају неопходно је извршити 
ддиференцијацију испита и тиме се стекне признање које одговара критеријуму основног музичког образовања.

ramla@veze.net

www.muzickaskolalazarevac.edu.rs011/8121-249Бранка Радичевића 27а, Лазаревац

МУЗИЧКА ШКОЛА “МАРКО ТАЈЧЕВИЋ”  ЛАЗАРЕВАЦ



2.8. Општина Лазаревац

Техничка школа “Колубара” налази се у месту Лазаревац, а подаци о школи 
датирају још из 1948. године када је постојала Школа за ученике у Вреоцима. 
Током своје историје више пута је мењала име као и подручје рада, да би 
данашњи назив добила 1990. гоидине. Школа се мењала паралелно са развојем 
рударског басена “Колубара”. Данас је ова школа израсла у васпитно-образовну 
институцију која спремно чека будућепромене, иновације и модернизације.
УУченици бирају један од смерова у четири области рада: економија, право и 
администрација, електротехника, машинство и обрада метала и рударство.

Смерови:

Подручје рада: Електротехника

    - Електротехничар процесног управљања (4 године)
    - Електротехничар рачунара (4 године)
    - Аутоелектричар (3 године)
        - Електромонтер мрежа и постројења (3 године)

Подручје рада: Машинство и обрада метала

    - Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина (4 године)
    - Машински техничар за репаратуру (4 године)

Подручје рада: Економија, право и администрација

    - Економски техничар (4 године)
    - Финансијски техничар (4 године)

Подручје рада: Геологија, рударстви и геологија

    - Рударски техничар ( 4 године)
    - Руковалац механизацијом у површинској 
            експлоатацији ( 3 године)

tskolubara@gmail.com

tehnickaskolakolubara.edu.rs011/8123-249Доситеја Обрадовића 6, Лазаревац

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “КОЛУБАРА”  ЛАЗАРЕВАЦ



Техничка школа “Колубара” – Лазаревац

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Бави се уградњом електричних уређаја за 
аутомобиле и слична возила, њиховом 
поправком и одржавањем. Проверава сву 
опрему попут акумулатора, климе, кочница, 
генератора итд. По потреби мења неисправне 
делове. Ради делимично на отвореном и у 
ззатвореном простору

Аутоелектричар 
(3 године)

Бави се претежно хардверским делом рачунара.
Ту спада одржавање и сервисирање рачунара,
опреме и рачунарских система. Поправља 
кварове, мења делове, саставља нове рачунаре 
и раставља старе. Проверава рад компоненти и 
набавља нове (процесор, графичка картица, 
ккулер, матична плоча, хард диск и слично.) 
Поред хардвера, такође ради и на софтверу, 
у шта спада инсталација оперативних система,
разних врста програма, одржавање интернета,
као и друге врсте подешавања.

Будући да је свет рачунара веома динамичан и
обележен честим променама, неопходно је 
ппратити нове трендове и примењивати их у 
струци. Већи део посла се ради седећи. Може
радити као сервисер у рачунарским 
компанијама и на сличним позицијама. 

Ангажован је на пословима успостављања и 
контроле исправности инсталација и надземних 
и подземних енергетских система високог и 
ниског напона, неопходних ради расвете путева
 и насеља, климатизације. Поред тога, задужен 
је и за монтажу, одржавање и демонтажу 
ттрансформатора, разводних ормана, командних
станица, далековода, посебних мрежа за 
заштиту од струјног удара и осталих 
енергетских мрежа. Клизно радно време. 
Могућност запослења у разним компанијама и 
ЕПС-у.

Електромонтер мрежа и
 постројења (3 године)

Електротехничар 
рачунара (4 године)



Техничка школа “Колубара” – Лазаревац

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Рачунари се користе у многим различитим 
делатностима попут рада семафора, 
безбедносних уређаја, сценских ефеката, 
грејања, хлађења итд. Посао електротехничара 
процесног управљања је да програмира 
рачунаре тако да они успешно обаве све 
ппроцесе за које су намењени. На располагању
су му послови у електропривреди, надзору, 
културним установама, хотелима и слично. 
Такође ради и са микрорачунарима у 
телефонима, камерама и разним екранима. 
Неопходно је познавање нових трендова из 
електротехнике, света рачунара, аутоматског 
[[управљања, као и њихова примена у пракси.

Електротехничар процесног 
управљања (4 године)

Кадрови овог профила стичу знања о употреби 
и особинама материјала у машинству, 
савременим начинима заваривања, контроле 
исправности делова, проналажења кварова и 
најбољих начина за поправку односно
репарацију. Познају рад у програмима као што
ссу АутоЦад и Солид Wоркс. Након завршетка 
средње школе могуће даље школовање на 
вишим школама и факултетима.

Задужен је за све компјутере којима се 
контролише и управља обрадом разних 
материјала укључујући првенствено метал. 
Машине на којима ради познатије су као ЦНЦ 
машине. На њима израђује моделе које 
обрађује преко посебних програма. 
ММора бити креативан и имати добро познавање
рада на рачунару.

Техничар за компјутерско 
управљање (ЦНЦ) 
машина (4 године)

Машински техничар за 
репаратуру (4 године)



Техничка школа “Колубара” – Лазаревац

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: Економија, право и администрација

Ради у банкама или економским предузећима, 
углавном у својој канцеларији. Са времена на 
време у обзир долази и рад за шалтером. Бави 
се финансијама, маркетингом, књиговодством 
и другим економским делатностима. 

Ту спада и књижење банкарских промена, 
пписање извештаја, као и спровођење новчаних 
трансакција. Активно користи рачунар. 
Неопходно је да буде прецизан, сналажљив, 
организован и отворен за комуникацију.

Економски техничар 
(4 године)

У делокруг његовог ангажовања спадају 
послови управљања архивом, исплате зарада, 
израчунавања доприноса и пореза на плате, 
регистровања исплаћених фактура, 
обрачунавања и укњижења докумената, 
прихода и трошкова предузећа. 

ББави се и припремом и састављањем разних 
извештаја, вођењем датотеке и картотеке и 
другим књиговодственим задацима. 
Радни положај везује га за канцеларијски 
простор и употребу рачунара и припадајуће 
опреме.

Финансијски техничар 
(4 године)



Техничка школа “Колубара” – Лазаревац

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: Геологија, рударстви и геологија

Задужен је за експлоатисање руда из 
површинских и подземних копова. Присутан је
приликом извођења организационих планова и
пужањем одговарајуће подршке оспособљава 
опрему за рад, такође, задужен је за преглед 
погонских уређаја како у затвореном простору
ттако и на терену. Одговоран је за пренос и 
проверу система за производњу. Може да буде 
постављен и на позицију спровођења 
адекватних безбедносних мера у раду.

Рударски техничар
( 4 године)

Бави се руковођењем механизације која има 
намену да ископа, истовари и утовари као и 
да пренесе материјал са тачке А до тачке Б. 
Погонске машине којима се користи су багери,
камиони, копачице, грејдери, булдожери, 
дробилице и сепаратори… Свакодневно 
оодржава машине и испитује њихову 
финкционалност . Уколико налети на квар 
дужан је да интервенише тако што ће у што 
краћем року обезбедити поновни рад.

Руковалац механизацијом 
у површинској 

      експлоатацији ( 3 године)



2.8. Општина Лазаревац

Гимназија је основана 1945. године у Лазаревцу и током своје историје више 
пута је мењала свој назив. Као и остале школе у Србији и ову су захватиле 
реформе у образовању у другој половини двадесетог века.

Сама структура наставног плана као и број разреда који се похађао мењао се 
неколико пута. Циљ ове гимназије је да мотивише своје ученике у тражењу 
нових интересовања, створи свест о друштвеној одговорности, подстакне 
рразвијање критичког става. Школа данас има 20 одељења са више од 500 ученика.

На крају сваке школске године одлични ученици на поклон добијају књиге.
Кроз четворогодишње образовање ученици се припремају за наставак 
школовања на неком од факултета или виших школа. Будући ученици 
бирају један од два смера у четворогодишњем трајању.

Смерови:

Подручје рада: Гимназија

        - Природно-математички смер (4 године)
    - Друштвено-језички смер ( 4 године)

gimnazija@gimnazijalazarevac.edu.rs

www.gimnazijalazarevac.edu.rs011/8129-480Доситеја Обрадовића 6, Лазаревац

ГИМНАЗИЈА  ЛАЗАРЕВАЦ



Гимназија – Лазаревац

Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Уче се углавном предмети из природних наука. 
Преовлађују математика, физика и хемија, па 
затим биологија, географија, информатика.

Oни који буду завршили природни смер ће 
имати добру основу за даље студије из 
математике, физике, биологије и хемије. 
ППоред ових факултета у обзир такође долазе
и високе техничке школе.

Факултети који ту долазе у обзир су 
филозофски, филолошки и правни.

 Природно - математички 
    смер (4 године)

 

 

Уче се претежно страни језици. Најчешћи је
енглески док су други по избору. Такође је 
заступљена историја, филозофија, психологија
и друге друштвене науке.

Друштвено - језички смер 
  (4 године)



2.5. Општина Младеновац



2.5. Општина Младеновац

Школа је основана 1950. године услед потреба привреде за стручним кадровима у
послератном периоду. Уз више прекида у раду, системских реформи и трансформација,
 1990. године почиње са радом Гимназија у Младеновцу.

Школа ученицима пружа подршку и припрема их за даље школовање, преноси им 
општу културу и оспособљава их за живот. Опремљена је савременим средствима, 
а наставу држе високостручни кадрови. Због слабе понуде културно-спортских 
ддешавања у Младеновцу, школа се труди да својим активностима анимира и задржи 
ученике у школи и током њиховог слободног времена.

Настава се одвија у две смене. У склопу ваннаставних активности организован је 
рад секција: драмска, информатичка, ликовна, новинарска, психолошка, рецитаторска,
 спортска, филозофска и шаховска секција, а активан је и школски хор.

Смерови:

Подручје рада: Гимназија

        - Природно-математички смер (4 године)
    - Друштвено-језички смер (4 године)
    - Општи тип (4 године)
    - Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику (4 године)

gimnazijamladenovac@gmail.com

www.gimnazijamladenovac.edu.rs011/8231-366Краља Александра Обреновића 25, 

ГИМНАЗИЈА  МЛАДЕНОВАЦ



Гимназија – Младеновац

Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Уче се углавном предмети из природних наука. 
Преовлађују математика, физика и хемија, па 
затим биологија, географија, информатика.

Oни који буду завршили природни смер ће 
имати добру основу за даље студије из 
математике, физике, биологије и хемије. 
ППоред ових факултета у обзир такође долазе
и високе техничке школе.

Факултети који ту долазе у обзир су 
филозофски, филолошки и правни.

 Природно - математички 
    смер (4 године)

 

 

Уче се претежно страни језици. Најчешћи је
енглески док су други по избору. Такође је 
заступљена историја, филозофија, психологија
и друге друштвене науке.

Ђаци који су посебно надарени из неких 
области могу да упишу гимназије овог типа. 
Ту између осталог долазе у обзир математичка,
филолошка и гимназија за спортисте. Битно је 
напоменути да се заове гимназије полажу 
посебни пријемни испити.

Ученици са посебним способностима
 за рачунарство и информатику 

(4 године)

Друштвено - језички смер 
  (4 године)



Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Ђаци који су посебно надарени из неких 
области могу да упишу гимназије овог типа. 
Ту између осталог долазе у обзир математичка,
филолошка и гимназија за спортисте. Битно је 
напоменути да се заове гимназије полажу 
посебни пријемни испити.

Општи тип (4 године)

Гимназија – Младеновац



2.5. Општина Младеновац

Жеља за образовањем, културом и потреба за индустријским центром утицала је на 
оснивање Техничке школе 60-их година прошлог века. Велики број предузећа из тог 
времена имало је потребу за стручним кадровима. У то време, анализама је утврђено 
да је Младеновцу потребно више од 250 техничара електро и машинске струке. 
На основу тога основана је Техничка школа у Младеновцу. Од 2000. године па на даље, 
много средстава је уложено у опремање и модернизацију школског простора. 
ЗЗамењен је кров, комплетна столарија, подови у већини учионица,
санирана је библиотека, радионице су адаптиране и опремљене новим алатима и 
машинама, учионице су добиле нове клупе, столице, табле. Уведен је интернет, 
формиране су и опремљене нове лабораторије, реновирана је сала за фискултуру, 
набављено је 100 рачунара, 20 штампача, обогаћен је фонд књига у библиотеци. 

Смерови:

Подручје рада: Машинство и обрада метала

        - Техничар за компјутерско управљање ЦНЦ машина (4 године)
    - Аутомеханичар (3 године)
    - Механичар грејне и расхладне технике (3 године)
    - Бравар (3 године)

tsmladenovac@gmail.com

www.tehnickaskola.edu.rs011/8230-143Вука Караџића 75, Младеновац

ТЕХНИЧКА ШКОЛА  МЛАДЕНОВАЦ

Подручје рада: Електротехника

    - Електротехничар мултимедија (4 године)
    - Електротехничар информационих технологија (4 године)
    - Електротехничар енергетике (4 године)
    - Аутоелектричар (3 године)

Подручје рада: Текстилство и кожарство

        - Модни кројач (3 године)
    - Конфекцијски шивач (3 године) 



Техничка школа – Младеновац

Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Претежно се бави контролом рада аутомобила 
и сличних возила. Проналази узрок квара и 
врши поправку. Неисправне делове најчешће 
мења за нове, а затим их и тестира. Може да 
буде специјализован за рад на једној врсти
возила или да врши поправку и сервис више 
вврста возила. То су углавном разни типови 
аутомобила, а ако је запослен у возним 
парковима онда у обзир долазе и друге врсте 
моторних возила. Ради у затвореном простору.

Аутомеханичар

Задужен је за све компјутере којима се 
контролише и управља обрадом разних 
материјала укључујући првенствено метал. 
Машине на којима ради познатије су као ЦНЦ 
машине. На њима израђује моделе које обрађује 
преко посебних програма. Мора бити креативан 
ии имати добро познавање рада на рачунару.

Техничар за компјутерско 
управљање (ЦНЦ) 
машина (4 године)

Бави се инсталирањем, сервисирањем, 
поправљањем и тестирањем технике која 
служи за раслађивање односно грејање 
одереног простора. Приликом инсталирања 
технике за грејање нацрти се узимају у обзир 
као помоћно средство спрам којих се врши 
ууградња радијатора и разних врста цеви…

Приликом уградње система за расхлађивање 
механичар се консултује са датим упутствима
производа ради сигурнијег прикључивања на 
извор електричне енергије. По завршетку рада 
механичар је дужан да повери радно стање 
целокупног система. Такође, извршава редовну
  контролу расхладних и грејних система, а у 
случају квара способан је да замени део и 
уклони квар.

Механичар грејне и 
расхладне технике 

(3 године)



Техничка школа – Младеновац

Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Прави браве, кључеве и остале додатке за 
врата. Такође ради са оградама, лимовима, 
металом и сличним материјалима. Поправља
неисправну опрему. Треба да има увид у 
техничку документацију како би могао да 
одабере одговарајуће алате и материјале. 
УУ неке од главних алата спадају бушилица, 
више врста чекића, брусилице, лемилице, 
алати за мерење итд. Посао обавља углавном
у затвореном простору.

 Бравар (3 године)

Стара се о аналогним и дигиталним видео и 
аудио направама: телевизијским пријемницима,
мониторима, видео и аудио плејерима, 
камерама. Учествује у стварању телевизијских и
радио садржаја (реклама, емисија) 
примењујући модерна софтверска решења, али
ии на непосреднији начин, као камерман или 
тон мајстор у студију. Врши видео надгледање 
и електронско обезбеђење простора. 
Пружа техничку подршку за штампана и 
електронска издања медија.

Ради са инсталацијама високог напона, 
трансформаторима и другим 
електроенергетским елементима. Врши надзор и
поправку електроинсталација у јавним и 
приватним објектима. Саставља и дорађује сву
неопходну техничку документацију. Будући да
ссе електроинсталације налазе на различитим 
висинама, понекад се пење и спушта 
мердевинама. Често је у покрету, ради унутра и
на теренима

Електротехничар 
енергетике
(4 године)

Електротехничар 
мултимедија
(4 године)



Техничка школа – Младеновац

Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Бави се уградњом електричних уређаја за 
аутомобиле и слична возила, њиховом 
поправком и одржавањем. Проверава сву 
опрему попут акумулатора, климе, кочница, 
генератора итд. По потреби мења неисправне 
делове. Ради делимично на отвореном и у 
ззатвореном простору

Аутоелектричар 
(3 године)

У подручје његовог рада спада израда одела и 
модела, припремање и управљање базичним
материјалима, исцртавање кројева, управљање 
планом према параметрима попут узорка, боје и 
величине. Врши мануелно кројење или уз помоћ 
калупа. На располагању му стоје апарати за 
ккројење: кружни ножеви, справе за притискање и 
вршење изреза, ножеви на траци, итд. У финалној 
фази саставља и склапа искројене и обележене 
комаде одела, ушива их и врши дораду.

Модни кројач 
(3 године)

Електротехничар 
информационих 

технологија (4 године)

Оспособите се за учешће у инвидуалној или 
тимској изради софтверских апликација, 
креирање и развој база података, статичких и 
динамичких веб презентација и одржавање и 
проверу сигурности информационих система. 

Научите да саставите рачунарске конфигурације
ттестирате њихову исправност и отклаљате 
кварове, инсталирате оперативне системе, 
конфигуришете и одржавате рачунарске мреже 
различитих технологија, користите интернет 
сервисе, креирате, моделирате, развијате и 
инплеменирате базе података, креирате 
различите врсте десктоп и веб апликација као и
аапликације за рад са базама података и 
апликације за електронско пословање.



Техничка школа – Младеновац

Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

У подручје његовог рада спада израда одела и 
модела, припремање и управљање базичним 
материјалима, исцртавање кројева, управљање 
планом према параметрима попут узорка, боје
и величине. Врши мануелно кројење или уз 
помоћ калупа. На располагању му стоје апарати
зза кројење: кружни ножеви, справе за 
притискање и вршење изреза, ножеви на траци,
итд. У финалној фази саставља и склапа 
искројене и обележене комаде одела, ушива их 
и врши дораду.

Конфекцијски шивач 
(3 године) 



2.6. Општина Нови Бегорад



2.6. Општина Нови Београд

Девета гимназија “Михајло Петровић Алас” на Новом београду је основана 1961. 
године и првобитно је била смештена у близини студентског града. Зграда у којој се
данас налази изграђена је 1951. године. Две деценије од њеног оснивања, школи је 
у назив придодато име нашег познатог математичара, професора и академика 
Михајла Петровића Аласа.

Данас ову школу похађа близу 1000 ученика распоређених у 32 одељења. 
УУченици школе носиоци су бројних награда и признања са разних такмичења. 
У склопу ваннаставних активности организован је рад секција: музичка, 
рецитаторска, литерарна, лингвистичка и драмска секција, а ту су и разне спортске 
секције. У склопу школе успешно ради и ђачко предузеће ”Алас”, као и школски 
биоскоп. Ученици се кроз четворогодишње образовање припремају за наставак 
школовања на неком од факултета или високих школа.

Смерови:

ППодручје рада: Гимназија

    - Природно-математички смер (4 године)
    - Друштвено-језички смер (4 године)
    - Ученици са посебним способностима за рачунарство и инофрматику (4 године)
    - Ученици са посебним способностима за географију и историју (4 године)

posta@devetagimnazija.edu.rs

www.devetagimnazija.edu.rs011/319-33-52Булевар Маршала Толбухина 41

IX ГИМНАЗИЈА “МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”  НОВИ БЕОГРАД



Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Уче се углавном предмети из природних наука. 
Преовлађују математика, физика и хемија, па 
затим биологија, географија, информатика.

Oни који буду завршили природни смер ће 
имати добру основу за даље студије из 
математике, физике, биологије и хемије. 
ППоред ових факултета у обзир такође долазе
и високе техничке школе.

Факултети који ту долазе у обзир су 
филозофски, филолошки и правни.

 Природно - математички 
    смер (4 године)

 

 

Уче се претежно страни језици. Најчешћи је
енглески док су други по избору. Такође је 
заступљена историја, филозофија, психологија
и друге друштвене науке.

Ђаци који су посебно надарени из неких 
области могу да упишу гимназије овог типа. 
Ту између осталог долазе у обзир математичка,
филолошка и гимназија за спортисте. Битно је 
напоменути да се заове гимназије полажу 
посебни пријемни испити.

Средња туристичка школа – Нови Београд

Ученици са посебним способностима
 за рачунарство и информатику
/ географију и историју (4 године)

Друштвено - језички смер 
  (4 године)



2.6. Општина Нови Београд

Десета гимназија “Михајло Пупин” је основана 1933. године и у почетку је била 
школа затвореног типа са интернатом. Више пута је мењала адресу, посебно у току
Другог светског рата, да би продајом зграде гимназије ССНО-у, школи био додељен 
објекат у коме се и данас налази. Данашњи назив школа носи од 1991. године. 
Уз XII гимназију ово је једина гимназија општег типа у Београду, што значи да има 
равномеран однос природних и друштвених предмета.Настава се поред класичних 
уучионица одвија и у три савремена рачунарска кабинета, мултимедијалној учионици,
 кабинету за хемију и биологију, кабинету за музичко и ликовно, а за потребе
физичког васпитања користи се сала за фискултуру. Школа такође поседује и
библиотеку, стоматолошку амбуланту, више спортских терена, видео надзор и 
обезбеђење.

Смерови:

Подручје рада: Гимназија

        - Општи тип (4 године)
    - Општи тип – српско-француски (4 године)
    - Општи тип – српско-енглски (4 године)
Предмети који се овде уче представљају уравнотежен избор како природних, тако и друштвених наука. Часови су расподељени тако да 
ђаци уче подједнако довољно математике, матерњи језик, стране језике, биологију, музичко, физику, историју итд. Овакве гимназије су
идеалне за ђаке који су подједнако добри из друштвених и природних предмета па не желе да се определе за смер који преовлађује
једним или другим. Након завршетка школовања ђаци имају добру основу за наставак студија било којих факултета. 

info@xgimnazija.edu.rs

www.xgimnazija.edu.rs011/3114-142 Антифашистичке борбе 1а 

X ГИМНАЗИЈА “МИХАЈЛО ПУПИН”  НОВИ БЕОГРАД



2.6. Општина Нови Београд

Документом кнеза Милоша Обреновића из 1834. године настало је графичко
школовање и прва Графичка школа у Беогарду. Образовање графичара и технологије 
у области графичарства претрпели су велике промене током времена.

У данашњој Графичкој школи ученици имају могућност образовања кроз трогодишње 
и четворогодишње школовање. Настава се изводи уз примену модерних средстава 
која су прилагођена областима у којима се користе.
УУ склопу ваннаставних активности организован је рад секција: литерарна, ликовна, 
драмска, новинарска, рецитаторска, библиотечка, фотографска и спортске секције. 
Будући ученици бирају један од смерова из подручја рада хемија, неметали и 
графичарство.

Смерови:

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

    - Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање (4 године)
        - Техничар за обликовање графичких производа (4 године)
    - Техничар графичке дораде (4 године)
    - Техничар за графичку припрему (4 године)
    - Техничар штампе (4 године)
    - Фотограф (4 године)
    - Ситоштампар (3 године)

grackaskola@gmail.com

www.grackaskola.rs011/2696-931Отона Жупанчића 19, Нови Београд

ГРАФИЧКА ШКОЛА  НОВИ БЕОГРАД



Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Обрада графичких садржаја који се користе у 
информационим технологијама (мобилно 
рачунарство, компјутерске игре и анимација) 
и израда мултимедијалних елемената у циљу 
креирања визуелно и технички прихватљивих
интернет садржаја (веб дизајн)

Техничар за дигиталну
графику и интернет 
обликовање (4 године)

Oвај профил обухвата обуку ученика почев од
цртања сликања, калиграфског писања и 
упознавања са врстама писама па све до 
припреме тако стеченог креативног знања
уз помоћ рачунарског програма у конкретном
графичком дизајну (креирање висит карти, 
оомота, налепница, плаката, новина књига и 
амбалажа...). 

Овај профил се бави завршном фазом у изради 
графичких производа. Поред израде књига, 
брошура и часописа израђују се и специјални 
повези као и луксузни галанатеријски 
производи од различитих материјала. 
Графичка дорада као завршна фаза 
ппроизводње је јако битна јер у њој графички 
производ добија свој коначни изглед и 
облик прикладан за своју потрeбу. 

Средња туристичка школа – Нови Београд

Техничар графичке дораде
(4 године)

Техничар за обликовање 
графичких производа 

(4 године)



Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Задатак му је да уреди материјал који треба 
треба да се штампа по карактеристикама које
задаје клијент. Обраћа пажњу на избор фонта,
боју, квалитет папира, фотографије, илустрације,
повез и коричење. Бави се трошковима 
штампања, пријемом и слањем поруџбина и 
ссарадњом са другима укљученим у процес 
штампе. Квалитети који се траже су знање 
рада на рачунару и техника слепог куцања.

Техничар за графичку 
припрему (4 године)

У току школовања на овом смеру ученици ће
бити оспособљени да припреме и обаве 
процес штампања на различитим штампарским
машинама. За процес штампања користе 
различите штампарске технике:
офсет-штампу, флексо-штампу, дубоку-штампу и
ддигиталну стампу. 

Израђује фотографије и ради са црно-белим и 
колор фотоосетљивим материјама, уз помоћ
класичних и модерних техника. Упознат је са 
разним врстама уређаја, њиховим 
карактеристикама и додатном опремом. 
Може преко рачунара да манипулише 
кконтрастом, бојама и димензијама дигиталних 
фотографија. Радно окружење може да варира 
зависно од конкретног радног места. Обраду 
фотографија начињених традиционалним 
фотоапаратом врши у затвореној мрачној 
комори.

Средња туристичка школа – Нови Београд

Фотограф (4 године)Техничар штампе 
(4 године)



Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Овај занат представља технике штампања и 
кроз штампарско сито дозвољава да одређене 
боје буду нанете на одређену подлогу. Рупице 
на ситу дозвољавају ваљку који је сачињен од
гуме да пренесе штампу различитих оквира и 
шаблона. Особа које се бави овим занимањем 
ммора да има одређену дозу креативности, али 
и да буде упорна и стрпљива јер је реч о 
прецизним радовима. Приликом обављања 
дужности користе се рачунари, а радник је 
често изложен разним испарењима тако да је 
потребно коришћење адекватне заштитне 
опреме.

Средња туристичка школа – Нови Београд

Ситоштампар 
(3 године)



2.6. Општина Нови Београд

Школа је настала у оквиру Политехничке академије и једна је од млађих школа у 
Србији. На основу одлуке Владе Републике Србије школа је 2002. године 
пресељена на садашњу адресу. Године 2006. укида се Политехничка академија и 
оснива се Средња туристичка школа, са седиштем у Новом Београду, која за циљ
има образовање кадрова у туристичкој привреди. Настава се одвија у 
специјализованим учионицама и кабинетима са свим неопходним наставним 
ссредствима. Практична настава одржава се у привредним друштвима и као таква 
носи епитет професионалне. Уколико ученик савлада све пословне изазове и 
захтеве то доказује потврдом издатом од стране предузетника по повратку у школу.

Ученици бирају један од трогодишњих или четворогодишњих смерова из 
подручја рада туризам угоститељство и туризам, уз напомену да је смер туристички
техничар од школске 2014/2015 прешао са огледног у редован смер.

Смерови:

ППодручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

    - Кулинарски техничар (4 године)
    - Туристичко-хотелијерски техничар (4 године)
    - Угоститељски техничар (4 године)
    - Кувар (3 године)
    - Конобар (3 године)

direktor@turistickaskola.edu.rs

www.turistickaskola.edu.rs011/2607-200Отона Жупанчича 4, Нови Београд

СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА  НОВИ БЕОГРАД



Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Задужен је да пази на хигијену и изглед 
целокупног угоститељског објекта, свог 
инвентара, посебно у простору за ручавање, 
али и о начину на који његов сопствени изглед 
представља тај угоститељски објекат. Овај 
посао захтева рад у сменама, што може да 
пподразумева рад у вечерњим и ноћним 
часовима, на различитим локацијама које могу 
да укључују и баште, терасе или различите 
затворене просторије. Мора да буде способан 
да своје дужности које обухватају одговорније
и комликованије задатке, извршава стојећи и у 
покрету. Угоститељски техничар има 
ммогућности за напредак и усавршавање на 
пољу туризма, хотелијерства и економије.

Бави се организацијом туристичких понуда које 
уговара и пружа све неопходне информације о 
њима. Задатак му је да прикупи и обезбеди сву 
неопходну документацију (пасоше, визе, итд.) као
и да провери да ли је важећа. Резервише смештај
и карте. 

ССтоји на располагању како путницима 
тако и хотелима и превозницима и задатак му је 
да буде посредник. Циљ му је удобност и 
квалитет туристичке услуге.

Спрема сваку врсту хладних и топлих оброка.
Бира, поручује, преузима и спрема састојке, 
одлучује о начину њихове припреме и 
аранжирању јела као и о менију, у складу са 
жељама његовог послодавца. Такође се брине о
 складиштењу робе. Ово занимање подразумева
  учестало стајање и кретање у просторији са 
високом температуром паром засићеним 
ваздухом. Кулинарски техничар (са завршеном
четвртом годином) може напредовати до места
главног кувара и даље се усавршавати.

Средња туристичка школа – Нови Београд

Угоститељски 
техничар (4 године)

Туристичко-хотелијерски 
техничар (4 године)

 Кулинарски 
техничар (4 године)

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам



Средња туристичка школа – Нови Београд

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Прима муштерије, размешта их и упућује у 
погледу избора јела и пића, преузима наруџбе,
услужује, врши наплату и на крају их испраћа. 
Врши спремање и аранжман простора за
обедовање. Одржава хигијену есцајга у оквиру
угоститељског објекта, а брине и о сопственом
иизгледу. У његовој радној средини може се 
јавити висока концентрација дуванског дима. 
На угоститељском техничару је већа 
одговорност; он обавља сложеније задатке, 
може да напредује и стручно се усавршава.

Спрема сваку врсту хладних и топлих оброка.
Бира, поручује, преузима и спрема састојке, 
одлучује о начину њихове припреме и 
аранжирању јела као и о менију, у складу са 
жељама његовог послодавца. Такође се брине о
 складиштењу робе. Ово занимање подразумева
  учестало стајање и кретање у просторији са 
високом температуром паром засићеним 
ваздухом. Кулинарски техничар (са завршеном
четвртом годином) може напредовати до места
главног кувара и даље се усавршавати.

Подручја запошљвања: ресторанске кухиње, 
пансион, кафана, кухиње дечијих установа, 
сстудентски ресторани, болничке кухиње, 
бродске кухиње, индустрија готових јела.

Кувар
 (3 године)

Конобар 
(3 године)

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам



2.6. Општина Нови Београд

Техничка школа почиње са радом 1975, као у то доба најсавременији образовни 
машински центар а под именом Техничка школа “Нови Београд” ради од 2001.
године. Школа располаже са 16 специјализованих учионица, 11 кабинета за 
наставу и 9 кабинета у којима се врши припрема за час. У објекту се налази 
фискултурна сала са свлачионицама, велика свечана сала – амфитеатар са 220
места и библиотека. При школи је и школска радионица опремљена већим 
ббројем машина, апарата, алата и учила за реализацију практичне наставе за 
занимања машинства и обраде метала. Такође постоје и учионице – радионице 
за извођење практичне наставе за образовне профиле техничар и механичар 
оптике, као и четири врхунски опремљена кабинета у којима стручну праксу и 
вежбе изводе техничари и механичари грејања и климатизације.

Смерови: 

Подручје рада: Машинство и обрада метала

        - Машински техничар за компјутерско конструисање (4 године)
    - Техничар оптике (4 године)
    - Техничар грејања и климатизације (4 године)
    - Механичар грејне и расхладне технике (3 године)
    - Механичар оптике (3 године)

sekretarijat@tehnicka.edu.rs

www.tehnicka.edu.rs011/216-42-31Омладинских бригада 25, Нови Београд

ТЕХНИЧКА ШКОЛА  НОВИ БЕОГРАД



Техничка школа – Нови Београд

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Савремене методе у машинству које се служе
компјутерском технологијом замениле су 
дуготрајан и исцрпан рад који је био базиран 
на папиру, шестару, лењиру и табли. 
Организовање техничке припреме никада није 
било једноставније те су нацрти из области 
ккласичног машинства прецизнији и бржи него
икад. Коришћењем компјутера могуће је 
извршити конструкције којом се дефинише 
облик, размера и начин обраде одређених 
машинских делова. Сви елементи су
конструисани уз помоћ специјалних софтвера 
за разне нацрте и конструкције тако да се на 
ккрају могу спајати и посматрати из више 
димензија.

Машински техничар 
за компјутерско 

конструисање (4 године)

Техничар оптике прави наочаре за вид и сочива.
Иако су многи делови овог процеса 
аутоматизовани, техничар оптике је и даље 
неопходан у финалним фазама израде. Кључну
улогу има у изради стакла, за шта је потребна
велика пажња и концентрација како би стакло 
сстало у оквир и одговарало упутима офтамолога.

Техничар машинске енергетике руководи и 
одржава рад термо, хидро и гасо-енергетских
машина. Такође води рачуна о заштити животне
средине. Области које се обрађују су и 
обновљиви извори енергије: соларна енергија,
енергија ветра, воде, геотермалних извора, 
ббиомасе и слично. Компаније које запошљавају 
техничаре машинске енергетике су фабрички 
комплекси, хидроелектране и индустрије које 
се баве трговином и производњом енергетских 
машина, уређаја који раде на гас, термо и 
хидро машина итд.

Техничар грејања и 
климатизације (4 године)

Техничар оптике 
(4 године)



Техничка школа – Нови Београд

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Бави се инсталирањем, сервисирањем, 
поправљањем и тестирањем технике која 
служи за раслађивање односно грејање 
одереног простора. Приликом инсталирања 
технике за грејање нацрти се узимају у обзир 
као помоћно средство спрам којих се врши 
ууградња радијатора и разних врста цеви…

Приликом уградње система за расхлађивање 
механичар се консултује са датим упутствима
производа ради сигурнијег прикључивања на 
извор електричне енергије. По завршетку рада 
механичар је дужан да повери радно стање 
целокупног система. Такође, извршава редовну
  контролу расхладних и грејних система, а у 
случају квара способан је да замени део и 
уклони квар.

Механичар грејне и 
расхладне технике 

(3 године)

Техничар оптике прави наочаре за вид и сочива. 
Иако су многи делови овог процеса 
аутоматизовани, техничар оптике је и даље 
неопходан у финалним фазама израде. Кључну 
улогу има у изради стакла, за шта је потребна
велика пажња и концентрација како би стакло 
сстало у оквир и одговарало упутима офтамолога.

Механичар оптике 
(3 године)



2.6. Општина Нови Београд

Техничка школа “Змај” на Новом Београду је почела са радом 1946. године у само 
једној учионици. Данас школа располаже са 6 600 м2, 3 објекта за исхрану ђака, 
пластеник и сопствену радионицу.

У школи се налази 30 специјализованих кабинета, фискултурна сала, библиотека, 
радионица, преко 150 рачунара повезаних на интернет, 5 нумеричких машина,
ЛЦД пројектори, графоскопи, дијапројектори и остала опрема потребна за 
кквалитетно извођење наставе. Опремљена је са десетак компјутерских 
лабораторија у којој сваки ученик пролази кроз основну обуку употребе рачунара.
Ученици се образују у 3 подручја рада и то: пољопривреда, производња и прерада 
хране, машинство и обрада метала, економија, право и администрација.

Смерови:

Подручје рада: Машинство и обрада метала

    - Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина (4 године)
        - Бравар – заваривач (3 године)
    - Оператер машинске обраде  (3 године)

Подручје рада: Економија, право и администрација

    - Техничар заштите од пожара (4 године)

tszmaj@mts.rs

www.skolazmaj.edu.rs011/2600-667Омладинских бригада 25, Нови Београд

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “ЗМАЈ”  НОВИ БЕОГРАД



Техничка школа “Змај” – Нови Београд

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Бравар (3 године) 

Прави браве, кључеве и остале додатке за врата.
Такође ради са оградама, лимовима, металом и
сличним материјалима. Поправља неисправну 
опрему. Треба да има увид у техничку 
документацију како би могао да одабере 
одговарајуће алате и материјале. У неке од 
гглавних алата спадају бушилица, више врста 
чекића, брусилице, лемилице, алати за мерење
итд. Посао обавља углавном у затвореном 
простору.

Бави се сервисирањем и монтирањем посебних, 
полуаутоматских и аутоматских машина и 
машина за универзалну употребу. Израђује 
различите компоненте за не тако комплексне 
делове које имају примену у машинтву. Обавља
припреме уређаја, припрема адекватан алат и 
ккопомпоненте за рад. Служи се алатним 
уређајима као што у глодалица, брусилица, 
струг и бушилица и комплекснијим машинама 
које раде на принципу нумеричког управљања. 
Посао се обавља у унутрашљем амбијенту и 
често се налази у усправном положају.

Оператер машинске 
обраде (3 године)

Задужен је за све компјутере којима се 
контролише и управља обрадом разних 
материјала укључујући првенствено метал. 
Машине на којима ради познатије су као ЦНЦ 
машине. На њима израђује моделе које обрађује 
преко посебних програма. Мора бити креативан 
ии имати добро познавање рада на рачунару.

Техничар за компјутерско 
управљање (ЦНЦ) 
машина (4 године)



Техничка школа “Змај” – Нови Београд

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Ради на заштити људи и материјалне имовине 
од опасности коју представља пожар. 
Поред самог рада на ограничавању и потпуној 
елиминацији ватре у пожарним ситуацијама, 
такође врши евакуацију људи и имовине, 
спречавању ширења дима и по потреби пружа 
ппрву помоћ угроженима. Осим пожара има 
улогу и у другим кризним ситуацијама попут 
поплава, олуја и других несрећа и катастрофа.

Техничар заштите 
од пожара (4 године)



2.7. Општина Обреновац



2.7. Општина Обреновац

Прва гимназија у Обреновцу основана је 1922. године. У први разред било је 
уписано 44 ученика, а радила су само два наставника, наша позната песникиња
Десанка Максимовић и Светозар Милошевић. Ова школа има велики значај за 
културолошки развој Обреновца. Мисија школе огледа се у подстицању и 
развијању потребних знања и способности за разумевање окружења као и
припремању ученика за избор и упис жељеног факултета. Свакодневно се 
рради на подизању квалитета наставе уз савремена наставна средства.

Школу похађа око 450 ученика, а о њима брине око 50 запослених. У склопу 
ваннаставних активности организован је рад великог броја секција: драмска,
рецитаторска, лингвистичка, литерарна, драмска на француском, рецитаторска 
на руском, секција из социологије, секција за физику, историчарска, биолошка, 
ликовна, шаховска, хемијска, информатичка, математичка, секција за 
латински језик, спортске секције.

ССмерови:

Подручје рада: Гимназија

    - Природно-математићки смер (4 године)
    - Друштвено-језички смер (4 године)
    - Општи тип (4 године)

gimnazijaobrenovac@gmail.com

www.gimnazijauobrenovcu.edu.rs011/8721-202Милоша Обренопвића 10, Обреновац

ГИМНАЗИЈА  ОБРЕНОВАЦ



Гимназија – Обреновац

Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Уче се углавном предмети из природних наука. 
Преовлађују математика, физика и хемија, па 
затим биологија, географија, информатика.

Oни који буду завршили природни смер ће 
имати добру основу за даље студије из 
математике, физике, биологије и хемије. 
ППоред ових факултета у обзир такође долазе
и високе техничке школе.

Факултети који ту долазе у обзир су 
филозофски, филолошки и правни.

 Природно - математички 
    смер (4 године)

 

 

Уче се претежно страни језици. Најчешћи је
енглески док су други по избору. Такође је 
заступљена историја, филозофија, психологија
и друге друштвене науке.

Ђаци који су посебно надарени из неких 
области могу да упишу гимназије овог типа. 
Ту између осталог долазе у обзир математичка,
филолошка и гимназија за спортисте. Битно је 
напоменути да се заове гимназије полажу 
посебни пријемни испити.

Општи тип (4 године)Друштвено - језички смер 
  (4 године)



2.7. Општина Обреновац

Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу је основана 1977. године и све до
1990. године радила је у склопу школског центра када се осамосталила. Основна
делатност школе је образовање и оспособљавање ученика кроз трогодишње и 
четворогодишње образовање у 2 подручја рада: хемија, неметали и графичарство
и пољопривреда, производња и прерада хране. Школа располаже са 22 класичне 
учионице, неколико специјализованих учионица за природне науке, кабинетима 
зза пољопривредну групу предмета, рачунарским кабинетом, кабинетом за 
ветерину, мултимедијалним кабинетом, библиотеком и пекаром.
Практична настава се одвија на пољопривредном имању у селу Грабовац. 
У склопу имања налазе се воћњак, повртњак, виноград, пластеник, винарија, 
штале, учионице, остали пратећи објекти. 
Имање се налази на 7 км од Обреновца и распортире се на 5 ха.

Смерови:

ППодручје рада: Пољопривреда производња и прерада хране

    - Пољопривредни техничар (4 године)
    - Ветеринарски техничар (4 године)
    - Пекар  (3 године)
    - Цвећар – вртлар (3 године)
    - Месар (3 године)
    - Руковалац механичар пољопривредне технике (3 године)

office@polj-hemskola.edu.rs

www.polj-hemskola.edu.rs011/872-13-75Милоша Обреновића 90. Обреновац

ПОЉОПРИВРЕДНОХЕМИЈСКА ШКОЛА  ОБРЕНОВАЦ

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

    - Техничар за заштиту животне средине (4 године)
    - Техничар за индустријску фармацеутску технологију (4 године)



Пољопривредно-хемијска школа – Обреновац

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Врши организацију и надзор мануфактуре 
биљних усева на воћњацима, виноградима, 
ратарским културама, а такође је стручан за 
испитивање адекватних услова за узгој стоке.
Стручност овог занимања је општа те постоји 
велики избор за обављање послова као што је
ффармацеутски техничар, сточарски техничар 
или вртларски техничар. Приликом обављања 
послова опрема којом се служи је намењена 
за заштиту против корова, штеточина и болести 
па је обавезна и заштитна униформа.

Пољопривредни
техничар (4 године)

Задатак ветеринарског техничара је да асистира 
ветеринару у пружању неопходне помоћи 
животињама. Такође је дужан да даје савете и
све важне информације власницима о томе како 
правилно одгајати и бринути о животињама. 
У стању је да обавља лабораторијске прегледе, 
ппружа прву помоћ и након прегледа даје 
терапију код лакших случајева. Приликом 
вештачке оплодње, порођаја и хируршких 
задатака асистира ветеринару. Даје вакцине 
животињама као заштиту од паразита и 
заразних болести. У случају избијања заразних 
болести у сточарству задатак му је да спречи 
еепидемију.

Ветеринарски 
техничар (4 године)

Обавља припрему адекватних састојака за 
израду ручне или машинке производње. 
Произведено тесто сортира на лимену 
површину и преноси у пећи након чега врши 
надзор самог печења пецива и у складу са 
потребама подешава температуру, влажност и 
ддужину процеса. Припремљено пециво уклања
из пећи уз помоћ посебних лопата и бави се 
даљом припремом за испоруку ових артикала. 
Рад се углавном обавља при усправном 
положају тела у унутрашњем амбијенту при 
променљивој влажности и температури ваздуха.

Пекар  (3 године)



Пољопривредно-хемијска школа – Обреновац

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Узгаја, купује и/или продаје разне врсте цвећа. 
Прави цветне букете и цветне аранжмане од 
сеченог цвећа и растиња. Засађује украсно 
биље као и дрвеће, а може радити и на 
одржавању јавног градског зеленила. Поред 
одржавања ниског растиња мора такође и да
вводи рачуна о дрвећу. Штити биље од обољења
 и штетних инсеката. Константно се креће и 
ради у различитом окружењу.

Цвећар – вртлар (3 године)

Стиче теоријска и практична знања из обраде 
меса као и из области продукције сухомеснатих
призвода и њихове продаје. Постаје стручан за 
препознавање да ли је животиња здрава или јој 
је потребно указивати ветеринарску помоћ као
и за савладавање свих потребних вештина у 
ппроцедури клања. Разуме се у методе и 
процедуре конзервације хране и паковања у
адекватне амбалаже. Сталожен је и спреман да
испуни очекивања сваког потршача уз 
љубазност и фине манире.

Месар (3 године)

Постаје искусан шофер погонских машина за 
привређивање као што су комбајни, трактори, 
сејачице, косачице и машине намењене за 
брање узгајаних култура. Бави се превентивним 
мерама и чисти машине како не би дошло до
квара уређаја. Радно место је углавном везано
зза отворен простор и често је изложен 
атмосферским падавинама па је опремљеност 
адекватном радном опемом неопходна.

Руковалац механичар 
пољопривредне 
технике (3 године)



Пољопривредно-хемијска школа – Обреновац

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Задатак му је да врши мерење и детектује
интензитет загађења животне средине. У опис 
посла укључен је правилан рад са потенцијално
опасним материјалима, прилагођавање 
технологије стандардима и прописима, као и 
правилно чување и одлагање отпадних 
мматеријала. По потреби испитује ваздух, воду
или земљиште и припрема их за процесе 
пречишћавања. Све податке о нивоу 
загађености шаље надлежним органима и 
започиње процес предузимања одређених 
мера превенције.

Техничар за заштиту
 животне средине (4 године)

У његова задужења спада израда таблета, 
антибиотика, капи, прашкова, вакцина, 
лековитих помада, мелема, инфузија, 
физиолошког раствора и другог медицинског 
материјала. Задужен је и за складиштење свих 
производа и сировина. Рад углавном 
пподразумева затворен простор и изложеност 
потенцијано штетним материјама. Обавезна је 
заштитна опрема у виду рукавица, маске, 
наочара и стерилне гардеробе.

Техничар за индустријску 
фармацеутску 

технологију (4 године)



2.7. Општина Обреновац

Године 1909. основана је Трговачка школа која је са прекидима радила све до 1941. 
године. Током Другог светског рата сви списи у школи су уништени. Године 1945. 
након завршетка рата,школа наставља са радом али под другим именом. 
Техничка школа у Обреновцу неколико пута је мењала назив, да би 2004. године
добила садашње име. Настава се одржава у 18 класичних учионица и 14 кабинета 
опремљених свим потребним наставним средствима. Школа располаже са 85 
ррачунара повезаних на интернет. Школу данас похађа око 100 ученика 
распоређених у 33 одељења. У оквиру ваннаставних активности организовано је
више секција: еколошка, секција друштвених наука, драмска, рецитаторска, 
шаховска и спортска секција. 

Смерови:

Подручје рада: Електротехника

    - Електротехничар рачунара (4 године)
        - Електротехничар процесног управљања (4 године)
    - Електромонтер мрежа и постројења (3 године)
    - Електричар (3 године)

Подручје рада: Економија, право и администрација

    - Финансијски администратор (4 године)

Подручје рада: Машинство и обрада метала

    - Машински техничар мерне и регулационе технике (4 године)
    - Оператер машинске обраде (3 године)
    - Бравар-заваривач (3 године)

teh.skola@mts.rs

www.tsobrenovac.net011/8721-178Краља Петра I 12, Обреновац

ТЕХНИЧКА ШКОЛА  ОБРЕНОВАЦ



Техничка школа – Обреновац

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Ангажован је на пословима успостављања и
контроле исправности инсталација и надземних
и подземних енергетских система високог и 
ниског напона, неопходних ради расвете путева 
и насеља, климатизације. Поред тога, задужен је
и за монтажу, одржавање и демонтажу 
ттрансформатора, разводних ормана, командних
станица, далековода, посебних мрежа за 
заштиту од струјног удара и осталих 
енергетских мрежа. Клизно радно време. 
Могућност запослења у разним компанијама и 
ЕПС-у.

Рачунари се користе у многим различитим 
делатностима попут рада семафора, 
безбедносних уређаја, сценских ефеката, 
грејања, хлађења итд. Посао електротехничара
процесног управљања је да програмира 
рачунаре тако да они успешно обаве све 
ппроцесе за које су намењени. На располагању 
су му послови у електропривреди, надзору, 
културним установама, хотелима и слично.
 
Такође ради и са микрорачунарима у 
телефонима, камерама и разним екранима. 
Неопходно је познавање нових трендова из 
еелектротехнике, света рачунара, аутоматског 
управљања, као и њихова примена у пракси.

Електромонтер мрежа и 
постројења (3 године)

Бави се претежно хардверским делом рачунара.
Ту спада одржавање и сервисирање рачунара, 
опреме и рачунарских система. Поправља 
кварове, мења делове, саставља нове рачунаре 
и раставља старе. Проверава рад компоненти и
набавља нове (процесор, графичка картица, 
ккулер, матична плоча, хард диск и слично.) 
Поред хардвера, такође ради и на софтверу, у 
шта спада инсталација оперативних система, 
разних врста програма, одржавање интернета, 
као и друге врсте подешавања.

Будући да је свет рачунара веома динамичан и 
обележен честим променама, неопходно је 
ппратити нове трендове и примењивати их у 
струци. 

Електротехничар рачунара 
(4 године)

Електротехничар 
процесног управљања

(4 године)



Техничка школа – Обреновац

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Бави се инсталацијама и поправкама свих врста
електричних уређаја. Ту спадају и прикључци 
за потрошњу електричне енергије, светла, 
осигурачи, електричне машине итд. Проверава 
рад инсталација, уклања кварове. 
Посао обавља унутра и напољу, повремено на
ввисинама.

Стиче практична и теоријска знања о 
компонентама енергетских постројења. 
Рукује мерним и регулационим елементима, 
контролише њихову исправност, уочава 
кварове и надгледа ремонт. Задужен је и за 
баждарење инструмената намењених мерењу 
ттемпературе, брзине, протока итд. Током рада 
користи се техничком документацијом. Посао 
може пронаћи у топланама, термоелектранама, 
тачније погонима који располажу са великим 
бројем мерних и регулационих инструмената.

Електричар (3 године)

У делокруг његовог ангажовања спадају 
послови управљања архивом, исплате зарада,
израчунавања доприноса и пореза на плате, 
регистровања исплаћених фактура, 
обрачунавања и укњижења докумената, 
прихода и трошкова предузећа. Бави се и 
пприпремом и састављањем разних извештаја, 
вођењем датотеке и картотеке и другим 
књиговодственим задацима. Радни положај 
везује га за канцеларијски простор и употребу 
рачунара и припадајуће опреме.

Финансијски
администратор (4 године)

Машински техничар 
мерне и регулационе 
технике (4 године)



Техничка школа – Обреновац

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Бави се сервисирањем и монтирањем посебних, 
полуаутоматских и аутоматских машина и 
машина за универзалну употребу. Израђује 
различите компоненте за не тако комплексне 
делове које имају примену у машинтву. Обавља
припреме уређаја, припрема адекватан алат и 
ккопомпоненте за рад. Служи се алатним 
уређајима као што у глодалица, брусилица, 
струг и бушилица и комплекснијим машинама 
које раде на принципу нумеричког управљања. 
Посао се обавља у унутрашљем амбијенту и 
често се налази у усправном положају.

Оператер машинске 
обраде (3 године)

Прави браве, кључеве и остале додатке за врата.
Такође ради са оградама, лимовима, металом и 
сличним материјалима. Поправља неисправну 
опрему. Треба да има увид у техничку 
документацију како би могао да одабере 
одговарајуће алате и материјале. У неке од 
гглавних алата спадају бушилица, више врста 
чекића, брусилице, лемилице, алати за мерење 
итд. Посао обавља углавном у затвореном 
простору.

Бравар-
заваривач (3 године)



2.8. Општина Палилула

За годину оснивања узима се 1905. година када је основана Прва женска гимназија.
 тадашње време многи људи који су имали моћ доношења одлука, носили су се 
мишљу да није потребно отварати школу за девојке, а оне које су се у ретким 
случајевима образовале, морале су да добију одобрење власти за школовање у 
мушкој гимназији. После дужих расправа на ту тему ипак је донесена одлука о 
оснивању Прве женске гимназије. У том периоду школовала се само једна девојка
уу мушкој гимназији. 

Пета београдска гимназија је два пута пресељавана да би 1938. године била
смештена у зграду у којој се и сада налази. У склопу ваннаставних активности 
организован је рад секција: библиотечка, драмска и спортске секције.

Након гимназије могућ је упис у било коју високошколску установу или факултет.

Смерови:

Подручје рада: Гимназија

        - Природно-математички смер (4 године)
    - Друштвено-језички смер (4 године)
    - Ученици са посебним способностима за биологију и хемију (4 године)

gimnazija@vbeogradska.edu.rs

www.vbeogradska.edu.rs011/3236-367Илије Гарашанина 24, Београд (Палилула)

V БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА  БЕОГРАД ПАЛИЛУЛА



V београдска гимназија – Београд (Палилула)

Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Уче се углавном предмети из природних наука. 
Преовлађују математика, физика и хемија, па 
затим биологија, географија, информатика.

Oни који буду завршили природни смер ће 
имати добру основу за даље студије из 
математике, физике, биологије и хемије. 
ППоред ових факултета у обзир такође долазе
и високе техничке школе.

Факултети који ту долазе у обзир су 
филозофски, филолошки и правни.

 Природно - математички 
    смер (4 године)

 

 

Уче се претежно страни језици. Најчешћи је
енглески док су други по избору. Такође је 
заступљена историја, филозофија, психологија
и друге друштвене науке.

Ђаци који су посебно надарени из неких 
области могу да упишу гимназије овог типа. 
Ту између осталог долазе у обзир математичка,
филолошка и гимназија за спортисте. Битно је 
напоменути да се заове гимназије полажу 
посебни пријемни испити.

Ученици са посебним способностима
 за биологију и хемију (4 године)Друштвено - језички смер 

  (4 године)



2.8. Општина Палилула

Године 1878. оснива се прво железничко одељење, које је имало за циљ да обучава 
будући стручни кадар не само за потребе изградње пруга, већ и за потребе будуће 
железнице.

Настава се изводи у 9 класичних учионица, 3 лабораторије и 15 кабинета. Фискултурна 
сала налази се у дворишту школе. Објекти у којима се изводи практична настава су: 
Локомотивски депо Земун, Ранжирна станица, Станица Београд, Железничка станица 
ТТопчидер, Железничка станица Београд центар са електротехничком лабораторијом, 
Електротехничка радионица Кнежевац и Железничка станица Дунав.

Ученици који конкуришу за упис у Железничку техничку школу у Београду или 
образовне профиле у вези са железничким саобраћајем, обављају здравствени преглед
у заводима за здравствену заштиту радника Железница Србије.

Смерови:

Подручје рада: Саобраћај 

        - Саобраћајно – транспортни техничар (4 године)
    - Техничар вуче (4 године)
    - Транспортни комерцијалиста (4 године)
    - Кондуктер у железничком саобраћају (3 године)
    - Возовођа (3 године)

Подручје рада: Електротехника

    - Електротехничар телекомуникација (4 године)

skola@ztskola.edu.rs

www.ztskola.edu.rs011/2762-876Здравка Челара 14, Београд (Палилула)

ЖЕЛЕЗНИЧКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА  БЕОГРАД ПАЛИЛУЛА



Железничка техничка школа – Београд (Палилула)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Ради као отправник возова. Представља кључни
део регулисања железничког саобраћаја. 
Обезбеђује несметан улаз возова у станицу, 
пролаз и излаз. Врши контролу норматива и 
спровођење прописа железничке станице. 
Задужен је и за надзор састава вагона. 
ССве кварове и неправилности пријављује 
машиновођи.

Саобраћајно – 
транспортни 

техничар (4 године)
Транспортни 

комерцијалиста (4 године)

Уобичајени послови које комерцијалиста врши 
су: потрага и повезивање са снабдевачима и 
купцима, постизање међусобне сагласности у
погледу продаје робе или услуга, осигурање 
правилног преноса робе, обављање 
административних и осталих канцеларијских 
ппослова. За ову делатност кључно је 
поседовање података и сазнања које се односе
на квалитет робе, стално упознавање са 
променама трговинске правне регулативе, 
праћење цена и доспелости нових производа 
на тржиште.

Транспортни комерцијалиста оспособљен је за 
ообављање транспортно-комерцијалних послова,
али и за вођење благајне, давање потребних 
информација путницима и пословним 
сарадницима, наплату превознине и других
накнада, презентацију понуда, итд. 

Подручје рада: Саобраћај

Ради на железници, у локомотиви. Задужен је за 
превоз путника и терета. Дужан је да познаје 
техничке прописе и нормативе који се односе на 
конструкционе карактеристике вучног возила, 
саобраћајне прописе и прописе службе вуче.

Посао техничара вуче (машиновође) обухвата 
пприпрему возила за експлоатацију, одржавање 
његове техничке исправности и управљање 
вучним возилом уз поштовање прописа и 
упутстава која му се преносе сигнално-
сигурносним и телекомуникационим уређајима. 
Врши надзор над помоћником машиновође и над
лицима која се налазе на обуци у вученом возилу.

Техничар вуче (4 године)



Железничка техничка школа – Београд (Палилула)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Врши проверу и наплату карата клијентима у 
возу током путовања. Смешта муштерије, пружа 
податке које се тичу реда вожње и успутних 
станица, стара се о сигурности корисника и 
њиховог багажа и труди се да путовање учини 
што пријатнијим. Задужен је за вођење 
ннеопходне документације. Води рачуна о 
возном инвентару. Сменски рад.

Кондуктер у 
железничком

саобраћају (3 године)

Електротехничар
телекомуникација 

(4 године)

У подручје његовог рада спадају фиксна и 
мобилна телефонија, кабловски Интернет и 
телевизија, комуникација путем сателита и сл. 
Бави се уградњом опреме за телекомуникацију 
као и успостављањем и одржавањем 
телефонских, рачунарских и кабловских мрежа,
шшто обухвата тестирање њихове исправности и
поправку евентуалних кварова. 

Ово занимање подразумева учестало стајање и 
захтева прилагодљивост различитим радним 
срединама (затворени, отворени простор, 
висина).

Подручје рада: Саобраћај Подручје рада: Електротехника

Непосредно учествује у регулисању железничког
саобраћаја. Пописује воз у полазним станицама, 
врши проверу исправности кола и товарног 
прибора, припрема и саставља путне листове и 
израђује извештаје о саставу возова. У оквиру 
својих задужења, возовођа води рачуна и о раду 
ввоза током путовања, узимању и остављању кола
у успутним станицама, а по потреби обавље и 
друге послове у вези са безбедношћу возова. 

Може радити на терминалу, а може обављати 
посао и у комбинованим условима.

Возовођа (3 године)



2.8. Општина Палилула

Одлуком одбора Пољопривредног комбината из 1964. године, оснива се 
Пољопривредна школа са домом ученика ПК “Београд”. Школа је основана за 
потребе комбината, јер тадашње школе у Београду нису задовољавале потребе за 
кадровима овог типа. Данас ову школу похађа око 1000 ђака распоређених у 35 
одељења. Школа располаже са 7 класичних учионица, 10 кабинета, две лабораторије
 и радионице, салом за фискултуру, библиотеком. За практичну обуку школа 
ррасполаже са трактором са свим прикључним машинама, а ту су и објекат за коке
носиље, ветеринарска амбуланта, пластеници и воћњак. Дом ученика смештен је у 
мирном делу града, издвојен од градске буке и гужве. Од његовог оснивања па до 
данас кроз њега је прошло око 1000 ученика. Капацитет дома је 125 места и на њега 
имају право ученици свих школа са територијеБеограда, а који су настањени у унутрашњости Србије.

Смерови:

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

        - Пољопривредни техничар (4 године)
    - Прехрамбени техничар (4 године)
    - Ветеринарски техничар (4 године)
    - Техничар хортикултуре (4 године)
    - Месар (3 године)
    - Пекар (3 године)

skolapkb@gmail.com

www.skolapkb.edu.rs011/2712-715Панчевачки пут 39, Београд (Палилула)

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ПКБ  БЕОГРАД ПАЛИЛУЛА



Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ – Београд (Палилула)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Задатак ветеринарског техничара је да асистира 
ветеринару у пружању неопходне помоћи
животињама. Такође је дужан да даје савете и 
све важне информације власницима о томе 
како правилно одгајати и бринути о 
животињама. У стању је да обавља
ллабораторијске прегледе, пружа прву помоћ и 
након прегледа даје терапију код лакших 
случајева. Приликом вештачке оплодње, 
порођаја и хируршких задатака асистира 
ветеринару. Даје вакцине животињама као 
заштиту од паразита и заразних болести. 
У случају избијања заразних болести у 
ссточарству задатак му је да спречи епидемију.

Врши контролу тестирањем квалитета 
производа у лабораторијским условима као и 
квалитет сировина који се користе у 
производњи. Бави се организацијом 
прехрамбених производа и условима у којима 
се складиште као и начинима паковања 
оодређених намирница. Води рачуна да етикета 
која одговара производу унутар амбалаже и 
углавном ради у стојећем положају и са 
специфичним уређајима.

Прехрамбени 
техничар (4 године)

Ветеринарски 
техничар (4 године)

Врши организацију и надзор мануфактуре 
биљних усева на воћњацима, виноградима, 
ратарским културама, а такође је стручан за
испитивање адекватних услова за узгој стоке. 
Стручност овог занимања је општа те постоји
велики избор за обављање послова као што је 
ффармацеутски техничар, сточарски техничар 
или вртларски техничар. Приликом обављања 
послова опрема којом се служи је намењена за 
заштиту против корова, штеточина и болести
па је обавезна и заштитна униформа.

Пољопривредни 
техничар (4 године)



Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ – Београд (Палилула)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Обавља припрему адекватних састојака за 
израду ручне или машинке производње. 
Произведено тесто сортира на лимену 
површину и преноси у пећи након чега врши
надзор самог печења пецива и у складу са 
потребама подешава температуру, влажност и 
ддужину процеса. Припремљено пециво уклања
из пећи уз помоћ посебних лопата и бави се 
даљом припремом за испоруку ових артикала.
Рад се углавном обавља при усправном 
положају тела у унутрашњем амбијенту при 
променљивој влажности и температури ваздуха.

Стиче теоријска и практична знања из обраде 
меса као и из области продукције сухомеснатих
призвода и њихове продаје. Постаје стручан за
препознавање да ли је животиња здрава или
јој је потребно указивати ветеринарску помоћ 
као и за савладавање свих потребних вештина 
уу процедури клања. Разуме се у методе и 
процедуре конзервације хране и паковања у 
адекватне амбалаже. Сталожен је и спреман да
испуни очекивања сваког потршача уз 
љубазност и фине манире.

Месар (3 године) Пекар (3 године)

Послови којима се бави јесу биљна производња,
трговина цвећем и биљним производима, 
пројектовање, подизање и одржавање зелених 
површина, нега и гајење цвећа, озелењивање 
животне средине и уређење зелених површина. 
Области које спадају у овај посао јесу 
ццвећарство, расадничарство, хортикултура, 
организација производње, примена и продаја 
цвећа, дрвећа, украсног шибља, израда 
травњака итд. Отворени простор је највећим 
делом место где се посао обавља, као што су 
баште, расадници, паркови итд.

Техничар 
хортикултуре (4 године)



2.8. Општина Палилула

Школа је основана 1961. године у Београду, као део Школског ПТТ центра у чијем је 
саставу до 2003. године била и Средња техничка ПТТ школа када се издваја као 
самостална установа. Кроз школу је од њеног оснивања до данас прошло више од 
10 000 ђака. Ученици се образују за потребе Телекома, поште, банака, као и 
одговарајућих приватних компанија из сличних области.

Будући ученици бирају један од смерова из два подручја рада: саобраћај и 
еелектротехника.

Смерови:

Подручје рада: Електротехника

    - Електротехничар телекомуникација (4 године)
    - Монтер телекомуникационих мрежа (3 године)
    - Администратор рачунарских мрежа (4 године)

Подручје рада: Саобраћај

        - Техничар ПТТ саобраћаја (4 године)

srednjatehnicka@pttskola.edu.rs

www.pttskola.edu.rs011/3290-861Здравка Челара 16, Београд (Палилула)

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА  БЕОГРАД ПАЛИЛУЛА



Средња техничка ПТТ школа – Београд (Палилула)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Међу главне одговорности спада повезивање 
рачунара, одржавање мреже и друге рачунарске 
опреме. Брине се о евентуалним проблемима на
мрежи и мења кварне делове. У опис смера 
такође спада заштита података, контрола 
приступа корисника, заштита приватности и 
сслично. Даје предлоге о унапређењу мреже и о
пожељним променама које би тај напредак 
убрзале. Већи део посла се ради седећи и 
укључује дужи рад пред компјутерским 
екранима па може бити тежак за очи, зглобове
и кичму.

Администратор 
рачунарских 
мрежа (4 године)

Електротехничар
телекомуникација 

(4 године)

У подручје његовог рада спадају фиксна и 
мобилна телефонија, кабловски Интернет и 
телевизија, комуникација путем сателита и сл. 
Бави се уградњом опреме за телекомуникацију 
као и успостављањем и одржавањем 
телефонских, рачунарских и кабловских мрежа,
шшто обухвата тестирање њихове исправности и
поправку евентуалних кварова. 

Ово занимање подразумева учестало стајање и 
захтева прилагодљивост различитим радним 
срединама (затворени, отворени простор, 
висина).

Подручје рада: Електротехника

Ради се претежно на монтирању и одржавању 
телефонских и телекомуникационих мрежа. 
Ђаци уче конструкцију и врсте оптичких каблова,
њихову поправку и инсталацију. У другом делу 
образовања се уче телефонски и телеграфски 
системи. Ту спада и обрада свих врста 
ттелефонских уређаја, делови телефонске 
централе и њихове примене, дигитални сигнали
итд.

Монтер 
телекомуникационих 
мрежа (3 године)



Средња техничка ПТТ школа – Београд (Палилула)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Задужен је за извршавање свих новчаних,
поштанских, и телекомуникационих услуга. 
Обучен је за преузимање пошиљки од 
поштанског центра и новчане документације 
спремне за доставу, затим обавља расподелу 
по доставним областима. Врши послове
пплатног промета, организацију и реализацију 
процеса преноса пошиљки, задужење и
раздужење поштара исплатном 
документацијом и новцем. Особа која се бави 
овим послом мора бити одговорна, посвећена 
и добре концентрације.

Техничар ПТТ
саобраћаја (4 године)

Подручје рада: Саобраћај



2.8. Општина Палилула

Електротехничка школа “Раде Кончар” је основана 1945. године у Београду, а име 
народног хероја Раде Кончара носи од 1965. године. Зграда у у којој се школа данас
налази, усељена је 1969. године.

Школа располаже са лабораторијама за: мерење у електроници, електронику, 
дигиталну електронику, електрична мерења, електричне машине, енергетску 
електронику. Ученици на располагању имају и  кабинет за информатику са 15 
ррачунара, мултимедијални кабинет, више радионица за практичну наставу са свом 
потребном опремом, као и блок просторију за аутоелектрику са свим потребним 
алатима, машинама и опремом.

Смерови:

Подручје рада: Електротехника

    - Електротехничар процесног управљања (4 године)
    - Електротехничар информационих технологија (4 године)
        - Електротехничар електронике (4 године)
    - Електротехничар енергетике (4 године)
    - Електротехничар рачунара (4 године)
    - Електротехничар за термичке и расхладне уређаје (4 године)
    - Електротехничар за електронику на возилима (4 године)
    - Електротехничар мултимедија (4 године)

d.ilic@koncar.edu.rs

www.koncar.edu.rs011/2761-963Браће Грим 32, Београд (Палилула)

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА “РАДЕ КОНЧАР”  БЕОГРАД ПАЛИЛУЛА



Електротехничка школа “Раде Кончар” – Београд (Палилула)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Рачунари се користе у многим различитим 
делатностима попут рада семафора, 
безбедносних уређаја, сценских ефеката, 
грејања, хлађења итд. Посао електротехничара
процесног управљања је да програмира 
рачунаре тако да они успешно обаве све 
ппроцесе за које су намењени. На располагању 
су му послови у електропривреди, надзору, 
културним установама, хотелима и слично.
 
Такође ради и са микрорачунарима у 
телефонима, камерама и разним екранима. 
Неопходно је познавање нових трендова из 
еелектротехнике, света рачунара, аутоматског 
управљања, као и њихова примена у пракси.

Електротехничар 
информационих 

технологија (4 године)

Оспособите се за учешће у инвидуалној или 
тимској изради софтверских апликација, 
креирање и развој база података, статичких и 
динамичких веб презентација и одржавање и 
проверу сигурности информационих система. 

Научите да саставите рачунарске 
кконфигурације тестирате њихову исправност и
отклаљате кварове, инсталирате оперативне 
системе, конфигуришете и одржавате 
рачунарске мреже различитих технологија, 
користите интернет сервисе, креирате, 
моделирате, развијате и инплеменирате базе 
података, креирате различите врсте десктоп и 
ввеб апликација као и апликације за рад са 
базама података и апликације за електронско 
пословање.

Бави се претежно хардверским делом рачунара.
Ту спада одржавање и сервисирање рачунара, 
опреме и рачунарских система. Поправља 
кварове, мења делове, саставља нове рачунаре 
и раставља старе. Проверава рад компоненти и
набавља нове (процесор, графичка картица, 
ккулер, матична плоча, хард диск и слично.) 
Поред хардвера, такође ради и на софтверу, у 
шта спада инсталација оперативних система, 
разних врста програма, одржавање интернета, 
као и друге врсте подешавања.

Будући да је свет рачунара веома динамичан и 
обележен честим променама, неопходно је 
ппратити нове трендове и примењивати их у 
струци. 

Електротехничар рачунара 
(4 године)

Електротехничар 
процесног управљања

(4 године)



Електротехничка школа “Раде Кончар” – Београд (Палилула)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Стара се о аналогним и дигиталним видео и 
аудио направама: телевизијским пријемницима,
мониторима, видео и аудио плејерима, 
камерама. Учествује у стварању телевизијских и
радио садржаја (реклама, емисија) 
примењујући модерна софтверска решења, али
ии на непосреднији начин, као камерман или 
тон мајстор у студију. Врши видео надгледање 
и електронско обезбеђење простора. 
Пружа техничку подршку за штампана и 
електронска издања медија.

Ради са инсталацијама високог напона, 
трансформаторима и другим 
електроенергетским елементима. Врши надзор 
и поправку електроинсталација у јавним и 
приватним објектима. Саставља и дорађује сву
неопходну техничку документацију. Будући да
ссе електроинсталације налазе на различитим 
висинама, понекад се пење и спушта 
мердевинама. Често је у покрету, ради унутра и
на теренима

Електротехничар 
енергетике
(4 године)

Електротехничар 
мултимедија
(4 године)

Бави се конструисањем, уградњом и 
одржавањем радара, медицинских уређаја, 
опреме за надзор производног тока, телевизора,
радио опреме и других видео и аудио направа. 
Проверава квалитет сировина и завршног 
производа. Његови задаци обухватиће и 
пприпрему стручне документације и 
организовање и контролу производње ако је 
запослен у индустрији. Рад се одвија у 
затвореним местима као што су фабричке хале,
радионице и сервиси.

Електротехничар
електронике 
(4 године)



Електротехничка школа “Раде Кончар” – Београд (Палилула)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Врши контролу и поправку уређаја за 
одржавање топлоте. Најчешће ради са 
фрижидерима, замрзивачима и електричним 
пећима. Понекад у обзир долазе и већи 
индустријски уређаји. 

Прегледа електроенергетске компоненте, 
уукјучујући и моторе. Мења неисправне и старе 
делове за нове. Већи део времена проводи у 
радионицама. Положај тела зависи од уређаја 
на ком ради.

Бави се уградњом електричних уређаја за 
аутомобиле и слична возила, њиховом 
поправком и одржавањем. Проверава сву 
опрему попут акумулатора, климе, кочница, 
генератора итд. По потреби мења неисправне 
делове. Ради делимично на отвореном и у 
ззатвореном простору

    Електротехничар за 
термичке и расхладне
 уређаје (4 године)

Аутоелектричар 
(3 године)



2.9. Општина Раковица



2.9. Општина Раковица

Гимназија “Патријарх Павле”, некадашња Петнаеста београдска гимназија, почела је са
радом 1991. године. Највише је уписују ђаци из Раковице, Барајева и Чукарице, али и 
ђаци из осталих подручја Београда.

Гимназија располаже са 2 информатичка кабинета, кабинетом уметности, 
16 класичних учионица, 2 просторије за смештај наставних средстава као и 
наставничком зборницом и просторијама за помоћно особље.

УУ склопу ваннаставних активности организован је велики број секција: драмска, 
информатичка, новинарска, биолошка, хор, радионица креативног писања, спортска, 
шаховска, лингвистичка, литерарна, филозофски клуб, планинарска, рецитаторска, 
дебатни клуб и рад у мултимедијалној радионици. Поред тога ученици су чести посетиоци музеја, изложби, концерата, промоција…

Смерови:

Подручје рада: Гимназија

    - Природно-математички смер (4 године)
        - Друштвено-језички смер (4 године)
    - Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику (4 године)

gimnazijapatrijarhpavle@gmail.com

www.gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs011/2322-808Гочка 40, Београд (Раковица)

ГИМНАЗИЈА “ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ”  БЕОГРАД РАКОВИЦА



Гимназија “Патријарх Павле” – Београд (Раковица)

Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Уче се углавном предмети из природних наука. 
Преовлађују математика, физика и хемија, па 
затим биологија, географија, информатика.

Oни који буду завршили природни смер ће 
имати добру основу за даље студије из 
математике, физике, биологије и хемије. 
ППоред ових факултета у обзир такође долазе
и високе техничке школе.

Факултети који ту долазе у обзир су 
филозофски, филолошки и правни.

 Природно - математички 
    смер (4 године)

 

 

Уче се претежно страни језици. Најчешћи је
енглески док су други по избору. Такође је 
заступљена историја, филозофија, психологија
и друге друштвене науке.

Ђаци који су посебно надарени из неких 
области могу да упишу гимназије овог типа. 
Ту између осталог долазе у обзир математичка,
филолошка и гимназија за спортисте. Битно је 
напоменути да се заове гимназије полажу 
посебни пријемни испити.

Ученици са посебним способностима
 за рачунарство и информатику 

(4 године)

Друштвено - језички смер 
  (4 године)



2.9. Општина Раковица

Машинска школа “Радоје Дакић” је основана 1963. године у општини Раковица, као
образовни центар, са 50 запослених и око 350 уписаних ученика у првој години. 
Сваке године се радило на опремању и осавремењивању школског простора, а све 
то је праћено са све већим бројем уписаних ученика из године у годину.

Практична настава се одвија у сарадњи са бројним привредним субјектима у граду,
али и у школским лабораторијама, радионицама и кабинетима који су опремљени 
ссавременом опремом. Од 2000. године па до данас, школа је увела неколико нових 
смерова који прате раст и развој технике, пре свега компјутерске технологије.

Будући ученици уписују један од смерова из 2 подручја рада: машинство и обрада 
метала и електротехника. Сви смерови су четворогодишњи.

Смерови:

Подручје рада: Електротехника

    - Техничар мехатронике (4 године)
        - Електротехничар рачунара (4 године)
    - Сервисер термичких и расхладних уређаја (3 године)

Подручје рада: Машинство и обрада метала

    - Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина (4 године)
    - Техничар за роботику (4 године)

ms.radojedakic@yahoo.com

www.msradojedakic.edu.rs011/35-83-939Мишка Крањца 17, Београд (Раковица)

МАШИНСКА ШКОЛА “РАДОЈЕ ДАКИЋ”  БЕОГРАД РАКОВИЦА



Машинска школа “Радоје Дакић” – Београд (Раковица)

Подручје рада: Електротехника
Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Бави се претежно хардверским делом рачунара.
Ту спада одржавање и сервисирање рачунара, 
опреме и рачунарских система. Поправља 
кварове, мења делове, саставља нове рачунаре 
и раставља старе. Проверава рад компоненти и
набавља нове (процесор, графичка картица, 
ккулер, матична плоча, хард диск и слично.) 
Поред хардвера, такође ради и на софтверу, у 
шта спада инсталација оперативних система, 
разних врста програма, одржавање интернета, 
као и друге врсте подешавања.

Будући да је свет рачунара веома динамичан и 
обележен честим променама, неопходно је 
ппратити нове трендове и примењивати их у 
струци. 

Електротехничар рачунара 
(4 године)

Техничар мехатронике
(4 године)

Овај смер је специфичан по томе што спаја 
многа знања и практичне вештине. Бави се 
поправљањем и одржавањем опреме и 
техничких средстава у многобројним 
делатностима попут машинства, електротехнике,
медицине, оптике и слично, такође су 
ооспособљени да одржавају и поправљају кућне, 
оптичке или канцеларијске апарате, медицинску,
мерну и регулациону опрему, машине и уређаје 
на пнеуматски и хидраулични погон итд.

Врши контролу и поправку уређаја за 
одржавање топлоте. Најчешће ради са 
фрижидерима, замрзивачима и електричним 
пећима. Понекад у обзир долазе и већи 
индустријски уређаји. 

Прегледа електроенергетске компоненте, 
уукјучујући и моторе. Мења неисправне и старе 
делове за нове. Већи део времена проводи у 
радионицама. Положај тела зависи од уређаја 
на ком ради.

  Сервисер за 
термичке и расхладне
 уређаје (3 године)



Машинска школа “Радоје Дакић” – Београд (Раковица)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Задужен је за све компјутере којима се 
контролише и управља обрадом разних 
материјала укључујући првенствено метал. 
Машине на којима ради познатије су као ЦНЦ 
машине. На њима израђује моделе које обрађује 
преко посебних програма. Мора бити креативан 
ии имати добро познавање рада на рачунару.

Стиче знање из разних компјутерских програма
Примарно се бави роботима и машинама. 
Посао подразумева упознатост са много 
различитих дисциплина у науци и обједињује 
области вештачке интелигенције, електричних
кола и система и других компоненти. 
ППроизводња је на овај начин аутоматизована и
применом ових знања доводи се до
скраћивања радног времена, повећања у 
квалитету производа и смањених трошкова. 
Вештачка интелигенција и примена роботике је
 посебно корисна код активности опасних за 
људе или на тешко доступним локацијама.

Техничар за роботику
 (4 године)

Техничар за компјутерско 
управљање (ЦНЦ) 
машина (4 године)

Подручје рада: Машинство и обрада метала



2.9. Општина Раковица

Школа почиње са радом 1951. године и то као музички течај. Већ након две године 
течај прераста у музичку школа. 

Музичка школа “Даворин Јенко” у Раковици се веома брзо развијала. Један од 
највећих подухвата и велики корак у развоју школе био је почетак делатности 
средњег музичког образовања, школске 2000/2001. године.

Ученици данас имају прилику да се образују и усавршавају у два одсека, вокално-
иинструменталном и теоретском, на два смера: музички извођач и музички сарадник. 
Пријемни испит за упис у средњу музичку школу одржава се пре завршног испита.

Смерови:

Подручје рада: Култура, уметност и јавно информисање

    - Музички извођач (4 године) 
    - Музички сарадник (4 године)

info@msdjenko.edu.rs

www.msdjenko.edu.rs011/3510-036Мишка Крањца 17, Београд (Раковица)

МУЗИЧКА ШКОЛА “ДАВОРИН ЈЕНКО” БЕОГРАД РАКОВИЦА



Музичка школа “Даворин Јенко”- Београд (Раковица)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Музички сарадник је лице које се бави 
припремањем музичке подлоге у медијском 
маркетингу, музичког уређења и монтаже 
радио и ТВ емисија као и серија и филмова. 

У директној је вези са музичким уредником са
којим често сарађује и саветује га. Служи као
  подршка режисерима приликом одабира 
музике која се најбоље уклапа филмском жанру 
и идеји режисера. Такође може да се запосли и
 у обданишту као стручно лице које је је 
задужено за дечији хор и дириговање.

Музички сарадник 
(4 године) 

Ова провесија се базира на способностима за 
вокално или инструментално извођење. Захтева 
одређен ниво интересовања и посвећеност која 
се огледа у успесима из основне музичке школе. 
Предмет проучавања зависи од одабира 
инструмента који се одабира на самом почетку 
шшколовања као што су: виола, виолончело, 
виолина, контрабас, клавир, гитара, перкуције, 
харфа, фрула, флаута, кларинет, тромбон, труба, 
саксофон, обоа и други…

Музички извођач се може пронаћи и у одређеним 
одсецима као што су џез музика, соло певање, 
црквено певање и многе друге секције. Такође 
ммогуће су и припреме за велику музичку сцену 
као на пример за оперу или филхрмонију које су 
праћене додатним усавршавањем на Музичкој
 академији. Уколико се баве искључиво 
инструменталним делом, могућа је обука за 
сервисирање и оправку инструмената.

Од кључне је важности да кандидат има завршен 
ппрви степен односно основну музичку школу 
уколико жели похађа средњу музичку школу. 
Постоји могућност за упис и без основног 
музичког образовања, али у том случају 
неопходно је извршити диференцијацију испита
 и тиме се стекне признање које одговара 
критеријуму основног музичког образовања.

Музички извођач – 
класична музика (4 године) 



2.9. Општина Раковица

Школу је основао Народни одбор Општине Чукарица, 1962. године. Године 1973. школа
на коришћење добија комплетну зграду ОШ “Кошутњак”, где се налази и данас. 
Садашњи назив Пета економска школа “Раковица” носи од 1991. године.

Од свог оснивања па до данас школа нема салу за фискултуру, а часови физичког
васпитања изводе се у СЦ “Бањица”. Основна делатност школе је средње стручно 
образовање које се спроводи у подручју рада економије, права и администрације.

ССмерови:

Подручје рада: Економија, право и администрација

    - Финансијски администратор (4 године)
    - Економски техничар (4 године)

petaekonomska@gmail.com

www.petaekonomska.edu.rs011/3511-853Хасанагинице 8, Београд 

ПЕТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА “РАКОВИЦА”  БЕОГРАД РАКОВИЦА



Пета економска школа “Раковица” – Београд (Раковица)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: Економија, право и администрација

Ради у банкама или економским предузећима, 
углавном у својој канцеларији. Са времена на 
време у обзир долази и рад за шалтером. Бави 
се финансијама, маркетингом, књиговодством 
и другим економским делатностима. 

Ту спада и књижење банкарских промена, 
пписање извештаја, као и спровођење новчаних 
трансакција. Активно користи рачунар. 
Неопходно је да буде прецизан, сналажљив, 
организован и отворен за комуникацију.

Економски техничар 
(4 године)

У делокруг његовог ангажовања спадају 
послови управљања архивом, исплате зарада, 
израчунавања доприноса и пореза на плате, 
регистровања исплаћених фактура, 
обрачунавања и укњижења докумената, 
прихода и трошкова предузећа. 

ББави се и припремом и састављањем разних 
извештаја, вођењем датотеке и картотеке и 
другим књиговодственим задацима. 
Радни положај везује га за канцеларијски 
простор и употребу рачунара и припадајуће 
опреме.

Финансијски 
администратор
(4 године)



2.9. Општина Раковица

Средња занатска школа у Раковици је наменски пројектована установа, која у погледу
опремљености и наставног плана и програма задовољава све светске стандарде.
Како би одржала висок ниво рада, школа се свакодневно прилагођавала новим 
стандардима и друштвеним променама. Данас ову школу похађа око 350 ђака 
распоређених у 41 одељење. О ученицима се брине комплетни стручни тим
састављен од психолога, социјалних радника, координатора за отворену привреду – 
ддефектолога. У складу са потребама повремено се ангажују и лекар специјалиста 
неуропсихијатар и лекар специјалиста медицине рада.

Смерови:

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

    - Помоћник књиговесца (3 године) 
    - Помоћник аутолакирера (2 године) 
    - Помоћник металофарбара (2 године)
        - Помоћник књиговезачке дораде (2 година) 

Подручје рада: Пољопривреда, произвоидња и прерада хране

    - Пекар (3 године)
    - Цвећар – вртлар (2 године) 

Подручје рада: Делатност личних услуга

    - Фризер (3 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

    - Припремач намирница (2 године) 
    - Пакер (2 године) 
    - Сервир (2 године) 

ППодручје рада: Машинство и обрада метала

    - Бравар (3 године) 
    - Аутолимар (3 године) 

srednjazanatska@gmail.com

www.srednjazanatska.edu.rs011/35-94-104Вукасовићева 21а, Београд (Раковица)

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА  БЕОГРАД РАКОВИЦА



Средња занатска школа – Београд (Раковица)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Иако је књиговезац најпре фокусиран на 
повезивање нових штампаних материјала, 
чињеница је да у опис његовог занимања спада
и репарација старих и оштећених писаних 
садржаја.

Ђаци ће научити и шта су то једноставни начини
ввеза књижних листова, али и који су сложени 
типови веза, а упознаће се и са тврдим и меким
везом. Професори ће их научити и на који начин 
се израђује књижни блок, те како функционише
 шивење концем, односно како се шије жицом.

Подразумева и савладавање знања потребних 
за коришћење лепљења приликом повезивања
ккњижних слогова, а полазници који желе да се 
баве овим послом мораће да науче и које су то 
основна својства папира, те који се све 
стандарди користе у њиховој струци. 

Помоћник књиговесца 
(3 године) 

Помоћник металофарбара
(2 године)

Металофарбар је мајстор који припрема 
површине за фарбање и обавља сам процес 
фарбања разних врста, величина и облика 
метала. У целокупан процес спада чишћење или
прање, гитовање, шмирглање које зависи од 
потребе наношења шприцгита, припремни 
сслојеви за фарбање, као и само фарбање. 
Сваки полазник има могућност да се стручно 
оспособи на најквалитетнији начин и да са 
сигурношћу брже и лакше пронађе посао у 
струци коју је завршио.

Лакирер се брине о свим спољашњим 
оштећењима на возилима. То могу бити 
улубљења, огреботине и сва остала оштећења
проузрокована саобраћајним несрећама и 
временским непогодама. Одређује које делове 
треба поправити а које заменити и врши 
ппроцену штете. Препознаје све врсте каросерија
 и зна које су им намене. Најчешће ради у 
затвореном порстору, у радионицама.

Помоћник аутолакирера
(2 године) 



Средња занатска школа – Београд (Раковица)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Обавља припрему адекватних састојака за
израду ручне или машинке производње. 
Произведено тесто сортира на лимену површину
и преноси у пећи након чега врши надзор самог
печења пецива и у складу са потребама 
подешава температуру, влажност и дужину
ппроцеса. Припремљено пециво уклања из пећи 
уз помоћ посебних лопата и бави се даљом 
припремом за испоруку ових артикала. Рад се 
углавном обавља при усправном положају тела у
унутрашњем амбијенту при променљивој 
влажности и температури ваздуха.

Пекар 3 године)  Фризер (3 године) 

Бави се негом косе, што подразумева услуге 
прања, увијања, шишања, фенирања, 
избељивања, нијансирања, бојења и естетског 
обликовања косе мушкараца и жена. 
Код фарбања косе, спрема препарате, ставља их
на косу, испира и потом наноси производе за 
њњену заштиту. Поред тога, мушки фризер се 
бави скраћивањем и бријањем браде и 
обликовањем бркова. Може се јавити проблем 
снажних испарења приликом наношења 
хемикалија. Препоручује се добра кондиција 
услед стајања.

Узгаја, купује и/или продаје разне врсте цвећа.
Прави цветне букете и цветне аранжмане од 
сеченог цвећа и растиња. Засађује украсно 
биље као и дрвеће, а може радити и на 
одржавању јавног градског зеленила. Поред 
одржавања ниског растиња мора такође и да 
вводи рачуна о дрвећу. Штити биље од обољења 
и штетних инсеката. Константно се креће и ради
 у различитом окружењу.

Цвећар – вртлар (2 године) 



Средња занатска школа – Београд (Раковица)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Припремач 
намирница (2 године) Сервир (2 године) 

Пружа могућност савладавања свих техника 
услуживања гостију, начина сервирања хране и 
пића, постављања столова, поздрављања 
гостију, презентовања понуде јела и пића и 
примене сигурносних и здравствених мера у 
процесу рада. Након завршеног смера за 
ссервира/сервирку бићете оспособљени да 
испратите организацију свих запослених у 
угоститељском систему и будете упознати са 
улогом сваког од њих, да обављате припремне 
и завршне радове у својим радним 
просторијама, разликујете групе инвентара, 
опрему и уређаје за услуживање и да их 
ккористите на правилан начин.

Бави се одабиром намирница та припремање
јела, аранжирањем јела, припремањем листе
јела за припрему, вођењем рачуна о личној
хигијени и хигијени средстава и простора.

Паковањ и распакивање робе, слагање и
распоређивање како у магацинима тако и 
у продавницама, хипермаркетима итд.

Пакер (2 године) 



Средња занатска школа – Београд (Раковица)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Бравар (3 године) 

Прави браве, кључеве и остале додатке за врата.
Такође ради са оградама, лимовима, металом и
сличним материјалима. Поправља неисправну 
опрему. Треба да има увид у техничку 
документацију како би могао да одабере 
одговарајуће алате и материјале. У неке од 
гглавних алата спадају бушилица, више врста 
чекића, брусилице, лемилице, алати за мерење
итд. Посао обавља углавном у затвореном 
простору.

Бави се резањем и кројењем лима, његовом 
обрадом, монтажом лимених конструкција, 
израдом олука, кровних облога, разних мустри
за спремање оброка и сл. Служи се разним 
алатима, калупима за исцртавање, мануелним и
аутоматским маказама за сечење лима, 
ббушилицама, брусилицама, чекићима, нитнама, 
лемилицама, летлампама и ваљковима за 
исправљање и савијање лима. Стара се о
примени заштитних мера.

Аутолимар (3 године) 



2.10. Општина Савски Венац



2.10. Општина Савски Венац

Школа је основана 1960. године. Током историје неколико пута је 
трансформисана и интегрисана са другим школама, све док 1990. 
године није поново понела име Четврта београдска гимназија и
наставила са наставним програмима гимназијског типа. Ученици се
образују кроз природно-математички и друштвено-језички смер и 
припремају за даље школовање на неком од факултета.Школа може 
дда прими 780 ученика, који се распоређују у 24 одељења. Први страни 
језик је енглески, док се други бира из групе језика: 
француски, немачки, руски. Одељења се формирају према другом 
страном језику. Школа располаже са: медијатеком, салом за фискултуру, 
специјализованим учионицама са пратећом опремом, спортским 
теренима за кошарку, фудбал, одбојку. Школа је опремљена Смарт 
таблама, што подиже квалитет наставе.

УУ склопу ваннаставних активности организован је рад секција: 
драмска, новинарска, математичка, литерарна, ликовна, психолошка, 
филозофска, секција креативног писања и рачунарско-информатичка секција.

Смерови:

    - Природно-математички смер (4 године)
    - Друштвено-језички смер (4 године)

sekretarijat@cetvrtagimnazija.edu.rs

www.cetvrtagimnazija.edu.rs011/2663-652Теодора Драјзера 25, (Савски венац)

IV БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА  БЕОГРАД САВСКИ ВЕНАЦ



IV београдска гимназија – Београд (Савски Венац)

Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Уче се углавном предмети из природних наука. 
Преовлађују математика, физика и хемија, па 
затим биологија, географија, информатика.

Oни који буду завршили природни смер ће 
имати добру основу за даље студије из 
математике, физике, биологије и хемије. 
ППоред ових факултета у обзир такође долазе
и високе техничке школе.

Факултети који ту долазе у обзир су 
филозофски, филолошки и правни.

 Природно - математички 
    смер (4 године)

 

 

Уче се претежно страни језици. Најчешћи је
енглески док су други по избору. Такође је 
заступљена историја, филозофија, психологија
и друге друштвене науке.

Друштвено - језички смер 
  (4 године)



2.10. Општина Савски Венац

Настава и Војној гимназији дели се по плану и програму на редовну и 
факултативну наставу. Редовна настава усклађује се са наставним 
планом за гимназије општег и природно-математичког типа. Циљ овог
вида наставе је стицање фундаменталних знања која ће бити основа за
даље образовање на Војној академији.

Поред редовне, ученици похађају и посебне облике наставе, 
ффакултативне предмете, а на располагању су им и ваннаставни 
садржаји. Кроз четворогодишње образовање ученици имају прилику 
да савладају неки од курсева или течајева у зависности од 
интересовања.

Кандидати за упис у Војну гимназију (ВГ) бирају се путем конкурса, 
који расписује Министарство одбране (МО), у месецу фебруару, 
са прецизним условима и начином конкурисања, као и правима и 
ообавезама уписаних ученика.

 Кандидати могу бити ученици који су завршили:

-          V, VI и VII разред и прво полугодиште VIII разреда, односно VIII разред основне школе за 1. разред ВГ,
-          Прво полугодиште I разреда гимназије било ког типа, односно I разред гимназије било ког типа за 2. разред ВГ и
-          I разред и прво полугодиште II разреда гимназије било ког типа, односно II разред гимназије било ког типа за 3. разред ВГ.

vogi@mod.gov.rs

www.gimnazija.mod.gov.rs011/300-51-65Петра Чајковског 2, (Савски Венац)

ВОЈНА ГИМНАЗИЈА  БЕОГРАД САВСКИ ВЕНАЦ



2.10. Општина Савски Венац

Школа је основана 1910. године у Београду, одлуком министра 
Јована Жујовића. Прве школске године уписано је око 280 ученика. 
За време Првог светског рата школа је престала са радом, а између два
светска рата кроз школу је прошло око 20 000 ученика. Током свог 
постојања школа је више пута мењала назив, била укинута па поново
формирана, неколико пута реформисана мењањем закона. Садашњи 
нназив Гимназија “Свети Сава” школа носи од марта 1992. године.

Школа располаже са класичним учионицама, два кабинета за 
информатику опремљена рачунарима новије генерације, скенерима, 
штампачима и осталом опремом, кабинет за физику и биологију са 
пратећом опремом, а у реконструкцији је и кабинет за хемију који ће 
након радова бити један од најсавременијих у Београду, 
мултимедијалном учионицом, фискултурном салом и спортским 
ттеренима, библиотеком.

Смерови:

    - Друштвено-језички смер (4 године)
    - Природно-математички смер  (4 године)
    - Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику (4 године)

sekretar@sveti-sava.edu.rs

www.sveti-sava.edu.rs011/2642-328Ресавска 58, Београд (Савски венац)

ГИМНАЗИЈА “СВЕТИ САВА”  БЕОГРАД САВСКИ ВЕНАЦ



Гимназија “Свети Сава” – Београд (Савски венац)

Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Уче се углавном предмети из природних наука. 
Преовлађују математика, физика и хемија, па 
затим биологија, географија, информатика.

Oни који буду завршили природни смер ће 
имати добру основу за даље студије из 
математике, физике, биологије и хемије. 
ППоред ових факултета у обзир такође долазе
и високе техничке школе.

Факултети који ту долазе у обзир су 
филозофски, филолошки и правни.

 Природно - математички 
    смер (4 године)

 

 

Уче се претежно страни језици. Најчешћи је
енглески док су други по избору. Такође је 
заступљена историја, филозофија, психологија
и друге друштвене науке.

Ђаци који су посебно надарени из неких 
области могу да упишу гимназије овог типа. 
Ту између осталог долазе у обзир математичка,
филолошка и гимназија за спортисте. Битно је 
напоменути да се заове гимназије полажу 
посебни пријемни испити.

Ученици са посебним способностима
 за рачунарство и информатику 

(4 године)

Друштвено - језички смер 
  (4 године)



2.10. Општина Савски Венац

Медицинска школа “Београд” налази се у срцу Клиничког центра и 
постоји више од два века. Са дипломом ове школе могуће је студирање 
како код нас тако и у иностранству. У оквиру смера физиотерапеутски 
техничар постоји одељење за слепе и слабовиде ученике. Наставу воде
лекари опште праксе, специјалисти, магистри наука, професори 
општих предмета, дипломирани дефектолози и друга стручна лица. 
ШШкола је већ одшколовала и образовала на хиљаде акушерских и 
педијатарских сестара, физиотерапеутских техничара и медицински 
сестара. Осим редовне наставе постоји и 
могућност ванредног школовања, преквалификације и 
доквалификације.

Смерови:

Подручје рада: Здравство и социјална заштита

        - Физиотерапеутски техничар (4 године)
    - Гинеколошко-акушерска сестра (4 године)
    - Педијатријска сестра – техничар (4 године)
    - Медицинска сестра – васпитач (4 године)
    - Физиотерапеутски техничар – ученици оштећеног вида (4 године)
    - Здравствени неговатељ (3 године)
    - Масер (3 године)

mskola@eunet.rs

www.medicinskaskola.edu.rs011/2684-544Делиградска 31, Београд (Савски венац)

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА “БЕОГРАД”  САВСКИ ВЕНАЦ



Медицинска школа “Београд” – (Савски Венац)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Кроз сарадњу са лекаром спроводи различите 
врсте третмана: масажне, струјне, топлотне, 
утразвучне. Циљ третмана јесте да спрече 
трајне негативне исходе повреда и обољења. 
Ради на повећању мобилности и ублажавању 
болних симптома, образује и саветује пацијенте
ии подстиче их на самостално вежбање и 
употребу медицинских помагала. Приликом 
масирања адаптира свој положај, положају
муштерије, користећи физичку силу и вичност
прстију и руку.

Врши припрему и помаже у току порођаја. 
Спрема и стерилише хируршку и другу 
апаратуру. То укључује рад са средствима попут 
боца с кисеоником, трансфузије, дестиловане 
воде, материјала за инфузију и сл. Код 
компликованијих порођаја припрема третман за
ппацијенткињу и њено дете; такође, брине о 
њиховој хигијени. Стара се о неопходној 
документацији. Као потенцијална радна места 
јављају се стационарне гинеколошко-акушерске 
клинике, болнице и домови здравља.

Бави се заштитом и превенцијом болести код 
деце и ради као педијатријски асистент, 
односно асистент дечијем доктору. Обучен је 
да користи одређене терапијске методе, 
спреман да укаже помоћ пацијенту као и да 
обавља превијање, прикупља биолошке узорке
ии прослеђује их на даљу анализу. Води рачуна о
стерилизацији инструмената и бави се 
вакцинацијом као и организовањем обавезне 
систематске контроле и прегледа.

Ради на евидентирању потрошног медицинског
материјала и исписује медицинске картоне и 
рецепте. Радно место је везано за рад са 
зздравом децом узраста до 7 година и уз помоћ
другог особља води бригу о деци млађој од 
3 године. 

    Физиотерапеутски 
техничар (4 године)

Гинеколошко -
акушерска сестра
 (4 године)

Педијатријска сестра 
– техничар (4 године)

Подручје рада: Здравство и социјална заштита



Медицинска школа “Београд” – (Савски Венац)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

У оквиру смера физиотерапеутски 
техничар постоји одељење за слепе и 
слабовиде ученике. 

Кроз сарадњу са лекаром спроводи различите 
врсте третмана: масажне, струјне, топлотне, 
утразвучне. Циљ третмана јесте да спрече 
ттрајне негативне исходе повреда и обољења. 
Ради на повећању мобилности и ублажавању 
болних симптома, образује и саветује пацијенте
и подстиче их на самостално вежбање и 
употребу медицинских помагала. Приликом 
масирања адаптира свој положај, положају
муштерије, користећи физичку силу и вичност
ппрстију и руку.

Посао је базиран на рад са здравом децом у 
предшколским установама од 1 до 3 године 
старости. Подразумева васпитно образовну улогу
и негу здравља деце. Захтева подстицање 
позитивних радних навика у раном узрасту као и 
навике о хигијени, међусобној толеранције и 
кколективној свести. Води рачуна о њиховој 
исхрани и бави се повијањем и пресвлачењем 
деце.

Подразумева санитарну проверу пре доласка 
деце у установу, затим вођење рачуна о хигијени
млађе деце и стелирисање и дезинфекцију 
предмета са којима деца и вапитач долазе у 
ддодир. Саветује родитеље и обавештава их о 
новостеченим навикама детета. 

Помаже непокретним или ослабљеним 
пацијентима приликом устајања, промене 
положаја тела и одласку до тоалета. Такође је 
задужен за уредност пацијентове собе и 
непосредне околине, што укључује намештање 
кревета, мењање постељине и одржавање 
ххигијене. Углавно раде по упутству или уз надзор 
лекара или другог медицинског особља. 
Могућност запослења укључује болнице, 
геронтолошке и сличне установе. Предност се 
даје физички издржљивим особама које су 
спремне да раде и празницима и викендима, 
често у ноћној смени.

Физиотерапеутски 
техничар – ученици

 оштећеног вида (4 године)

Медицинска сестра 
– васпитач (4 године)

Здравствени неговатељ 
(3 године)

Подручје рада: Здравство и социјална заштита



Медицинска школа “Београд” – (Савски Венац)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Масер је особа која уз помоћ посебних апарата 
или рукама опушта одређене мишиће у телу и 
самим тим смањује напетост и бол у одређеним
деловима тела. Такође се бави и изгледом коже, 
начинима неге коже, детоксикацијом и 
уклањањем и спречавањем појаве целулита. 
ЦЦиљ третмана је да масажом утиче на 
циркулацију крви и смањењу тегоба у одређеним 
деловима тела и наравно оплемењивањем духа 
свог пацијента расположењем.

Масаже се могу поделити у више врста: спортски 
третман, козметички третман, терапијски третман
и наравно релаксациони третман. Овај посао није
оодређен простором те се може извршавати у 
бањама, спа центрима, болницама, центрима 
козметичких третмана или чак самоиницијативно.

Масер треба да има смисао са ритам и осећај 
којим би ускладио своје покрете и адекватним 
притиском на одређене делове тела пружи 
олакшање, те је и прецизност преко потребна. 
ТТакође једна од битних ствари је стрпљење и 
способност саслушавања и разумевања потреба 
пацијента, а издрживљост и снага су свакако 
пожељни.

    Масер 
(3 године)

Подручје рада: Здравство и социјална заштита



2.10. Општина Савски Венац

Угоститељско-туристичка школа у Београду основана је 1960. године. 
Посебан акценат стављен је на практичну наставу, која се изводи у 
хотелу ‘’Палас’’. Школа поред редовног организује и ванредно 
образовање. Будући ученици бирају један трогодишњи или 
четворогодишњи смер из подручја рада трговина, угоститељство и 
туризам. Током школовања ученици стичу знања и вештине које им 
оомогућавају да ступе у радни однос одмах након завршетка школовања 
или да наставе школовање на неком од факултета или виших школа.
У склопу ваннаставних активности организован је рад секција:
новинарска, рецитаторска, литерарна, драмска, секција – сарадња са 
позориштима, библиотечка, математичка, ликовна, туристичка, 
филозофска, социолошка, географска, интернет секција, секција црвеног 
крста, секција за историју.

ССмерови
Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

    - Угоститељски техничар (4 године)
    - Туристичко-хотелијерски техничар (4 године)
    - Кулинарски техничар (4 године)
    - Кувар (3 године)
    - Посластичар (3 године)
        - Конобар (3 године)

utsbgd@open.telekom.rs

www.ut-skola.znanje.info011/26-24-777Југ Богданова 28, Београд (Савски венац)

УГОСТИТЕЉСКОТУРИСТИЧКА ШКОЛА  БЕОГРАД САВСКИ ВЕНАЦ



Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Задужен је да пази на хигијену и изглед 
целокупног угоститељског објекта, свог 
инвентара, посебно у простору за ручавање, 
али и о начину на који његов сопствени изглед 
представља тај угоститељски објекат. Овај 
посао захтева рад у сменама, што може да 
пподразумева рад у вечерњим и ноћним 
часовима, на различитим локацијама које могу 
да укључују и баште, терасе или различите 
затворене просторије. Мора да буде способан 
да своје дужности које обухватају одговорније
и комликованије задатке, извршава стојећи и у 
покрету. Угоститељски техничар има 
ммогућности за напредак и усавршавање на 
пољу туризма, хотелијерства и економије.

Бави се организацијом туристичких понуда које 
уговара и пружа све неопходне информације о 
њима. Задатак му је да прикупи и обезбеди сву 
неопходну документацију (пасоше, визе, итд.) као
и да провери да ли је важећа. Резервише смештај
и карте. 

ССтоји на располагању како путницима 
тако и хотелима и превозницима и задатак му је 
да буде посредник. Циљ му је удобност и 
квалитет туристичке услуге.

Спрема сваку врсту хладних и топлих оброка.
Бира, поручује, преузима и спрема састојке, 
одлучује о начину њихове припреме и 
аранжирању јела као и о менију, у складу са 
жељама његовог послодавца. Такође се брине о
 складиштењу робе. Ово занимање подразумева
  учестало стајање и кретање у просторији са 
високом температуром паром засићеним 
ваздухом. Кулинарски техничар (са завршеном
четвртом годином) може напредовати до места
главног кувара и даље се усавршавати.

Угоститељско-туристичка школа – Београд (Савски Венац)

Угоститељски 
техничар (4 године)

Туристичко-хотелијерски 
техничар (4 године)

 Кулинарски 
техничар (4 године)

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам



Угоститељско-туристичка школа – Београд (Савски Венац)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Прима муштерије, размешта их и упућује у 
погледу избора јела и пића, преузима наруџбе,
услужује, врши наплату и на крају их испраћа. 
Врши спремање и аранжман простора за
обедовање. Одржава хигијену есцајга у оквиру
угоститељског објекта, а брине и о сопственом
иизгледу. У његовој радној средини може се 
јавити висока концентрација дуванског дима. 
На угоститељском техничару је већа 
одговорност; он обавља сложеније задатке, 
може да напредује и стручно се усавршава.

Ово занимање се фокусира на декорацију и 
припрему разних посластица као што су 
сладоледи, торте, колачи, чоколаде, бомбоне…
Набавља намирнице које су лако кварљиве па је
правилно складиштење од изузетне важности. 
Прибор за рад је намењен искључиво за куварске
  и посластичарске послове, а употребљава и 
машине и друге уређаје за припрему
посластичарских специјалитета. Поред тога, 
обавља послове као што су продаја и пласирање 
производа на тржиште као и сервирање и 
излагање финалних производа.

Спрема сваку врсту хладних и топлих оброка.
Бира, поручује, преузима и спрема састојке, 
одлучује о начину њихове припреме и 
аранжирању јела као и о менију, у складу са 
жељама његовог послодавца. Такође се брине о
 складиштењу робе. Ово занимање подразумева
  учестало стајање и кретање у просторији са 
високом температуром паром засићеним 
ваздухом. Кулинарски техничар (са завршеном
четвртом годином) може напредовати до места
главног кувара и даље се усавршавати.

Подручја запошљвања: ресторанске кухиње, 
пансион, кафана, кухиње дечијих установа, 
сстудентски ресторани, болничке кухиње, 
бродске кухиње, индустрија готових јела.

Кувар
 (3 године)

 Посластичар 
(3 године)

Конобар 
(3 године)

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам



2.10. Општина Савски Венац

Оснивање школе везује се за 1870. годину када је основана 
Друга београдска гимназија. Од 1991. године школа носи назив 
Филолошка гимназија са седиштем у Београду. Године 2007.  школа је 
проглашена за школу од посебног националног интереса, од стране 
Владе Србије. Основни задатак школе је филолошко образовање младих.

Смерови:

ППодручје рада: Обдарени ученици у филолошкој гимназији

    - Енглески језик (4 године)
    - Руски језик (4 године)
    - Француски језик (4 године)
    - Немачки језик (4 године)
    - Шпански језик (4 године)
    - Кинески језик (4 године)
        - Јапански језик (4 године)
    - Италијански језик (4 године)
    - Класични језици (4 године)
    - Норвешки језици (4 године)
    - Сценска и аудиовизуелна уметност (4 године)

loloska_gimnazija@yahoo.com

www.loloska.edu.rs011/2621-955Каменичка 2, Београд (Савски венац)

ФИЛОЛОШКА ГИМНАЗИЈА  БЕОГРАД САВСКИ ВЕНАЦ



2.10. Општина Савски Венац

Године 1890. основано је Српско бродарско друштво и оно се сматра за
претечу данашње школе. Данас, Школа за бродарство, бродоградњу и 
хидроградњу у Београду једина је овог типа која школује кадрове у 
области наутике, бродомашинства, бродоградње и хидроградње, а при 
том је и једина школа у Србији која има сертификат стандарда квалитета
ИСО 9001:200. За реализацију наставе обезбеђена су савремена 
ннаставна средства. Настава за поједине предмете одвија се у модерним
кабинетима са свом потребном опремом. У склопу ваннаставних 
активности активне су: пливачка, наутичка и веслачка секција.
Након завршене школе за бродарство, бродоградњу и хидроградњу, 
могућ је наставак школовања на великом броју факултета и високих 
школа. У школи је такође могуће ванредно школовање, а доступни су 
и програми преквалификације и доквалификације.

ССмерови:

Подручје рада: Саобраћај

    - Наутички техничар – речни смер (4 године)

Подручје рада: Геодезија и грађевинарство

    - Грађевински техничар за хидроградњу (4 године)

Подручје рада: Машинство и обрада метала

    - Бродомашински техничар (4 године)
    - Бродовођа (3 године)

sekretar@brodarska.edu.rs

 www.brodarska.edu.rs011/2644-396Милоша Поцерца 2, (Савски Венац)

ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ  БЕОГРАД САВСКИ ВЕНАЦ



Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу – Београд (Савски Венац)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Задужен је за организацију брода, спаја више
конвоја и обезбеђује сигурну пловидбу и 
транспорт како терета тако и путника. 
Обезбеђује сигурно испловљавање са стајаћег
места, управља бродом, задужен је за 
неопходне залихе и редовно врши контролу 
иисправности брода. Документује сваки извршен
задатак као и организацију дневних задужења 
чланова посаде.

Редоследом надзире сваку ситуацију или 
проблем и реагује у складу са прописима. 
На радном месту наутички техничар је дужан 
да манервише бродом и исправно користи 
ннавигацију, радаром и свим расположивим 
комуникационим средствима. Радно време није 
одређено и могуће је одсуство од више месеци 
током којег обавља дневне и ноћне смене.

Подручје рада: Саобраћај Подручје рада: Геодезија и грађевинарство Подручје рада: Машинство и обрада метала

Ангажован је на пословима изградње 
постројења као што су молови, хидроцентрале, 
објекти за одвођење прљаве воде, објекати за 
снабдевање насеља водом, објекати за 
наводњавање земљишта. Бави се припремањем
и проширењем идејних нацрта и техничко-
ттехнолошком припремом реализације. Управља
радном организацијом на хидро-објектима и 
стара се о припреми неопходне документације.

Бродомашински техничари раде на свим 
врстама бродова и одговорни су за погонске 
машине брода, за помоћне машине и већи дио 
управљачких и сигурносних бродских уређаја.
Данас су бродови већином опремљени 
савременом опремом. На бродовима су 
ррадионице у којима се сервисирају, одржавају 
или израђују различити делови те опреме.
Бродомашинци надзиру производњу у 
радионицама, контролишу рад машинског
простора, контролног и управљачког центра 
брода, воде одржавање погонских мотора и 
постројења те управљачких бродских уређаја.

..

Бродомашински 
техничар (4 године)

Грађевински техничар 
за хидроградњу (4 године)

Наутички техничар – 
речни смер (4 године)



Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу – Београд (Савски Венац)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Ради на броду у променљивим временским 
условима. Мора имати увид о временским 
непогодама и бити спреман да сарађује са 
посадом других бродова. Информације које 
дели су углавном позиција свог брода као и 
временске и остале незгоде. 

УУ екстремним случајевима мора бити спреман 
да помогне посади око бродског терета и 
путницима. Задужен је да редовно води бродски
дневник о кретању брода и превозу терета. 

Ради у специфичном временском периоду 
током више месеци, одвојен од места 
становишта и породице.

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Бродовођа
 (3 године)



2.10. Општина Савски Венац

Школа за дизајн у Београду има традицију дугу више од пола века. 
Од када је основана, па све до данас константно се улаже труд у 
побољшање образовања ученика. У школи се константно врши 
усавршавање радног програма и ради на повезивању са реалним 
потребама како на подручју уметности тако и са потребама привреде 
код нас и широм света.

ББудући ученици уписују један од смерова из подручја рада култура, 
уметност и јавно информисање.

Смерови:

Подручје рада: Култура, уметност и јавно информисање

    - Техничар дизајна графике (4 године)
    - Техничар дизајна амбалаже (4 године)
    - Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа (4 године)
        - Техничар дизајна текстила (4 године)
    - Ликовни техничар (4 године)

direktor@dizajnerska.edu.rs

www.skolazadizajn.com011/3066-408Крупањска 3, Београд (Савски Венац)

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН  БЕОГРАД САВСКИ ВЕНАЦ



Школа за дизајн – Београд (Савски Венац)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Задатак му је да осмисли изглед унутрашњег 
простора неке куће, стана, фирме или јавног 
предузећа. Такође осмишљава изглед 
намештаја најпре се базирајући на његовој
функционалности,па тек онда и на естетски 
изглед. 

ННа овом смеру ученици развијају ликовно-
естетски смисао и уче да поступно долазе до 
реализације у процесу дизајна, од идејног 
решења, техничке документације до завршног
модела индустријског производа који се 
израђује у разноврсним материјалима. 
Ученици стичу знања о организовању саме 
ппроизводње и изради техничких основа и 
документације у производњи намештаја.

Подручје рада: Култура, уметност и јавно информисање

Његов задатак је да осмисли визуелни 
идентитет предузећа, у шта спада дизајн 
заштитног знака тј. логотипа, дизајн визит-карти,
меморандума, коверте и сл. Знакови и 
предмети које дизајнира треба да буду 
атрактивни, модерни, и лако препознатљиви. 
ППоред предмета из рачунарства и графичких 
програма, учи цртање и сликање. Када стекне 
диплому добија могућност за рад у 
штампаријама, електронским медијима и 
слично.

Бави се дизајном амбалаже за производе 
намењене широкој потрошњи као што су 
намирнице, кућни апарати, играчке, препарати 
за козметику и друго. У опис смера спада 
паковање производа, као и графичка обрада 
материјала. Треба да има увид у врсту 
мматеријала који се користи за амбалажу. Може 
радити индивидуално или у тиму. Потребно је 
да користи рачунар са програмима који 
одговарају његовој струци.

Техничар дизајна 
амбалаже (4 године)

Техничар дизајна 
графике (4 године)

Техничар за обликовање 
намештаја и ентеријера

(4 године)



Школа за дизајн – Београд (Савски Венац)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: Култура уметност и јавно информисање

Влада различитим врстама визуелних 
уметности и ликовним језиком. Развија ликовни
профил ученика. Познаје савремене медије 
визуелног изражавања и основне ликовне 
дисциплине. 

У ликовне вештине које се уче спадају цртање,
ввајање и сликање. Претежно се ради на 
самосталним, практичним задацима где 
ученици развијају идеје и реализују их у 
области површинског и просторног 
обликовања, зидног сликарства, фотографије, 
вајања и слично.

Ликовни техничар
(4 године)

 Техничар дизајна 
текстила (4 године)

Ради на дизајну текстилних материјала. 
Одређује генерални изглед свих текстилних 
производа у које спадају претежно одевни, 
украсни, уметнички и други производи. Има 
увид у структуру тканине и начин израде. 
Углавном даје идеје и упутства за израду, а по 
ппотреби може и сам да прави материјале као и
појединачне производе. Упознат је са врстама 
тканина и техникама израде. У послу може бити
 креативан па самим тим постоји могућност 
израде уникатних предмета од велике 
вредности.



2.10. Општина Савски Венац

Школа за оштећене слухом-наглуве “Стефан Дечански” из Београда, 
постоји више од једног века, основана је 1896. године. Кроз историју
више пута је мењала име и локацију, али је основна делатност увек
била образовање деце са оштећеним слухом. Школа од свог 
постојања активно прати научна достигнућа у области 
рехабилитације свих облика оштећења слуха. Школа поседује
кклиничкиаудиометар произвођача “МАДСЕН”, савремене селективне
амлификаторе и друга модерна учила што квалитет наставе подиже
на висок ниво. Рехабилитација деце са кохлеарним имплантом 
спроводи се од 2000. године. Ученици уписују смерове у трајању од
 3 и 4 године.

Смерови:
Подручје рада: Делатност личних услуга
        - Женски фризер (3 године) 

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство
    - Књиговезац (3 године) 
    - Техничар графичке дораде (4 године) 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране
    - Пекар – ученици са сметњама у развоју (3 године) 

Подручје рада: Машинство и обрада метала
    - Аутолимар (3 године) 

Подручје рада: Шумарство и обрада дрвета
    - Столар – ученици са сметњама у развоју (3 године) 

Подручје рада: Текстилство и кожарство
   - Шивач текстила (3 године) 

stefan.decanski@sbb.rs

stefandecanski.edu.rs011/2684-167Светозара Марковића 85,(Савски венац)

ШКОЛА ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМНАГЛУВЕ “СТЕФАН ДЕЧАНСКИ”  БЕОГРАД САВСКИ ВЕНАЦ



Школа за оштећене слухом-наглуве “Стефан Дечански” – Београд (Савски Венац)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Обавља припрему адекватних састојака за 
израду ручне или машинке производње. 
Произведено тесто сортира на лимену 
површину и преноси у пећи након чега врши 
надзор самог печења пецива и у складу са 
потребама подешава температуру, влажност и 
ддужину процеса. Припремљено пециво уклања
из пећи уз помоћ посебних лопата и бави се 
даљом припремом за испоруку ових артикала. 
Рад се углавном обавља при усправном 
положају тела у унутрашњем амбијенту при 
променљивој влажности и температури ваздуха.

Бави се резањем и кројењем лима, његовом 
обрадом, монтажом лимених конструкција, 
израдом олука, кровних облога, разних мустри 
за спремање оброка и сл. Служи се разним 
алатима, калупима за исцртавање, мануелним и 
аутоматским маказама за сечење лима, 
ббушилицама, брусилицама, чекићима, нитнама, 
лемилицама, летлампама и ваљковима за
исправљање и савијање лима. Стара се о 
примени заштитних мера.

Бави се материјалима везаним за текстилну 
индустрију. Ради на машинама и ручно, 
углавном плете. Организује производњу, 
контролише технолошке процесе. Одржава 
квалитет рада и производа. Ради у затвореном 
простору, под вештачким светлом. Његов посао
ззахтева прецизност, концетрисаност и 
стрпљење. Производи које прави могу бити 
веома уникатни и достићи високе цене.

Столар – ученици са 
сметњама у развоју 

(3 године) 

Аутолимар 
(3 године) 

Пекар – ученици са
 сметњама у развоју 

(3 године) 



Школа за оштећене слухом-наглуве “Стефан Дечански” – Београд (Савски Венац)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Обавља припрему адекватних састојака за 
израду ручне или машинке производње. 
Произведено тесто сортира на лимену 
површину и преноси у пећи након чега врши 
надзор самог печења пецива и у складу са 
потребама подешава температуру, влажност и 
ддужину процеса. Припремљено пециво уклања
из пећи уз помоћ посебних лопата и бави се 
даљом припремом за испоруку ових артикала. 
Рад се углавном обавља при усправном 
положају тела у унутрашњем амбијенту при 
променљивој влажности и температури ваздуха.

Подручје рада:
Пољопривреда, производња и прерада хране      Машинство и обрада метала       Шумарство и обрада дрвета

Бави се резањем и кројењем лима, његовом 
обрадом, монтажом лимених конструкција, 
израдом олука, кровних облога, разних мустри 
за спремање оброка и сл. Служи се разним 
алатима, калупима за исцртавање, мануелним и 
аутоматским маказама за сечење лима, 
ббушилицама, брусилицама, чекићима, нитнама, 
лемилицама, летлампама и ваљковима за
исправљање и савијање лима. Стара се о 
примени заштитних мера.

Бави се материјалима везаним за текстилну 
индустрију. Ради на машинама и ручно, 
углавном плете. Организује производњу, 
контролише технолошке процесе. Одржава 
квалитет рада и производа. Ради у затвореном 
простору, под вештачким светлом. Његов посао
ззахтева прецизност, концетрисаност и 
стрпљење. Производи које прави могу бити 
веома уникатни и достићи високе цене.

Столар – ученици са 
сметњама у развоју 

(3 године) 

Аутолимар 
(3 године) 

Пекар – ученици са
 сметњама у развоју 

(3 године) 



Школа за оштећене слухом-наглуве “Стефан Дечански” – Београд (Савски Венац)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Бави се материјалима везаним за текстилну 
индустрију. Ради на машинама и ручно, 
углавном плете. Организује производњу, 
контролише технолошке процесе. Одржава
квалитет рада и производа. Ради у затвореном 
простору, под вештачким светлом. Његов посао 
ззахтева прецизност, концетрисаност и 
стрпљење. Производи које прави могу бити 
веома уникатни и достићи високе цене.

Кројач мора да буде опрезан и добро да 
препознаје боје. Ово обично уписују девојчице.
Шивачи текстила израђују одећу према 
предходно креираном моделу. 

ООбављају конструкцијску припрему и кроје 
према шаблону, шију и дорађују одећу. 

Вештине које су потребне: 
- стрпљивост,
- добар вид,
- спретност руку и прстију
,- опрезност,
-- добро препознавање боја и њихових нијанси.

Подручје рада: Текстилство и кожарство

Шивач текстила
(3 године) 



2.11. Општина Сопт



2.11. Општина Сопот

Економско-трговинска школа у Сопоту је једна од млађих школа у 
Србији, основана 1990. године. Данас је похађа више од 600 ученика
распоређених у 22 одељења, а о њима брине 50 запослених наставника
и 15 запослених ван наставе.

Ученици школе последњих година бележе одличне резултате на
републичким такмичењима из рачуноводства, економије, информатике, 
сспорта.

Наставници помажу ученицима да искажу свој таленат и способности и 
усмере их на прави начин. Практична настава се изводи у сарадњи са 
предузећима, продавницама и хотелима са подручја Сопота.

Смерови:

Подручје рада: Економија, право и администрација

    - Финансијски администратор (4 године)
        - Економски техничар (4 године)
    - Комерцијалиста (4 године)

ekonomska@sopot.edu.rs

www.ekonomskasopot.edu.rs011/8251-120Кнеза Милоша 12, Сопот

ЕКОНОМСКОТРГОВИНСКА ШКОЛА  БЕОГРАД СОПОТ

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

    - Туристичко-хотелијерски техничар (4 године)
    - Трговац (3 године)



Економско-трговинска школа – Београд (Сопот)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Ради у банкама или економским предузећима, 
углавном у својој канцеларији. Са времена на 
време у обзир долази и рад за шалтером. Бави 
се финансијама, маркетингом, књиговодством 
и другим економским делатностима. 

Ту спада и књижење банкарских промена, 
пписање извештаја, као и спровођење новчаних 
трансакција. Активно користи рачунар. 
Неопходно је да буде прецизан, сналажљив, 
организован и отворен за комуникацију.

Економски техничар 
(4 године)

У делокруг његовог ангажовања спадају 
послови управљања архивом, исплате зарада, 
израчунавања доприноса и пореза на плате, 
регистровања исплаћених фактура, 
обрачунавања и укњижења докумената, 
прихода и трошкова предузећа. 

ББави се и припремом и састављањем разних 
извештаја, вођењем датотеке и картотеке и 
другим књиговодственим задацима. 
Радни положај везује га за канцеларијски 
простор и употребу рачунара и припадајуће 
опреме.

Уобичајени послови које комерцијалиста врши
су: потрага и повезивање са снабдевачима и 
купцима, постизање међусобне сагласности у
погледу продаје робе или услуга, осигурање 
правилног преноса робе, обављање 
административних и осталих канцеларијских
ппослова. За ову делатност кључно је
поседовање података и сазнања које се односе 
на квалитет робе, стално упознавање са 
променама трговинске правне регулативе, 
праћење цена и доспелости нових производа 
на тржиште.

Комерцијалиста 
(4 године)

Финансијски техничар 
(4 године)



Економско-трговинска школа – Београд (Сопот)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Бави се организацијом туристичких понуда које 
уговара и пружа све неопходне информације о
њима. Задатак му је да прикупи и обезбеди сву 
неопходну документацију (пасоше, визе, итд.) 
као и да провери да ли је важећа. Резервише 
смештај и карте. Стоји на располагању како 
ппутницима тако и хотелима и превозницима и 
задатак му је да буде посредник. Циљ му је 
удобност и квалитет туристичке услуге.

Туристичко-хотелијерски 
техничар (4 године)

Бави се пласирањем производа на 
одговарајућем тржишту, успоствља контакте
са потенцијалним муштеријама и презентује 
производ у најбољем светлу и повољним 
условима за купопродају. Вештине које су 
неопходне код овог заната јесу елоквентност, 
аа поред тога и позитивне карактерне особине, 
љубазност, искреност и остали фини манири.

Трговац (3 године)



2.11. Општина Сопот

Машинска школа “Космај” налази се у Београду и основна је 1981. 
године.

Мисија школе је да подстиче лични и професионални развој ученика
који ће у будућности сами моћи да обављају послове и напредују у 
својој струци.

Ученици се образују на четворогодишњим смеровима из подручја рада 
ммашинство и обрада метала.

Смерови:

Подручје рада: Машинство и обрада метала

   - Механичар привредне механизације (3 године)
   - Бравар (3 године)

mskosmaj@bitinfo.co.rs

mskosmaj.edu.rs011/8251-227Кнеза Милоша 12, Београд (Сопот)

МАШИНСКА ШКОЛА “КОСМАЈ” БЕОГРАД СОПОТ



Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Врши контролу и испитује исправност машина
прилагођавајући их за услове у којима се 
користе. Такође врши преглед после рада и
уклања било какве потенцијалне претње које 
би могле да оштете или угасе машину током 
рада. Током обављања сервиса или указивања
ппажње на терену, дужан је да прецизно 
установи квар и интервенише, демонтира 
уређај и склопи и промени део који 
недозвољава нормално функционисање 
машине.

Механичар привредне 
механизације (3 године)

Прави браве, кључеве и остале додатке за 
врата. Такође ради са оградама, лимовима, 
металом и сличним материјалима. Поправља
неисправну опрему. Треба да има увид у 
техничку документацију како би могао да 
одабере одговарајуће алате и материјале. 
УУ неке од главних алата спадају бушилица, 
више врста чекића, брусилице, лемилице, 
алати за мерење итд. Посао обавља углавном
у затвореном простору.

 Бравар (3 године)

Машинска школа “Космај”- Београд (Сопот)



2.12. Општина Стари Град



2.12. Општина Стари Град

Балетска школа “Луј Давичо” из Београда је уметничка балетска школа за 
основно и средње играчко образовање. Школовање траје укупно осам година што
 укључује основну балетску школу (4 године), коју ђаци похађају паралелно са 
обавезном основном школом и средњу балетску школу (4 године), коју похађају
ђаци који желе да се професионално баве игром и која осим стручних играчких 
обухвата и општеобразовне предмете.

ШШкола је почела са радом као класична балетска школа по узору на руску балетску 
школу. Мимо одељења у Београду, постоје и издвојена одељења у Крагујевцу, 
Чачку и Бору.

Општеобразовна настава је идентична за све образовне профиле и реализује се у
два одељења сваког разреда.

Смерови:

Подручје рада: Култура, уметност и јавно информисање

        - Играч – Класичан балет (4 године) 
    - Играч – Народна игра (4 године)
    - Играч – Савремена игра (4 године) 

Настава: настава се одвија шест дана у недељи,понедељак – субота, у просторијама
школе у Кнез Милетиној и Спортској гимназији. 

direktor@ldavico.edu.rs

www.ldavico.edu.rs011/322-18-15Кнез Милетина 8, Београд (Стари Град)

БАЛЕТСКА ШКОЛА “ЛУЈО ДАВИЧО”  БЕОГРАД СТАРИ ГРАД



Балетска школа “Лујо Давичо” – Београд (Стари Град)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Ученици: уписују је ученици након завршене 
основне балетске школе и положеног пријемног
испита. 

Поред часова класичног балета ученици похађају и 
следеће играчке/стручне предмете: репертоар 
класичног балета, дуетне игре, сценско народне 
иигре, савремену игру, глуму и вокал.

Такмичења и наступи: најбољи ученици 
учествују на школском , републичком и 
међународним такмичењима. 

Играч – Класичан балет 
(4 године) 

Играч – Народна игра
(4 године) 

Играч – Савремена игра 
(4 године) 

 Ученици: уписују ученици након завршене 
основне балетске школе и положеног пријемног 
испита, или након положеног испита за ниво 
основне балетске школе и пријемног испита. 
Школовање траје четири године и образује 
професионалне играче народне игре

ППоред народне игре ученици похађају и следеће 
играчке/стручне предмете: репертоар народне  
игре, основе кореографије, класичан балет,   
сценско народне игре,савремену игру, традициона
лно певање, традиционално свирање, солфеђо са
теоријом музике,глуму и вокал, етнологију и 
етномузикологију.

ТТакмичења и наступи:  ученици учествују на 
школском, репубпличком и међународним 
такмичењима. 

Ученици: уписују ученици након завршене 
основне балетске школе и положеног пријемног
 испита, или након положеног испита за ниво 
основне балетске школе и пријемног испита. 
Школовање траје четири године и образује 
професионалне играче савремене игре.

ППоред савремене игре ученици похађају и 
следеће играчке/стручне предмете: репертоар 
савремене игре,  класичан балет,  модерне 
подршке, сценско народне игре, игре 20.века,
 историју игре и  глуму и вокал.

Такмичења и наступи: најбољи ученици 
учествују на школском, републичком и 
ммеђународним такмичењима. 



2.12. Општина Стари Град

Ваздухопловна академија у Београду има 88 година дугу традицију у 
образовању ваздухопловних кадрова у области цивилног и војног 
ваздухопловства. Сертификована је од стране Европске агенције за безбедност 
цивилног ваздухопловства (ЕАСА) и Директората цивилног ваздухопловства
Републике Србије.

Будући ученици могу да бирају смерове из два програма: цивилни и војни. 
ННа цивилним програмима ученици се обучавају за рад у цивилном авио-
саобраћају, док се на војним програмима припремају за професионалну војну 
службу. У склопу ваннаставних акивности организован је рад секција: 
макетарска, еколошка и хемијска, а активан је и ученички парламент.

Смерови - Ваздухопловна академија

    Цивилни смерови:

        - Авио – техничар
                - Авиомехатроничар
        - Техничар ваздушног саобраћаја
        - Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање
        - Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност
        - Техничар за безбедност информационо – 
 комуникационих система у ваздушном саобраћају
  

  Војни смерови:

        - Авио – техничар за ваздухоплов и мотор
        - Авио – техничар за електро – опрему ваздухоплова
        - Авио – техничар за електронску – 
 опрему ваздухоплова
        - Мехатроничар за ракетне системе
                - Мехатроничар за радарске системе

office@drvoart.edu.rs

www.drvoart.edu.rs011/2182-944Булевар војводе Бојовића 2, Београд (Стари град)

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА  БЕОГРАД СТАРИ ГРАД



Ваздухопловна академија – Београд (Стари Град)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Вршење прегледа исправности и отклањање 
мањих неисправности елемената, компонената 
и система авиона.

Вршење прегледа исправности и отклањање 
мањих неисправности елемената, компонената
и система хеликоптера.

ЧЧитање, писање и комуницирање на енглеском 
језику на коме је написана техничка 
документација и поступци неопходни за 
издавање уверења о спремности за 
ваздухоплова за укључивање у саобраћај.

Авиотехничар 
– дуално (4 године)

Припрема, организација рада и обављање 
административних послова; 

Дијагностика система мехатронских компоненти 
ваздухоплова / погонских група ваздухоплова 
према дефинисаним процедурама; 

Одржавањесистема мехатронских компоненти 
вваздухоплова / погонских група ваздухоплова 
према дефинисаним процедурама; 

Ремонт мехатронских компоненти ваздухоплова / 
компоненти погонских група ваздухоплова према 
дефинисаним процедурама;

Одржавање опреме за опслуживање ваздухоплова;
Предузимање мера безбедности и здравља на
рраду, заштита животне средине и заштита од 
пожара.

Врши послове диспечера саобраћаја;

Врши послове контролора опслуге 
ваздухоплова, путника и ствари;

Врши послове припреме и планирања лета;

Врши послове балансирања ваздухоплова.

Техничар ваздушног 
саобраћаја

 Авиомехатроничар 
– дуално (4 године)

    Цивилни смерови:



Ваздухопловна академија – Београд (Стари Град)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Врши:

Трагање;

Спасавање;

Превенцију и заштиту од пожара;

Гашење пожара;

Пријем горива за ваздухоплове и складиште и 
сснабдевање ваздухоплова горивом.

Техничар ваздушног 
саобраћаја за спасавање

Врши:

Послове домаћице/домаћина на аеродрому;

Послове контроле приступа лица и возила, 
надгледање и патроле;

Послове прегледа обезбеђивања лица и ствари 
које носе са собом;

ППослове прегледа и контроле обезбеђивања 
ствари;

Послове заштите и прегледа обезбеђивања 
ваздухоплова.

Врши:

Инсталирање и конфигурисање 
комуникационих уређаја на аеродрому;

Инсталирање и подешавање серверске 
инфраструктуре на аеродрому;

Надзор информационог система у
вваздухопловству;

Инсталирање и конфигурисање специфичних 
аеродромских система;

Израду документације.

Техничар за безбедност 
информационо – комуникационих 
система у ваздушном саобраћају

Техничар ваздушног
саобраћаја за безбедност

    Цивилни смерови:



Ваздухопловна академија – Београд (Стари Град)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Врши:

Преглед исправности и отклањање мањих 
неисправности елемената, компонената и 
система борбених авиона;

Преглед исправности и отклањање мањих 
неисправности елемената, компонената и 
ссистема борбених хеликоптера;

Опслуживање и сервисирање борбених 
ваздухоплова;

Читање, писање и комуницирање на енглеском  
језику на коме је написана техничка 
документација борбених ваздухоплова.

Авио – техничар 
за ваздухоплов и мотор

Врши:

Преглед исправности и отклањање мањих 
неисправности елемената, компонената 
електроопреме и система наоружања борбених 
авиона; Преглед исправности и отклањање 
мањих неисправности елемената, компонената 
еелектроопреме и система наоружања борбених 
хеликоптера;

Опслуживање и сервисирање уређаја електро 
опреме и система наоружања борбених 
ваздухоплова; Читање, писање и комуницирање 
на енглеском језику на коме је написана 
техничка документација борбених ваздухоплова.

Врши:

Преглед исправности и отклањање мањих 
неисправности елемената, компонената 
електронске опреме и система борбених 
авиона;

Прегледа исправности и отклањање мањих 
ннеисправности елемената, компонената 
електронске опреме и система борбених 
хеликоптера; Опслуживање и сервисирање 
уређаја електронске опреме и радарско 
рачунарских система борбених ваздухоплова;
Читање, писање и комуницирање на 
енглеском језику на коме је написана техничка 
ддокументација борбених ваздухоплова.

Авио – техничар за 
електронску  опрему
ваздухоплова

Авио – техничар за електро 
– опрему ваздухоплова

 Војни смерови:



Техничка школа “Дрво арт” – Београд (Стари Град)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Војни смерови

Мехатроничар за 
ракетне системе

Мехатроничар за 
радарске системе

Вршe:

Прегледe и мањих оправки компонената и уређаја мерно рачунарских и управљачких  
система и мањих оправки уређаја примопредајних система;

Прегледe и мањих оправки агрегата и електро механичких уређаја лансирних система;
Опслуживање и сервисирање ракетних система. Коришћење техничке документације и 
примењена коресподенција на српском и енглеском језику.



2.12. Општина Стари Град

Техничка школа “Никола Тесла” у Београду, своје почетке бележи још 
давне 1947. године када су се први ђаци уписали у Радиотехникум, 
средњотехничку школу која се налазила у Батајници. Истовремено су јој 
припојене још две средње техничке школе па је школа пребачена у Београд.

За потребе наставе користи се око 40 лабораторија и 4 радионице за 
извођење практичне наставе. Школа такође има две фискултурне сале, 
иигралиште за рукомет и кошарку, као и библиотеку са богатим садржајем 
око 20 000 књига.

Основна делатност школе је средње стручно образовање које се реализује 
кроз подручје рада електротехника на осам смерова. Сви смерови су 
четворогодишњи.

Смерови

Подручје рада: Електротехника

        - Администратор рачунарских мрежа (4 године)
    - Електротехничар рачунара (4 године)
    - Електротехничар процесног управљања (4 године)
    - Електротехничар телекомуникација (4 године)
    - Електротехничар енергетике (4 године)
    - Електротехничар мултимедија (4 године)
    - Електротехничар електронике (4 године)
        - Електротехничар информационих технологија (4 године)
    - Електротехничар информационих технологија  – дуално (4 године)

nikolateslabeograd@gmail.com

www.teslabg.edu.rs011/361-29-24Краљице Наталије 31, Београд  (Стари Град)

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”  БЕОГРАД СТАРИ ГРАД



Електротехничка школа “Никола Тесла” – Београд (Стари Град)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Међу главне одговорности спада повезивање 
рачунара, одржавање мреже и друге 
рачунарске опреме. Брине се о евентуалним 
проблемима на мрежи и мења кварне делове.

У опис смера такође спада заштита података, 
контрола приступа корисника, заштита 
пприватности и слично. Даје предлоге о 
унапређењу мреже и о пожељним променама 
које би тај напредак убрзале. 

Рачунари се користе у многим различитим 
делатностима попут рада семафора, 
безбедносних уређаја, сценских ефеката, 
грејања, хлађења итд. Посао електротехничара
процесног управљања је да програмира 
рачунаре тако да они успешно обаве све 
ппроцесе за које су намењени. На располагању 
су му послови у електропривреди, надзору, 
културним установама, хотелима и слично.
 
Такође ради и са микрорачунарима у 
телефонима, камерама и разним екранима. 
Неопходно је познавање нових трендова из 
еелектротехнике, света рачунара, аутоматског 
управљања, као и њихова примена у пракси.

Администратор 
рачунарских мрежа

(4 године)

Бави се претежно хардверским делом рачунара.
Ту спада одржавање и сервисирање рачунара, 
опреме и рачунарских система. Поправља 
кварове, мења делове, саставља нове рачунаре 
и раставља старе. Проверава рад компоненти и
набавља нове (процесор, графичка картица, 
ккулер, матична плоча, хард диск и слично.) 
Поред хардвера, такође ради и на софтверу, у 
шта спада инсталација оперативних система, 
разних врста програма, одржавање интернета, 
као и друге врсте подешавања.

Будући да је свет рачунара веома динамичан и 
обележен честим променама, неопходно је 
ппратити нове трендове и примењивати их у 
струци. 

Електротехничар рачунара 
(4 године)

Електротехничар 
процесног управљања

(4 године)



Електротехничка школа “Никола Тесла” – Београд (Стари Град)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

У подручје његовог рада спадају фиксна и 
мобилна телефонија, кабловски Интернет и 
телевизија, комуникација путем сателита и сл. 
Бави се уградњом опреме за телекомуникацију
као и успостављањем и одржавањем 
телефонских, рачунарских и кабловских мрежа, 
шшто обухвата тестирање њихове исправности и 
поправку евентуалних кварова. Ово занимање 
подразумева учестало стајање и захтева 
прилагодљивост различитим радним 
срединама (затворени, отворени простор, 
висина).

Стара се о аналогним и дигиталним видео и 
аудио направама: телевизијским пријемницима,
мониторима, видео и аудио плејерима, 
камерама. Учествује у стварању телевизијских и
радио садржаја (реклама, емисија) 
примењујући модерна софтверска решења, али
ии на непосреднији начин, као камерман или 
тон мајстор у студију. Врши видео надгледање 
и електронско обезбеђење простора. 
Пружа техничку подршку за штампана и 
електронска издања медија.

Електротехничар
телекомуникација 

(4 године)

Ради са инсталацијама високог напона, 
трансформаторима и другим 
електроенергетским елементима. Врши надзор и
поправку електроинсталација у јавним и 
приватним објектима. Саставља и дорађује сву
неопходну техничку документацију. Будући да
ссе електроинсталације налазе на различитим 
висинама, понекад се пење и спушта 
мердевинама. Често је у покрету, ради унутра и
на теренима

Електротехничар 
енергетике
(4 године)

Електротехничар 
мултимедија
(4 године)



Електротехничка школа “Никола Тесла” – Београд (Стари Град)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Бави се конструисањем, уградњом и 
одржавањем радара, медицинских уређаја, 
опреме за надзор производног тока, телевизора,
радио опреме и других видео и аудио направа. 
Проверава квалитет сировина и завршног 
производа. Његови задаци обухватиће и 
пприпрему стручне документације и 
организовање и контролу производње ако је 
запослен у индустрији. Рад се одвија у 
затвореним местима као што су фабричке хале,
радионице и сервиси.

Електротехничар
електронике 
(4 године)

Електротехничар 
информационих 

технологија (4 године)

Оспособите се за учешће у инвидуалној или 
тимској изради софтверских апликација, 
креирање и развој база података, статичких и 
динамичких веб презентација и одржавање и 
проверу сигурности информационих система. 

Научите да саставите рачунарске конфигурације
ттестирате њихову исправност и отклаљате 
кварове, инсталирате оперативне системе, 
конфигуришете и одржавате рачунарске мреже 
различитих технологија, користите интернет 
сервисе, креирате, моделирате, развијате и 
инплеменирате базе података, креирате 
различите врсте десктоп и веб апликација као и
  апликације за рад са базама података и 
апликације за електронско пословање.



2.12. Општина Стари Град

Школа је основана 1947. године. Од септембра 2005. године назив школе је 
Електротехничка школа “Стари Град” са седиштем у Београду.

Настава се поред класичних учионица одвија и у кабинетима са рачунарима, 
лабораторијама са опремом која омогућава одвијање практичне наставе, као и у 
школским радионицама.

Основна делатност школе је средње стручно образовање редовних и ванредних 
уученика трећег и четвртог степена у подручју рада електротехника. Такође у 
школи постоји могућност преквалификације, доквалификације и 
специјализације која спада у пети степен стручности.

Смерови

Подручје рада: Електротехника

    - Електричар – дуално (3 године)
    - Електромонтер мрежа и постројења (3 године)
        - Електротехничар рачунара (4 године)
    - Електротехничар енергетике (4 године)
    - Електротехничар за термичке и расхладне уређаје (4 године)
    - Електротехничар информационих технологија (3 године)

nikolateslabeograd@gmail.com

www.teslabg.edu.rs011/26-27-784Високог Стевана 37, Београд

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА “СТАРИ ГРАД”  БЕОГРАД



Електротехничка школа “Стари Град” – Београд

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Бави се инсталацијама и поправкама свих врста
 електричних уређаја. Ту спадају и прикључци 
за потрошњу електричне енергије, светла, 
осигурачи, електричне машине итд. Проверава
рад инсталација, уклања кварове. Посао 
обавља унутра и напољу, повремено на 
ввисинама.

Бави се претежно хардверским делом рачунара.
Ту спада одржавање и сервисирање рачунара,
опреме и рачунарских система. Поправља 
кварове, мења делове, саставља нове рачунаре 
и раставља старе. Проверава рад компоненти и 
набавља нове (процесор, графичка картица, 
ккулер, матична плоча, хард диск и слично.) 
Поред хардвера, такође ради и на софтверу, 
у шта спада инсталација оперативних система,
разних врста програма, одржавање интернета,
као и друге врсте подешавања.

Будући да је свет рачунара веома динамичан и
обележен честим променама, неопходно је 
ппратити нове трендове и примењивати их у 
струци. Већи део посла се ради седећи. Може
радити као сервисер у рачунарским 
компанијама и на сличним позицијама. 

    Електричар 
(3 године)

Ангажован је на пословима успостављања и 
контроле исправности инсталација и надземних 
и подземних енергетских система високог и 
ниског напона, неопходних ради расвете путева
 и насеља, климатизације. Поред тога, задужен 
је и за монтажу, одржавање и демонтажу 
ттрансформатора, разводних ормана, командних
станица, далековода, посебних мрежа за 
заштиту од струјног удара и осталих 
енергетских мрежа. Клизно радно време. 
Могућност запослења у разним компанијама и 
ЕПС-у.

Електромонтер мрежа и
 постројења (3 године)

Електротехничар 
рачунара (4 године)



Електротехничка школа Стари Град

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Електротехничар 
информационих 

технологија (4 године)

Оспособите се за учешће у инвидуалној или 
тимској изради софтверских апликација, 
креирање и развој база података, статичких и 
динамичких веб презентација и одржавање и 
проверу сигурности информационих система. 

Научите да саставите рачунарске конфигурације
ттестирате њихову исправност и отклаљате 
кварове, инсталирате оперативне системе, 
конфигуришете и одржавате рачунарске мреже 
различитих технологија, користите интернет 
сервисе, креирате, моделирате, развијате и 
инплеменирате базе података, креирате 
различите врсте десктоп и веб апликација као и
  апликације за рад са базама података и 
апликације за електронско пословање.

Ради са инсталацијама високог напона, 
трансформаторима и другим 
електроенергетским елементима. Врши надзор и
поправку електроинсталација у јавним и 
приватним објектима. Саставља и дорађује сву
неопходну техничку документацију. Будући да
ссе електроинсталације налазе на различитим 
висинама, понекад се пење и спушта 
мердевинама. Често је у покрету, ради унутра и
на теренима

Врши контролу и поправку уређаја за 
одржавање топлоте. Најчешће ради са 
фрижидерима, замрзивачима и електричним 
пећима. Понекад у обзир долазе и већи 
индустријски уређаји. 

Прегледа електроенергетске компоненте, 
уукјучујући и моторе. Мења неисправне и старе 
делове за нове. Већи део времена проводи у 
радионицама. Положај тела зависи од уређаја 
на ком ради.

Електротехничар 
енергетике
(4 године)

    Електротехничар за 
термичке и расхладне
 уређаје (4 године)



2.12. Општина Стари Град

Математичка гимназија у Београду, основана је 1966. године. 
Ово је јединствена установа у Србији, која едукује талентоване 
ђаке у области математике, природних наука и информатике.

Настава се одвија у мањим групама, применом различитих 
облика наставе, уз менторски рад наставника. Школа тежи 
константном унапређивању наставе угледајући се на 
ннајистакнутије светске институције. Ученици школе носиоци
су бројних награда и признања са међународних такмичења.

Школа данас има савремено опремљене учионице, медијатеку,
 библиотеку, кабинет информатике, кабинет хемије, 
фискултурну салу, свечану салу.

Смерови:

    - Обдарени ученици у математичкој гимназији (4 године)

ЂЂаци који су посебно надарени из неких области могу да упишу
гимназије овог типа. Ту између осталог долазе у обзир 
математичка, филолошка и гимназија за спортисте. 
Битно је напоменути да се за ове гимназије полажу посебни 
пријемни испити.

mg@mg.edu.rs

www.mg.edu.rs011/3628-375Краљице Наталије 37, Београд (Стари Град)

МАТЕМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА  БЕОГРАД СТАРИ ГРАД



2.12. Општина Стари Град

Средња музичка школа “Др Војислав Вучковић” је основана 1952. 
године у Београду и носи име познатог композитора, диригента и 
музиколога Војислава Вучковића. 

Обзиром на значајне образовне резултате 1976. године школа је добила 
статус средње музичке школе, па од тада има могућност да формира 
младе уметнике и љубитеље музике од њихових првих корака у 
ммузичком забавишту до средњошколске матуре.

Школа има веома квалитетну стручну наставу и константно ради на 
томе да пружи ђацима могућност целих наступа на концертима које 
школа приређује. Управа иницира сарадњу са другим музичким 
школама одакле проистичу гостовања у другим местима и 
заједнички пројекти и остварења.

Смерови:

ППодручје рада: Култура, уметност и јавно информисање

    - Музички извођач (4 године)

info@vuckovic.rs

www.vuckovic.rs011/3241-169Кондина 6, Београд 

МУЗИЧКА ШКОЛА “ДР ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ”  БЕОГРАД СТАРИ ГРАД



Музичка школа “Др Војислав Вучковић” – Београд (Стари Град)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Ова провесија се базира на способностима за 
вокално или инструментално извођење. Захтева 
одређен ниво интересовања и посвећеност која 
се огледа у успесима из основне музичке школе. 
Предмет проучавања зависи од одабира 
инструмента који се одабира на самом почетку 
шшколовања као што су: виола, виолончело, 
виолина, контрабас, клавир, гитара, перкуције, 
харфа, фрула, флаута, кларинет, тромбон, труба, 
саксофон, обоа и други…

Музички извођач се може пронаћи и у одређеним 
одсецима као што су џез музика, соло певање, 
црквено певање и многе друге секције. Такође 
ммогуће су и припреме за велику музичку сцену 
као на пример за оперу или филхрмонију које су 
праћене додатним усавршавањем на Музичкој
 академији. Уколико се баве искључиво 
инструменталним делом, могућа је обука за 
сервисирање и оправку инструмената.

Од кључне је важности да кандидат има завршен 
ппрви степен односно основну музичку школу 
уколико жели похађа средњу музичку школу. 
Постоји могућност за упис и без основног 
музичког образовања, али у том случају 
неопходно је извршити диференцијацију испита
 и тиме се стекне признање које одговара 
критеријуму основног музичког образовања.

Музички извођач – 
класична музика (4 године) 



2.12. Општина Стари Град

Музичка школа “Мокрањац” почела је са радом 1899. године у Београду и 
основана је под окриљем Београдског певачког друштва под именом Српска 
музичка школа. Од марта 1946. године школа носи име свог оснивача и човека 
који је био први директор ове школе, један од најзначајнијих српских 
композитора, Стеван Стојановић Мокрањац.

Школа у свом поседу има информатички кабинет, концертну салу и кабинете за
  индивидуалну наставу. Кабинети су опремљени рачунарима.

Библиотека школе има преко 14 500 књига, нота, плоча и дискова. Обзиром да 
школа не поседује своје земљиште, нема своје двориште. Што се тиче 
физичког васпитања, користе се просторије ДИФ-а. 

Смерови

Подручје рада: Култура, уметност и јавно информисање

    - Музички сарадник (4 године) 
        - Музички извођач – класична музика (4 године) 
    - Музички извођач – традиционална музика (4 године)

mokranjacbg@gmail.com

 www.mokranjacbg.rs011/3243-538Дечанска 6, Београд (Стари Град)

МУЗИЧКА ШКОЛА МОКРАЊАЦ СТАРИ ГРАД



Музичка школа мокрањац (Стари град)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Музички сарадник је лице које се бави 
припремањем музичке подлоге у медијском 
маркетингу, музичког уређења и монтаже 
радио и ТВ емисија као и серија и филмова. 

У директној је вези са музичким уредником са
којим често сарађује и саветује га. Служи као
  подршка режисерима приликом одабира 
музике која се најбоље уклапа филмском жанру 
и идеји режисера. Такође може да се запосли и
 у обданишту као стручно лице које је је 
задужено за дечији хор и дириговање.

Музички сарадник 
(4 године) 

Ова провесија се базира на способностима за 
вокално или инструментално извођење. Захтева 
одређен ниво интересовања и посвећеност која 
се огледа у успесима из основне музичке школе. 
Предмет проучавања зависи од одабира 
инструмента који се одабира на самом почетку 
шшколовања као што су: виола, виолончело, 
виолина, контрабас, клавир, гитара, перкуције, 
харфа, фрула, флаута, кларинет, тромбон, труба, 
саксофон, обоа и други…

Музички извођач се може пронаћи и у одређеним 
одсецима као што су џез музика, соло певање, 
црквено певање и многе друге секције. Такође 
ммогуће су и припреме за велику музичку сцену 
као на пример за оперу или филхрмонију које су 
праћене додатним усавршавањем на Музичкој
 академији. Уколико се баве искључиво 
инструменталним делом, могућа је обука за 
сервисирање и оправку инструмената.

Од кључне је важности да кандидат има завршен 
ппрви степен односно основну музичку школу 
уколико жели похађа средњу музичку школу. 
Постоји могућност за упис и без основног 
музичког образовања, али у том случају 
неопходно је извршити диференцијацију испита
 и тиме се стекне признање које одговара 
критеријуму основног музичког образовања.

Ова провесија се базира на способностима за 
вокално или инструментално извођење. Захтева 
одређен ниво интересовања и посвећеност која
 се огледа у успесима из основне музичке школе.
 Предмет проучавања зависи од одабира 
инструмента који се одабира на самом почетку 
шшколовања као што су: виола, виолончело, 
виолина, контрабас, клавир, гитара, перкуције, 
харфа, фрула, флаута, кларинет, тромбон, труба,
 саксофон, обоа и други…

Музички извођач се може пронаћи и у одређен
им одсецима као што су џез музика, соло 
певање, црквено певање и многе друге секције. 
ТТакође могуће су и припреме за велику музичку
 сцену као на пример за оперу или филхрмонију
 које су праћене додатним усавршавањем на 
Музичкој академији. Уколико се баве искључиво
 инструменталним делом, могућа је обука за 
сервисирање и оправку инструмената.

Од кључне је важности да кандидат има 
ззавршен први степен односно основну музичку
 школу уколико жели похађа средњу музичку 
школу. Постоји могућност за упис и без основно
г музичког образовања, али у том случају 
неопходно је извршити диференцијацију испита
 и тиме се стекне признање које одговара 
критеријуму основног музичког образовања.

     Музички извођач –
 традиционална музика 

(4 године)

Музички извођач – 
класична музика (4 године) 



2.12. Општина Стари Град

Правно – пословна школа Београд је елитна школа коју похађа око 1500 
ученика. Налази се у ужем центру града у улици Светогорска 48 и има дугу 
традицију која датира још од 1845. године.

Методолошко и педагошко усавршавање професора кроз пројекте 
акредитоване у каталогу Министарства просвете, утиче на примену 
савремених облика наставе кроз које ученици лакше савладавају градиво и 
сстичу неопходне вештине за даље професионално усавршавање.

Мисија школе је пружање квалитеног образовања кроз савремене облике 
наставе и стицање стручних квалификација. Такође, професори теже ка 
томе да едукују ученике кроз развој логичког размишљања и примену знања
и вештина које су стекли на настави. Подручје рада у коме се ученици 
образују у овој школи је економија, право и администрација.

Смерови:

ППодручје рада: Економија, право и администрација

    - Пословни администратор (4 године)
    - Службеник у банкарству и осигурању (4 године)
    - Правно-пословни техничар (4 године)

uprava@pps.rs

www.pps.rs011/3242-062Светогорска 48, Београд (Стари Град)

ПРАВНОПОСЛОВНА ШКОЛА  БЕОГРАД СТАРИ ГРАД



Правно-пословна школа – Београд (Стари Град)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Обавља послове који су везани за планирање и 
организацију рада у канцеларијским условима. 
Ово занимање посвећује пажњу архивирању 
података и њиховом сортирању као и дневној 
евиденцији разне папирологије. Бави се 
рутинским формалностима у организацији и 
ббрине о кадровској документацији. 

Води рачуна да су сви радници присутни и 
повремено врши организацију састанака. 
Теоријска знања која стиче су из области 
економије, права и административно-правних
послова као и опште познавање менаџмента. 
Посао се обавља у канцеларији, а већи део 
ддана проводи се уз радни сто и рачунар.

Издаје решења која су му наложена и бави се 
оверавањем потписа одређене документације.
Ово занимање је уско повезано са 
формулацијом података и докумената и рад је 
често у додиру са људима. Посао обавља у 
локалним институцијама и управама као и 
сслужбама локалне самоуправе и обучен је за 
радне односе. Овај посао је везан за 
канцеларијске услове рада уз радни сто и 
компјутер.

Пословни администратор
(4 године)

Ово занимање представља рад са животним 
осигурањима, пензионим осигурањима, 
здравственим осигурањима, имовинским и 
другим осигурањима. Даје одређене савете 
за одабир адекватних осигурања и ради у 
интересу својих клијената. 

ООвај рад подразумева спремање захтева, 
уношење личних података као што су 
матични број и број личне карте и 
анализирање услова под којим би клијент 
могао да добије исплату осигурања. 
Службеник није у обавези да ради за посебну 
агенцију већ је могућ и самоиницијативни рад.

 Службеник у банкарству и
 осигурању (4 године)

Правно пословни техничар
(4 године)



2.12. Општина Стари Град

Прва београдска гимазија је почела са радом 1839.год. 

Првих педесет година свог постојања носила је назив “Гимназија београдска” 
све до појаве нових школа гиманазијског типа, да би крајем 19. века 
променила назим у Прва београдска гимназија.

Данас школа има 32 одељења, а образује ученике у два смера и то:

 - Природно - математички смер (4 године)

  - Друштвено - језички смер (4 године)

 - Ученици са посебним способностима за рачунарство и 
    информатику (4 године)

У склопу ваннаставних активности постоје драмски, дебатни, музички, 
веб, ликовни, фото и историјиски клуб. Ученици се баве уредништвом 
и новинарством, активно учествују у пројекту развоја школског 
часописа.

uprava@prvabeogim.edu.rswww.prvabeogim.edu.rs011/3282-456Цара Душана 61, Београд (Стари Град)

facebook.com/prvabeogim/  PBGtv PBG

I БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА - Београд (Стари Град)



I БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА - Београд (Стари Град)

Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Уче се углавном предмети из природних наука. 
Преовлађују математика, физика и хемија, па 
затим биологија, географија, информатика.

Oни који буду завршили природни смер ће 
имати добру основу за даље студије из 
математике, физике, биологије и хемије. 
ППоред ових факултета у обзир такође долазе
и високе техничке школе.

Факултети који ту долазе у обзир су 
филозофски, филолошки и правни.

 Природно - математички 
    смер (4 године)

 

 

Уче се претежно страни језици. Најчешћи је
енглески док су други по избору. Такође је 
заступљена историја, филозофија, психологија
и друге друштвене науке.

Ђаци који су посебно надарени из неких 
области могу да упишу гимназије овог типа. 
Ту између осталог долазе у обзир математичка,
филолошка и гимназија за спортисте. Битно је 
напоменути да се заове гимназије полажу 
посебни пријемни испити.

Ученици са посебним способностима
 за рачунарство и информатику 

(4 године)

Друштвено - језички смер 
  (4 године)



2.12. Општина Стари Град

Основна делатност Прве економске школе је средње стручно образовање 
које се реализује кроз подручје рада економија, право и администрација.

Прва економска школа у Београду константно покушава да одржи корак са
савременим наставним програмима и самим тим обезбеди што боље 
образовање својим ученицима.

Школа поседује: 18 учионица опште намене, 5 кабинета за информатику и 
ппословну коресподенцију, виртуелну банку, кабинет за математику, 
рачноводство, српски језик и књижевност, грађанско васпитање,
фискултурну салу, амфитеатар, музејски простор, стоматолошку 
амбуланту, библиотеку са око 11 000 књига.

Смерови:

 - Економски техничар (4 године)
 - Финансијски техничар (4 године)
  - Службеник у банкарству и осигурању (4 године)

direktor@prvaekonomska.edu.rs

www.prvaekonomska.edu.rs011/3349-322Цетињска 5-7, Београд (Стари Град)

ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА  БЕОГРАД СТАРИ ГРАД



Прва економска школа – Београд (Стари Град)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Ради у банкама или економским предузећима, 
углавном у својој канцеларији. Са времена на 
време у обзир долази и рад за шалтером. Бави 
се финансијама, маркетингом, књиговодством 
и другим економским делатностима. 

Ту спада и књижење банкарских промена, 
пписање извештаја, као и спровођење новчаних 
трансакција. Активно користи рачунар. 
Неопходно је да буде прецизан, сналажљив, 
организован и отворен за комуникацију.

Економски техничар 
(4 године)

У делокруг његовог ангажовања спадају 
послови управљања архивом, исплате зарада, 
израчунавања доприноса и пореза на плате, 
регистровања исплаћених фактура, 
обрачунавања и укњижења докумената, 
прихода и трошкова предузећа. 

ББави се и припремом и састављањем разних 
извештаја, вођењем датотеке и картотеке и 
другим књиговодственим задацима. 
Радни положај везује га за канцеларијски 
простор и употребу рачунара и припадајуће 
опреме.

Ово занимање представља рад са животним 
осигурањима, пензионим осигурањима, 
здравственим осигурањима, имовинским и 
другим осигурањима. Даје одређене савете 
за одабир адекватних осигурања и ради у 
интересу својих клијената. 

ООвај рад подразумева спремање захтева, 
уношење личних података као што су 
матични број и број личне карте и 
анализирање услова под којим би клијент 
могао да добије исплату осигурања. 
Службеник није у обавези да ради за посебну 
агенцију већ је могућ и самоиницијативни рад.

 Службеник у банкарству и
 осигурању (4 године)

Финансијски техничар 
(4 године)
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Спортска гимназија у Београду основана је септембра 2002. године.

Данас ова гимназија има 24 одељења општег смера са око 760 ученика. 
Спортску гимназију су завршили неки од наших најуспешнијих спортиста, 
а неки од ученика су већ успешни репрезентативци свог годишта.

       Смерови:

      • Општи тип – спортско одељење (4 године)

              Спортска гимназија је једина школа у Београду коју могу уписати само они ученици који се активно баве
       спортом и који су постигли одличне резултате и у школи и на терену. 

       Предмети који се овде уче представљају уравнотежен избор како природних, тако и друштвених наука.
       Часови су расподељени тако да ђаци уче подједнако довољно математике, матерњи језик, стране језике,
        биологију, музичко, физику, 
историју итд.

sportskagimnazija@yahoo.com

www.sportskagimnazija.edu.rs011/2650-754Херцег Стјепана 7, Београд (Стари град) 

СПОРТСКА ГИМНАЗИЈА  БЕОГРАД СТАРИ ГРАД



2.12. Општина Стари Град

Техничка школа “Дрво арт” основана је 1956. године у Београду под именом
“Дрвноиндустријска школа”. Школа данас има око 700 ученика у 30 одељења и 
77 наставника. У склопу ваннаставних активности организован је рад секција: 
драмска, ликовна, новинарско-литерарна, секција “Греен арт”, секција дубореза,
аранжирања биљног материјала, за географију, метеорологију, климатологију и 
педологију и спортске секције. Године 2006. школа је ушла у ЦАРДС ИИ програм
ккоји представља другу фазу реформи средњег стручног образовања.
 
Овај програм има за циљ унапређење и даље развијање стратегије стручног 
образовања. Обзиром да је школа ушла у овај програм, Европска агенција за 
реконструкцију је школи донирала најсавременије машине, алат и компјутерску 
опрему.
Смерови:
ППодручје рада: Шумарство и обрада дрвета
 -  Техничар за обликовање намештаја и ентеријера (4 године)
 -  Техничар за пејзажну архитектуру (4 године)
 -  Столар (3 године)
 -  Тaпeтaр-дeкoрaтeр  
Подручје рада: Култура уметност и јавно информисање
 -  Ликовни техничар (4 године)

office@drvoart.edu.rs

www.drvoart.edu.rs011/2631-361Цара Душана 23, Београд (Стари Град)

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “ДРВО АРТ”  БЕОГРАД СТАРИ ГРАД



Техничка школа “Дрво арт” – Београд (Стари Град)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: Култура уметност и јавно информисањеПодручје рада: Шумарство и обрада дрвета 

Влада различитим врстама визуелних 
уметности и ликовним језиком. Развија ликовни
профил ученика. Познаје савремене медије 
визуелног изражавања и основне ликовне 
дисциплине. 

У ликовне вештине које се уче спадају цртање,
ввајање и сликање. Претежно се ради на 
самосталним, практичним задацима где 
ученици развијају идеје и реализују их у 
области површинског и просторног 
обликовања, зидног сликарства, фотографије, 
вајања и слично.

Ликовни техничар
(4 године)

Тапетар декоратер
(3 године)

Смера тапетар – декоратер се оспособљавају 
да током свог трогодишњег школовања 
постану мајстори за тапацирање намештаја, 
да уређују и тапацирају ентеријере појединих 
простора и да врше рестаурацију и преправку
 старог и оштећеног намештаја . 

ППогрешно је мишљење да су тапетари “они
који лепе тапете”

 



Техничка школа “Дрво арт” – Београд (Стари Град)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Задатак му је да осмисли изглед унутрашњег 
простора неке куће, стана, фирме или јавног 
предузећа. Такође осмишљава изглед 
намештаја најпре се базирајући на његовој
функционалности,па тек онда и на естетски 
изглед. 

ННа овом смеру ученици развијају ликовно-
естетски смисао и уче да поступно долазе до 
реализације у процесу дизајна, од идејног 
решења, техничке документације до завршног
модела индустријског производа који се 
израђује у разноврсним материјалима. 
Ученици стичу знања о организовању саме 
ппроизводње и изради техничких основа и 
документације у производњи намештаја.

Подручје рада: Шумарство и обрада дрвета:

Задужен је за уређивање простора и за 
пројекте који као циљ имају озелењавање 
градова и стамбених зона. У свим већим 
пројектима сарађује са инжењерима. 
Припрема тло за сам чин озелењавања и члан 
је тима који се бави премеравањем земљишта 
ии припремањем предрачуна. 

Координира рад главних и помоћних
радника и осталог особља на терену и надгледа 
сам процес озелењавања. Подразумева се рад 
унутра и напољу.

Бави се уградњом, монтирањем и поправљањем
столарије попут намештаја, врата, прозора, 
баштенске ограде и слично. Служи се скицама и 
разним анализама како би одредио што 
практичнију и исплативију производњу 
дрвенарије. Користи се алатима за обраду
ддрвета као што су бушилице, брусилице, стеге, 
тестере, дуборези итд.
 
Пожељно је да особа која се бави столаријом
има одређену дозу креативности и да смисао за
оживљавање старог намештаја..Столари могу 
бити запослени на грађевинским радовима.

 Столар (3 године)Техничар за пејзажну 
архитектуру (4 године)

Техничар за обликовање 
намештаја и ентеријера

(4 године)



2.12. Општина Стари Град

Трговачка школа у Београду има дугу традицију која траје још од 1843. године. 
Школа се налази у самом центру Београда. Задатак школе је да прати развој 
области трговине у свету и да се у том смислу осавремене образовни профили
који су тренутно актуелни у школи.

Основна делатност ове школе је средње стручно образовање које се реализује у
подручју рада трговина, угоститељство и туризам и економија, право и 
аадминистрација. Поред редовне наставе, у школи постоји велики број 
ваннаставних активности. 

Школа има одлично опремљене стручне кабинете, међу којима су и два
кабинета за информатику који су опремљени са 23 рачунара. 
Школска библиотека има преко 18 000 наслова, а школа поседује још 
зубну амбуланту и ординацију за контролне прегледе ђака.

Смерови:
ППодручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

    - Трговински техничар (4 године)
    - Аранжер у трговини (4 године)
    - Трговац – дуално (3 године)
    - Трговац (3 године)

Подручје рада: Економија, право и администрација

    - Комерцијалиста (4 године)

info@trgovackaskola.edu.rs

www.trgovackaskola.edu.rs011/32-24-246Хиландарска 1, Београд (Стари Град)

ТРГОВАЧКА ШКОЛА  БЕОГРАД СТАРИ ГРАД



Трговачка школа – Београд (Стари Град)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

У опис смера спадају различити радови са 
робом која се купује и продаје. Дужност 
продавца је да на љубазан и услужан начин 
купцу саопшти појединости о цени, квалитету и
условима куповине одређеног производа. 
Уколико се купац одлучи да купи производ, 
ппродавац врши наплату и ставља купљену робу
на списак дневне продаје, наручује и 
отпремљује робу, обрачунава благајну и 
уплаћује пазар. Може да се запосли у свим 
предузећима која се баве трговином

Трговински техничар 
(4 године)

Проналази начине да робу на најбољи начин 
презентује купцима. Поред овог, такође ради и 
као продавац у неким мањим предузећима. 
Уколико је запослен у већим предузећима и 
тржним центрима постоји могућност путовања. 
Овај смер је такође добра основа за упис на 
аакадемију уметности јер укључује цртање и 
остале креативне вештине.

Бави се пласирањем производа на 
одговарајућем тржишту, успоствља контакте са
потенцијалним муштеријама и презентује 
производ у најбољем светлу и повољним 
условима за купопродају. Вештине које су 
неопходне код овог заната јесу елоквентност, а 
ппоред тога и позитивне карактерне особине, 
љубазност, искреност и остали фини манири.

Продавац (трговац) мора да има сигуран и 
одлучан став и да уме да освоји поверење 
потенцијалне муштерије у што краћем 
временском року. Продавац раздужује и 
задужује робу и сортира је приликом 
ппреузимања. Особа која се бави овим послом 
води рачуна о складиштењу робе као и њеној 
испоруци. Овај посао захтева константну 
покретљивост, а пожељна је и одређена 
физичка спремност.

Трговац 
(3 године)

Аранжер у трговини 
(4 године)



Трговачка школа – Београд (Стари Град)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Подручје рада: Економија, право и администрација

Уобичајени послови које комерцијалиста врши 
су: потрага и повезивање са снабдевачима и 
купцима, постизање међусобне сагласности у
погледу продаје робе или услуга, осигурање 
правилног преноса робе, обављање 
административних и осталих канцеларијских 
ппослова. За ову делатност кључно је 
поседовање података и сазнања које се односе
на квалитет робе, стално упознавање са 
променама трговинске правне регулативе, 
праћење цена и доспелости нових производа 
на тржиште.

Транспортни комерцијалиста оспособљен је за 
ообављање транспортно-комерцијалних послова,
али и за вођење благајне, давање потребних 
информација путницима и пословним 
сарадницима, наплату превознине и других
накнада, презентацију понуда, итд. 

Саставља закључке благајне, врши дневни и 
месечни обрачун благајне и води прописану 
еевиденцију. Широким спектром својих 
дужности, доприноси правилном 
функционисању сложених привредних система.

Комерцијалиста
(4 године)



2.13. Општина Вождовац



2.13. Општина Вождовац

Дванаеста београдска гимназија је гимназија општег типа, која је са радом
почела 1963. године. Током своје историје школа је више пута мењала име и 
област рада, да би 1990. године поново постала гимназија.

Гимназија општег типа има такав наставни план у коме су подједнако 
заступљене и природне и друштвене науке. Овакав вид наставе омогућава 
ученицима да стекну довољно предзнање за припрему различитих
ппријемних испита на факултетима и вишим школама.

У склопу ваннаставних активности организован је рад многобројних
секција: историјска, астрономско-географска, литерарна, рецитаторска, 
новинарска, секција савремене физике, клуб УН, клуб Унеско, дебатни клуб, 
хор, ликовна, еколошка, програмерска, драмска и спортска секција, 
а активан је и ђачки парламент.

Смерови:

        - Општи тип (4 године)
    - Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику (4 године)

skola@xiigimnazija.edu.rs

www.xiigimnazija.edu.rs011/2460-361Војводе Степе 82, Београд (Вождовац)

XII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА



XII београдска гимназија

Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Предмети који се овде уче представљају 
уравнотежен избор како природних, тако и
друштвених наука. Часови су расподељени тако
да ђаци уче подједнако довољно математике, 
матерњи језик, стране језике, биологију, 
музичко, физику, историју итд. Овакве гимназије
ссу идеалне за ђаке који су подједнако добри из
друштвених и природних предмета па не желе 
да се определе за смер који преовлађује једним
или другим.

Након завршетка школовања ђаци имају добру
основу за наставак студија било којих 
факултета. 

Општи тип (4 године)

Ђаци који су посебно надарени из неких 
области могу да упишу гимназије овог типа. 
Ту између осталог долазе у обзир математичка,
филолошка и гимназија за спортисте. Битно је 
напоменути да се заове гимназије полажу 
посебни пријемни испити.

Ученици са посебним способностима
 за рачунарство и информатику



2.13. Општина Вождовац

Друга економска школа у Београду је основана 1939. године под називом 
Друга трговачка академија и у почетку је била смештена у зграду са Првом 
трговачком школом. Школа је расла и развијала се сходно потребама 
привреде за школованим кадром економске струке.

Настава се одвија у двадесет седам класичних учионица и десет кабинета, 
сали за фискултуру и два отворена терена. У склопу школе постоји и 
ббиблиотека са богатим саџајем. Кабинети за наставу и канцеларије за 
запослене у администрацији опремљени су савременим рачунарима.

Будући ученици бирају један од смерова из подручја рада економија, 
право и администрација.

Смерови:

Подручје рада: Економија, право и администрација

    - Финансијски администратор (4 године)
        - Економски техничар (4 године)

skola@drugaekonomska.edu.rs

drugaekonomska.edu.rs011/644-0132Господара Вучића 50, Београд (Вождовац)

ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА  БЕОГРАД ВОЖДОВАЦ



Друга економска школа – Београд (Вождовац)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: Економија, право и администрација

Ради у банкама или економским предузећима, 
углавном у својој канцеларији. Са времена на 
време у обзир долази и рад за шалтером. Бави 
се финансијама, маркетингом, књиговодством 
и другим економским делатностима. 

Ту спада и књижење банкарских промена, 
пписање извештаја, као и спровођење новчаних 
трансакција. Активно користи рачунар. 
Неопходно је да буде прецизан, сналажљив, 
организован и отворен за комуникацију.

Економски техничар 
(4 године)

У делокруг његовог ангажовања спадају 
послови управљања архивом, исплате зарада, 
израчунавања доприноса и пореза на плате, 
регистровања исплаћених фактура, 
обрачунавања и укњижења докумената, 
прихода и трошкова предузећа. 

ББави се и припремом и састављањем разних 
извештаја, вођењем датотеке и картотеке и 
другим књиговодственим задацима. 
Радни положај везује га за канцеларијски 
простор и употребу рачунара и припадајуће 
опреме.

Финансијски техничар 
(4 године)



2.13. Општина Вождовац

Осма београдска гимназија основана је 1937. године. У просторије зграде
у којој се данас налази пресељена је 1948. године. У овој гимназији 
ученици се кроз школовање припремају и усавршавају за студирање на
високим школама и факултетима. О квалитету наставе говоре бројне 
медаље освојене како на домаћим тако и на међународним такмичењима.
Осма београдска гимназија наставу реализује на основу јединствених 
ппланова и програма кроз два смера: природно-математички и 
друштвено-језички. Важи за средњошколску установу високог реномеа у 
којој ђаци генерацијама добијају квалитетно образовање и васпитање
прописано по програму који осигурава наставак школовања на 
универзитетима у Србији. Кроз редовни наставни програм уче се 
енглески, немачки, руски, француски и шпански језик, док је од ове
године уведена и факултативна настава шпанског језика, поред већ 
ппостојећих програма за руски и јапански, као трећи језик.

Смерови:

Подручје рада: Гимназија

    - Природно-математички смер (4 године)
    - Друштвено-језички смер (4 године)
    - Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику (4 године)
    - Ученици са посебним способностима за биологију у хемију (4 године)

osma_sekretarijat@yahoo.com

www.osmagimnazija.edu.rs011/285-07-79Грчића Миленка 71, Београд

ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА ВОЖДОВАЦ



Осма београдска гимназија (Вождовац)

Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Уче се углавном предмети из природних наука. 
Преовлађују математика, физика и хемија, па 
затим биологија, географија, информатика.

Oни који буду завршили природни смер ће 
имати добру основу за даље студије из 
математике, физике, биологије и хемије. 
ППоред ових факултета у обзир такође долазе
и високе техничке школе.

Факултети који ту долазе у обзир су 
филозофски, филолошки и правни.

 Природно - математички 
    смер (4 године)

 

 

Уче се претежно страни језици. Најчешћи је
енглески док су други по избору. Такође је 
заступљена историја, филозофија, психологија
и друге друштвене науке.

Ђаци који су посебно надарени из неких 
области могу да упишу гимназије овог типа. 
Ту између осталог долазе у обзир математичка,
филолошка и гимназија за спортисте. Битно је 
напоменути да се заове гимназије полажу 
посебни пријемни испити.

Ученици са посебним способностима
 за рачунарство и информатику /
физику и хемију (4 године)

Друштвено - језички смер 
  (4 године)



2.13. Општина Вождовац

Године 1947. основана је Школа за помоћнике геолога, да би годину дана 
касније, уредбом владе, био основан Геолошки техникум у Панчеву, а марта 
исте године актом владе основана је Хидрометеоролошка школа. 
После више пресељавања, школске просторије адаптиране су у улици Есад 
пашиној, 1965. године. Геолошка и хидрометеоролошка школа у Београду, 
носи име нашег прослављеног научника Милутина Миланковића од 1988. 
ггодине.Последњих година много се улагало у осавремењивање школе и 
адаптирање и реновирање постојећих просторија. Изграђено је ново 
игралиште, ограђено је двориште школе, опремљени су стари и адаптирани 
нови кабинети, постављена је расвета, замењени су врата и прозори, 
набављена је дигитална метеоролошка станица и метеорлошки заклон, 
у дворишту школе постављена је метеорлошка станица.

Смерови:

ППодручје рада: Хидрометеорологија

    - Хидролошки техничар (4 године)
    - Метеоролошки техничар (4 године)

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

    - Техничар за заштиту животне средине (4 године)

Подручје рада: Геологија, рударство и минерологија

    - Геолошки техничар за истраживање минералних сировина (4 године)
    - Геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију (4 године)

ghmskola@open.telekom.rs

www.ghmskola.edu.rs011/3098-084Есад Пашина 26, Београд (Вождовац)

ГЕОЛОШКА И ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКА ШКОЛА “МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”  БЕОГРАД ВОЖДОВАЦ



Геолошка и хидрометеоролошка школа “Милутин Миланковић” – Београд (Вождовац)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: Хидрометеорологија Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

Врши посматрања, мерења, сакупљање 
информација које се тичу водостаја, топлоте 
воде, протока, стварања леда на водотоковима. 
Ради на спровођењу хидролошких студија и 
испитивања. Учесник је израде упозорења и 
предвиђања ванредних околности попут 
ппоплава.

Бави се и проучавањем употребе водне силе и 
њеног претварања у електричну енергију, 
контролом водоснабдевања насељених места, 
наводњавања и одводњавања, регулацијом 
пловних праваца и проверавањем система 
подземних вода.

Задатак му је да врши мерење и детектује 
интензитет загађења животне средине. У опис
посла укључен је правилан рад са потенцијално
опасним материјалима, прилагођавање 
технологије стандардима и прописима, као и
правилно чување и одлагање отпадних 
мматеријала. По потреби испитује ваздух, воду
или земљиште и припрема их за процесе 
пречишћавања. Све податке о нивоу 
загађености шаље надлежним органима и 
започиње процес предузимања одређених 
мера превенције.

Хидролошки техничар
 (4 године)

Извршава радове који су повезани са мерењем
и посматрањем појава и процеса у области
метеорологије. Посао је углавном базиран на 
метеоролошке станице и аеродроме којима је 
од кључне важности метеоролошка прогноза. 
Изучава температуру ваздуха, ваздушни 
ппритисак, влажнот ваздуха, брзину и правац 
ветра, број сунчаних сати, облачност и сва 
мерења архивира у бази података. 

Извршена трансакција података се ажурира у
бази података и убацује у обавештајне системе, 
практичне за временске прогнозе. Радник је 
такође битан и у превенцији таложења 
гградоносних облака и користи се 
противградним ракетама.

Метеоролошки техничар 
(4 године)

Техничар за заштиту 
животне средине (4 године)



Геолошка и хидрометеоролошка школа “Милутин Миланковић” – Београд (Вождовац)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: Геологија, рударство и минерологија

Проучава разне минералне материје. Учествује у 
сакупљању узорака окамина, руда и стена и 
уписује информације о њиховој физичкој позицији. 
Примерке транспортује у лабораторију и тамо им 
отклања нечистоће, обавља преглед и сачињава 
опис. На бушотинама и у рудокоповима надгледа 
тток бушења, односно прокопавања. У његовом 
радном окружењу често су присутни прашина, 
непријатни мириси, бука, дим и знатне осцилације 
у температури.

Геолошки техничар за
истраживање минералних 
сировина (4 године)

Управља хидрогеолошким и геотехничким 
апаратима намењеним за тестирања у 
лабораторијским и теренским срединама. Бележи 
и процесуира податке из околине. Израђује 
геотехничке прорачуне и графичку документацију. 
Бави се побољшањем земљишта зависно од 
њњегове будуће намене (високоградња, 
хидротехнички објекти, саобраћајнице). Тестира 
реакцију објеката у разним етапама градње, од 
нацрта до искоришћавања. Подразумева 
коришћење врло прецизних алата и уређаја.

Геолошки техничар за 
геотехнику и 

хидрогеологију (4 године)



2.13. Општина Вождовац

Техничка школа за дизајн коже у Београду специјализовала се за делатност 
којом се бави 1961. године. Школа образује профиле четворогодишњих и 
трогодишњих усмерења.

Образовни профили дизајнер производа од коже и техничар-моделар коже 
по завршетку школовања могу да раде у облсати дизајна и моделовања обуће,
галантерије или конфекцијских производа од коже и крзна. Поред рада у 
сструци ученици могу и да наставе школовање на неком од факултета или 
високих школа. Техничари за заштиту животне средине се образују у области 
превенције у заштити животне средине, ревитализацији животне средине и 
начелима одрживог развоја. Добар део наставе на овом смеру се дешава у 
лабораторији. Трогодишња усмерења обућар, галантериста и конфекционар 
коже и крзна стварају могућност брзог запошљавања након завршене школе.

Смерови:

ППодручје рада: Текстилство и кожарство

    - Техничар дизајна производа од коже (4 године)
    - Обућар (3 године)
    - Галантериста (3 године)

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

    - Техничар за заштиту животне средине (4 године)

tszdk@hotmail.com

www.skolazadizajnkoze.edu.rs 011/2632-183Војислава Илића 88, Београд (Вождовац)

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ  БЕОГРАД ВОЖДОВАЦ



Техничка школа за дизајн коже – Београд (Вождовац)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: Текстилство и кожарство

Дизајнира изглед претежно кожних одевних 
предмета (ципеле, патике, јакне, шешире, 
каишеве, ремење итд.) и осталих кожних 
реквизита који имају одређену употребу. 

Његов посао је креативан, даје идеје и планове 
за израду, а по потреби и сам прави предмете 
оод коже. Они се израђују серијски као и 
појединачно. Потребна је спремност за тимски 
рад, иако се понекад ради самостално. 
Кожни дизајн је веома популаран у Италији, те 
стога италијански језик спада међу предмете 
овог смера.

Дизајнира изглед претежно кожних одевних 
предмета (ципеле, патике, јакне, шешире, 
каишеве, ремење итд.) и осталих кожних 
реквизита који имају одређену употребу. 

Његов посао је креативан, даје идеје и планове
за израду, а по потреби и сам прави предмете 
оод коже. Они се израђују серијски као и 
појединачно. Потребна је спремност за тимски
рад, иако се понекад ради самостално. 
Кожни дизајн је веома популаран у Италији, 
те стога италијански језик спада међу предмете 
овог смера.

Техничар дизајна
производа од коже 

(4 године)

Креира обућу која има примену у свакодневном
животу, спортским активностима или је 
намењена за моду. Прави скице модела и врши
селекцију материјала након чега израђује 
шаблон који му служи да лакше скроји одређене
делове обуће.Процесом лепљења и шивења 
ггрупише делове и у финалном делу обавља 
декорацију при чему се фокусира на детаље, 
боје и једнаке ивице. 

Могуће је самоиницијативно бављење овим 
занатом, на тај начин што ће правити обућу по
 поруџбини или поправљати већ ношену обућу.

Обућар 
(3 године)

Галантериста 
(3 године)



Техничка школа за дизајн коже – Београд (Вождовац)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

Задатак му је да врши мерење и детектује 
интензитет загађења животне средине. У опис
посла укључен је правилан рад са потенцијално 
опасним материјалима, прилагођавање технологије 
стандардима и прописима, као и правилно чување
 и одлагање отпадних материјала. 

ППо потреби испитује ваздух, воду или земљиште и
припрема их за процесе пречишћавања. 
Све податке о нивоу загађености шаље надлежним 
органима и започиње процес предузимања 
одређених мера превенције.

Техничар за заштиту
 животне средине (4 године)



2.13. Општина Вождовац

Школа за дизајн текстила је основана 1946. године у Београду, као 
Стручна школа за ученике у индустрији и занатству. Кроз своју историју 
више пута је мењала назив и локацију.

Настава се изводи у 16 класичних учионица, 13 радионица за извођење
практичне наставе, 3 специјализоване учионице, фискултурној сала, 
лабораторијама и кабинетима са свом потребном опремом, а ученицима 
јје на располагању и школска библиотека.

Будући ученици бирају један трогодишњи или четворогодишњи смер из 
подручја рада текстилство и кожарство.

Смерови:

Подручје рада: Текстилство и кожарство

    - Моделар одеће (4 године)
    - Текстилни техничар (4 године)
        - Техничар дизајна одеће (4 године)
    - Техничар дизајна текстилних материјала (4 године)
    - Модни кројач (3 године)

skolazadizajn@eunet.rs

www.skolazadizajntekstila.edu.rs011/2833-697Војислава Илића 88, Београд (Вождовац)

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА  БЕОГРАД ВОЖДОВАЦ



Школа за дизајн текстила – Београд (Вождовац)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: Текстилство и кожарство

Смишља изглед разне одеће у односу на врсту
материјала и намену одеће. Након почетне 
идеје, дизајнер прави прототип (или упућује 
како да се изради), а може и самостално да 
оствари своју идеју. Одећу може израдити и 
представити као самосталну или је представити
уу колекцији. Идеје сам осмишљава и израђује
у свом студију или салону, а када је пројекат 
већег обима у питању често, ради као део неког
 тима или организације.

Дизајнира изглед одевних предмта имајући у
виду њихову намену (нпр . свакодневна, свечана,
радна, спортска, заштитана одећа итд.), врсту и 
својства тканине итд .

На основу идејног решења, моделује и даје
упутства, или самостално израђује одевне 
ппредмете или модне детаље
Дизајнери одеће су будући модни креатори .
Одећа се може израђивати као уникатна, 
серијска, у колекцијама итд. Може радити у
самосталном кројачком салону, или као члан 
тима у производном процесу већег обима
    

Моделар одеће
(4 године)

Бави се материјалима везаним за текстилну 
индустрију. Ради на машинама и ручно, 
углавном плете. Организује производњу, 
контролише технолошке процесе. Одржава 
квалитет рада и производа. Ради у затвореном
простору, под вештачким светлом. Његов посао
ззахтева прецизност, концетрисаност и 
стрпљење. Производи које прави могу бити 
веома уникатни и достићи високе цене.

Текстилни техничар 
(4 године)

Техничар дизајна 
одеће (4 године)



Школа за дизајн текстила – Београд (Вождовац)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: Текстилство и кожарство

Ради на дизајну текстилних материјала. Одређује 
генерални изглед свих текстилних производа у које
спадају претежно одевни, украсни, уметнички и 
други производи. Има увид у структуру тканине и 
начин израде. Углавном даје идеје и упутства за 
израду, а по потреби може и сам да прави 
мматеријале као и појединачне производе. 
Упознат је са врстама тканина и техникама израде.
У послу може бити креативан па самим тим постоји
 могућност израде уникатних предмета од велике 
вредности.

Техничар дизајна 
текстилних материјала 

(4 године)

У подручје његовог рада спада израда одела и 
модела, припремање и управљање базичним
материјалима, исцртавање кројева, управљање 
планом према параметрима попут узорка, боје и 
величине. Врши мануелно кројење или уз помоћ 
калупа. На располагању му стоје апарати за 
ккројење: кружни ножеви, справе за притискање и 
вршење изреза, ножеви на траци, итд. У финалној 
фази саставља и склапа искројене и обележене 
комаде одела, ушива их и врши дораду.

Модни кројач 
(3 године)



2.13. Општина Вождовац

Школа за негу лепоте се налази у Београду, на Душановцу, а реализација 
практичне наставе за фризере одвија се у Војводе Степе 283. Ученици на 
располагању имају библиотеку са преко 3000  књига. Школа има фискултурну
 салу и спортске терене у школском дворишту.

Поред специјализованих учионица за реализацију практичне наставе, 
ученици практичну наставу обављају у приватним салонима, позориштима и
уу телевизијским кућама. У склопу ваннаставних активности организован је 
рад многобројних секција: литерарна, историјска, језичка, рецитаторска, 
позоришна, музичка, библиотечка, историјска, секција за предузетничко 
пословање, спортске секције.

Смерови:

Подручје рада: Делатност личних услуга

    - Сценски маскер и власуљар (4 године)
        - Женски фризер (3 године)
    - Мушки фризер (3 године)
    - Педикир и маникир (3 године)

skolazanegulepote@gmail.com

www.skolazanegulepote.edu.rs011/344-7226 Јована Суботића 2, Београд

ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ  БЕОГРАД ВОЖДОВАЦ



Школа за негу лепоте – Београд (Вождовац)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: Делатност личних услуга

Дужан је да дизајнира, трансформише и 
одржава перике и остале предмете које 
учествују у преуређивању изгледа фризура на
позоришним даскама. Може бити запослен и у 
телевизијској редакцији и битно је да има 
одређену дозу уметности како би на што бољи 
нначин дочарао режисерске односно 
продуценске идеје. Особа која се бави овим 
послом мора да буде љубазна и комуникативна
 у циљу подстицања позитивних међуљудских 
односа и успеха у послу.

Бави се негом косе, што подразумева услуге 
прања, увијања, шишања, фенирања, 
избељивања, нијансирања, бојења и естетског 
обликовања косе мушкараца и жена. 

Код фарбања косе, спрема препарате, ставља их
на косу, испира и потом наноси производе за
њњену заштиту. Поред тога, мушки фризер се 
бави скраћивањем и бријањем браде и 
обликовањем бркова. Може се јавити проблем 
снажних испарења приликом наношења 
хемикалија. Препоручује се добра кондиција 
услед стајања.

Сценски маскер
и власуљар 
(4 године)

Бави се негом косе, што подразумева услуге 
прања, увијања, шишања, фенирања, 
избељивања, нијансирања, бојења и естетског 
обликовања косе мушкараца и жена. 

Код фарбања косе, спрема препарате, ставља 
их на косу, испира и потом наноси производе
зза њену заштиту. Поред тога, мушки фризер се 
бави скраћивањем и бријањем браде и 
обликовањем бркова. Може се јавити проблем 
снажних испарења приликом наношења 
хемикалија. Препоручује се добра кондиција 
услед стајања.

Женски фризер 
(3 године)

Мушки фризер 
(3 године)



Школа за негу лепоте – Београд (Вождовац)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: Делатност личних услуга

Маникир је занимање оријентисано ка нези 
стопала и руку а поред тога бави се и ручном 
масажом. Такође се користи апаратуром за 
масирање, негује нокте и уклања заноктице. 

Украшавање и надограђивање ноктију је такође 
ужа специјалност особе која се бави маникиром.

РРадни простор је затвореног типа, а од радне 
опреме користе се маказе, турпија, посуда са 
водом за руке, апарат за сушење, стерилизатор, 
средства за вештачке нокте, ацетон, разне креме 
и друге препарате.

Педикир се бави неговањем и улепшавањем ногу, 
стопала и ноктију. Понекад нуди адекватна 
ррешења за медицинске проблеме као што су 
урасли нокти и остале интервенције које не 
захтевају хируршки захват. Потребно је исправно 
процењивање датог проблема и упућивање на 
интервенцију стручнијег лица. Средства која се 
користе у раду су маказе, турпија, кљешта, камен 
намењен за стопало, ножићи, посуде са водом.

ППоред датих средстава за рад потребан је и 
стелиризатор, средства за дезинфикацију, креме, 
лакови за нокте и остале хемикалије за хигијену. 
Битно је одржавање и редовна контрола 
сопственог прибора.

Педикир и маникир 
(3 године)



2.13. Општина Вождовац

Школа за основно и средње образовање “Вожд” налази се у Београду и 
смештена је на спрату зграде Завода за васпитање деце и омладине у 
Булевару ослобођења број 219. Настава се одвија у пријатном окружењу и 
амбијенту. Ученици основне школе похађају наставу у једној, а ученици 
средње у другој смени.

Школа има 7 учионица и 3 радионице у којима се обавља практична настава. 
““Вожд” је школа која је специјализована за рад са децом која су поремећена
у друштвеном понашању са којима се настава одвија по специјалном плану 
и програму. Посебан акценат ставља се на практичну наставу.

Школа за циљ има да створи што боље услове за своје ученике и да их 
припреми за бољу интеграцију и социјализацију у друштвену средину.

Смерови:

Подручје рада: Машинство и обрада метала

        - Аутолимар (2 године) 

Подручје рада: Производња и прерада хране

   - Припремач намирница (2 године) 

Подручје рада: Текстилство и кожарство

    - Шивач текстила (2 године) 

Подручје рада: Делатност личних услуга

    - Фризер (3 године) 

sosovozd@yahoo.com

www.sosovozd.znanje.info 011/3097-013Булевар ослобођења 219, (Вождовац)

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ “ВОЖД”  БЕОГРАД ВОЖДОВАЦ



Школа за основно и средње образовање “Вожд” – Београд (Вождовац)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: Машинство и обрада металаПодручје рада: Текстилство и кожарство Подручје рада: Делатност личних услуга

Бави се резањем и кројењем лима, његовом 
обрадом, монтажом лимених конструкција, 
израдом олука, кровних облога, разних мустри 
за спремање оброка и сл. 

Служи се разним алатима, калупима за 
исцртавање, мануелним и аутоматским 
ммаказама за сечење лима, бушилицама, 
брусилицама, чекићима, нитнама, лемилицама, 
летлампама и ваљковима за исправљање и 
савијање лима. Стара се о примени заштитних 
мера.

Бави се негом косе, што подразумева услуге 
прања, увијања, шишања, фенирања, 
избељивања, нијансирања, бојења и естетског 
обликовања косе мушкараца и жена. 

Код фарбања косе, спрема препарате, ставља их
на косу, испира и потом наноси производе за
њњену заштиту. Поред тога, мушки фризер се 
бави скраћивањем и бријањем браде и 
обликовањем бркова. Може се јавити проблем 
снажних испарења приликом наношења 
хемикалија. Препоручује се добра кондиција 
услед стајања.

Аутолимар 
(2 године) 

Бави се материјалима везаним за текстилну 
индустрију. Ради на машинама и ручно, 
углавном плете. Организује производњу, 
контролише технолошке процесе. Одржава 
квалитет рада и производа. Ради у затвореном
простору, под вештачким светлом. 

ЊЊегов посао захтева прецизност, 
концетрисаност и стрпљење. Производи које 
прави могу бити веома уникатни и достићи
високе цене.

Шивач текстила 
(2 године) 

Фризер 
(3 године) 



Школа за основно и средње образовање “Вожд” – Београд (Вождовац)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: Производња и прерада хране

Бави се одабиром намирница та припремање
јела, аранжирањем јела, припремањем листе
јела за припрему, вођењем рачуна о личној
хигијени и хигијени средстава и простора.

Припремач намирница
(2 године) 



2.14. Општина Врачар



2.14. Општина Врачар

Школа је основана 1859. године и од свог оснивања па све до 1956. године
носи име Трећа београдска гимназија. У наредним годинама више пута је 
мењала назив, од Класичне до Осме, да би на крају 1991. године, поново 
вратила првобитни назив угравиран на бронзаној плочи зграде школе: 
“Зграда Треће београдске гимназије”.  Зграда школе је због своје историјске 
вредности проглашена за споменик културе 1964. године.
ССваке године школа упише четири природно-математичка одељења, 
четири друштвено-језичка одељења и два билингвално одељење. 
Пријемни испит из италијанског или француског језика полажу ученици 
који се одлуче да се образују кроз билингвални програм где ће наставу 
слушати на два језика: српски и француски или српски и италијански. 
У оквиру ваннаставних активности активне су три секције: драмска, 
програмерска и социолошка секција.

ССмерови:

Подручје рада: Економија, право и администрација

    - Природно-математички смер (4 године)
    - Друштвено језички смер – српско-италијански (4 године)
    - Друштвено језички смер – српско-француски (4 године)
    - Друштвено језички смер (4 године)
    - Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику (4 године)

trecabggim@gmail.com

www.trecagimnazija.edu.rs011/3640-942Његошева 15, Београд (Врачар)

III БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА  БЕОГРАД ВРАЧАР



III Београдска гимназија (Врачар)

Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Уче се углавном предмети из природних наука. 
Преовлађују математика, физика и хемија, па 
затим биологија, географија, информатика.

Oни који буду завршили природни смер ће 
имати добру основу за даље студије из 
математике, физике, биологије и хемије. 
ППоред ових факултета у обзир такође долазе
и високе техничке школе.

Факултети који ту долазе у обзир су 
филозофски, филолошки и правни.
Смерови:
Српко - француски, српско - италијански и 
општи друштвено језички смер.

 Природно - математички 
    смер (4 године)

 

 

Уче се претежно страни језици. Најчешћи је
енглески док су други по избору. Такође је 
заступљена историја, филозофија, психологија
и друге друштвене науке.

Ђаци који су посебно надарени из неких 
области могу да упишу гимназије овог типа. 
Ту између осталог долазе у обзир математичка,
филолошка и гимназија за спортисте. Битно је 
напоменути да се заове гимназије полажу 
посебни пријемни испити.

Ученици са посебним способностима
 за рачунарство и информатику 

(4 године)

Друштвено - језички смер 
  (4 године)



2.14. Општина Врачар

Четрнаеста београдска гимназија основана је 1935. године. Ученици се 
образују кроз два смера: природно-математички и друштвено-језички. 
Похађа је више од 1000 ученика распоређених у 32 одељења.

Током 2007. године реновирана је зграда школе и од тада се образовно-
васпитни рад обавља у 16 учионица, 3 информатичка кабинета и кабинету 
за стране језике са мултимедијалном таблом. У школски простор се убраја и 
ббиблиотека са више од 8 000 књига, али школа нема салу за физичко 
васпитање већ се физичка настава изводи у објектима Спортског центра 
”Врачар”.

Део учионица опремљен је лаптоповима и пројекторима. Сви рачунари у 
школи повезани су на интернет, а формиране су и три ЛАН мреже. 
Три рачунара у ходнику школе доступна су свим ученицима.

Смерови:

ППодручје рада: Гимназија

    - Природно-математички смер (4 године)
    - Друштвено-језички смер (4 године)

direktor@cetrnaestgim.edu.rs

www.cetrnaestgim.edu.rs011/3086-920Хаџи Проданова 5, Београд (Врачар)

XIV БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА  БЕОГРАД ВРАЧАР



XIV Београдска гимназија (Врачар)

Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Уче се углавном предмети из природних наука. 
Преовлађују математика, физика и хемија, па 
затим биологија, географија, информатика.

Oни који буду завршили природни смер ће 
имати добру основу за даље студије из 
математике, физике, биологије и хемије. 
ППоред ових факултета у обзир такође долазе
и високе техничке школе.

Факултети који ту долазе у обзир су 
филозофски, филолошки и правни.

 Природно - математички 
    смер (4 године)

 

 

Уче се претежно страни језици. Најчешћи је
енглески док су други по избору. Такође је 
заступљена историја, филозофија, психологија
и друге друштвене науке.

Друштвено - језички смер 
  (4 године)



2.14. Општина Врачар

Најзаслужнији за оснивање Вечерње занатске школе, претходницу данашње 
Архитектонско техничке, били су Светолик И. Поповић, Ђорђе Б. Златановић, 
Јосиф Букавац и његови пријатељи, који су добили сагласност Министарства привреде
за оснивање школе. Током своје историје школа је претрпела мање измене у 
заступљеним областима рада и у самом називу.

Архитектонска школа у Београду образује ученике на два образовна смера из подручја
ррада геодезија и грађевинарство: архитектонски техничар и грађевински техничар за 
високоградњу. Део наставе одвија се уз помоћ рачунара, а практична настава одвија се 
под стручним надзором професора.

Школа поседује фискултурну салу која својом функционалношћу превазилази сличне 
објекте код нас. Школска библиотека садржи око 6 500 наслова.

Смерови:

Подручје рада: Геодезија и грађевинарство

        - Архитектонски техничар (4 године)

Уређује и презентује урбанистичке пројекте. Бави се високоградњом, конзервацијом и ревитализацијом. Анализира цене и предрачун
радова. Током школовања стиче знања из нацртне геометрије, статике и отпорности материјала, примене рачунара у грађевинарству, 
урбанизма и слично. Ово занимање је изузетно тражено и посао се углавном налази лако.

ats@ats.edu.rs

www.arhitektonska-skola.wix.com011/241-28-94Војислава Илића 78

АРХИТЕКТОНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА  БЕОГРАД ВРАЧАР



2.14. Општина Врачар

Музичка школа “Јосиф Маринковић” је основана 1948. године у Београду. 
Носи име нашег познатог композитора Јосифа Маринковића. 
Многи ученици су после завршетка ове школе наставили са 
професионалним бављењем у области музике. Школа нуди образовање у 
трајању од 4 године у подручју рада култура, уметност и јавно 
информисање, за образовни профил музички извођач.

УУченици имају могућност да похађају музичке предмете упоредо са неком 
другом стручном школом или гимназијом.

Смерови:

Подручје рада: Култура, уметност и јавно информисање

    - Музички извођач (4 године)

Ова провесија се базира на способностима за вокално или инструментално извођење. Захтева одређен ниво интересовања и посвећеност која се огледа у 
успесима из основне музичке школе. Предмет проучавања зависи од одабира инструмента који се одабира на самом почетку школовања као што су: виола, 
ввиолончело, виолина, контрабас, клавир, гитара, перкуције, харфа, фрула, флаута, кларинет, тромбон, труба, саксофон, обоа и други. Музички извођач се може 
пронаћи и у одређеним одсецима као што су џез музика, соло певање, црквено певање и многе друге секције. Такође могуће су и припреме за велику музичку 
сцену као на пример за оперу или филхрмонију које су праћене додатним усавршавањем на Музичкој академији. Уколико се баве искључиво инструменталним
делом, могућа је обука за сервисирање и оправку инструмената. Од кључне је важности да кандидат има завршен први степен односно основну музичку школу
ууколико жели похађа средњу музичку школу. Постоји могућност за упис и без основног музичког образовања, али у том случају неопходно је извршити 
диференцијацију испита и тиме се стекне признање које одговара критеријуму основног музичког образовања. 

muzicka@josifmarinkovic.edu.rs

www.josifmarinkovic.edu rs011/3236-504Крунска 8, Београд (Врачар)

МУЗИЧКА ШКОЛА “ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”  БЕОГРАД ВРАЧАР



2.14. Општина Врачар

Музичка школа “Јосип Славенски” основана је 1937. године у Београду, под окриљем 
Музичке академије и током свог рада стекла је велики углед и поштовање нарочито 
међу људима из области музике и уметности. Школа носи име познатог композитора 
Јосипа Славенског. Професори и ђаци школе носиоци су бројних признања и награда 
са разних такмичења како домаћих тако и иностраних.

Сваком уписаном ученику ове школе омогућен је: квалитетан образовно-васпитни рад 
ууз уважавање личности, удруживање у различите групе, клубове и активно учествовање
 и организовање ученичког парламента, подршка професора у развоју личности. 
Посебна подршка даје се за исказан таленат и афирмацију истог. Школа образује 
ученике на одсецима: клавирски, гудачки, теоретски, одсек за гитару, дувачки и одсек за
камерну музику.
Настава се одвија у 36 учионица прилагођених индивидуалној и групној настави. 
На другом спрату школе налази се концертна сала и библиотека са богатим садржајем 
ппреко 14 000 књига. Настава из физичког васпитања одвија се у СЦ Врачар.

Смерови:

Подручје рада: Култура, уметност и јавно информисање

    - Музички извођач – класична музика (4 године) 
    - Музички извожач – одсек ране музике (4 године) 
    - Музички сарадник (4 године) 

muzskjosipslavenski@sbb.rs

www.slavenski.edu.rs011/2455-953Радослава Грујића 2а, Београд (Врачар)

МУЗИЧКА ШКОЛА “ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”  БЕОГРАД ВРАЧАР



Музичка школа Јосип Славенски (Врачар)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Музички сарадник је лице које се бави 
припремањем музичке подлоге у медијском 
маркетингу, музичког уређења и монтаже 
радио и ТВ емисија као и серија и филмова. 

У директној је вези са музичким уредником са
којим често сарађује и саветује га. Служи као
  подршка режисерима приликом одабира 
музике која се најбоље уклапа филмском жанру 
и идеји режисера. Такође може да се запосли и
 у обданишту као стручно лице које је је 
задужено за дечији хор и дириговање.

Музички сарадник 
(4 године) 

Ова провесија се базира на способностима за 
вокално или инструментално извођење. Захтева 
одређен ниво интересовања и посвећеност која 
се огледа у успесима из основне музичке школе. 
Предмет проучавања зависи од одабира 
инструмента који се одабира на самом почетку 
шшколовања као што су: виола, виолончело, 
виолина, контрабас, клавир, гитара, перкуције, 
харфа, фрула, флаута, кларинет, тромбон, труба, 
саксофон, обоа и други…

Музички извођач се може пронаћи и у одређеним 
одсецима као што су џез музика, соло певање, 
црквено певање и многе друге секције. Такође 
ммогуће су и припреме за велику музичку сцену 
као на пример за оперу или филхрмонију које су 
праћене додатним усавршавањем на Музичкој
 академији. Уколико се баве искључиво 
инструменталним делом, могућа је обука за 
сервисирање и оправку инструмената.

Од кључне је важности да кандидат има завршен 
ппрви степен односно основну музичку школу 
уколико жели похађа средњу музичку школу. 
Постоји могућност за упис и без основног 
музичког образовања, али у том случају 
неопходно је извршити диференцијацију испита
 и тиме се стекне признање које одговара 
критеријуму основног музичког образовања.

Музички извођач – 
класична/одсек рана
 музика (4 године) 



2.14. Општина Врачар

Музичка школа “Станкович” из Београда има традицију дужу од једног века. 
Основана је 1911. године, а име је добила по нашем познатом композитору, хоровођи
 и пијанисти, Корнелију Станковићу. Многи познати уметници данашњице прошли су
кроз ову школу. Године 1993. отвара се одсек за џез музику и то је био први такав 
одсек у југоисточној Европи.

Ученици школе активни су учесници бројних културних манифестација широм земље.
УУченици се образују на одсецима: вокално-инструментални, џез, теоретски, 
клавирски.

Смерови:

Подручје рада: Култура, уметност и јавно информисање

    - Музички извођач – класична музика (4 године) 
    - Музички сарадник (4 године) 
    - Музички извођач – џез музика (4 године)

sekretarijat@msstankovic.edu.rs

msstankovic.edu.rs011/3230-226Кнеза Милоша 1а

МУЗИЧКА ШКОЛА “СТАНКОВИЋ”  БЕОГРАД ВРАЧАР



Музичка школа Станковић (Врачар)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Музички сарадник је лице које се бави 
припремањем музичке подлоге у медијском 
маркетингу, музичког уређења и монтаже 
радио и ТВ емисија као и серија и филмова. 

У директној је вези са музичким уредником са
којим често сарађује и саветује га. Служи као
  подршка режисерима приликом одабира 
музике која се најбоље уклапа филмском жанру 
и идеји режисера. Такође може да се запосли и
 у обданишту као стручно лице које је је 
задужено за дечији хор и дириговање.

Музички сарадник 
(4 године) 

Ова провесија се базира на способностима за 
вокално или инструментално извођење. Захтева 
одређен ниво интересовања и посвећеност која 
се огледа у успесима из основне музичке школе. 
Предмет проучавања зависи од одабира 
инструмента који се одабира на самом почетку 
шшколовања као што су: виола, виолончело, 
виолина, контрабас, клавир, гитара, перкуције, 
харфа, фрула, флаута, кларинет, тромбон, труба, 
саксофон, обоа и други…

Музички извођач се може пронаћи и у одређеним 
одсецима као што су џез музика, соло певање, 
црквено певање и многе друге секције. Такође 
ммогуће су и припреме за велику музичку сцену 
као на пример за оперу или филхрмонију које су 
праћене додатним усавршавањем на Музичкој
 академији. Уколико се баве искључиво 
инструменталним делом, могућа је обука за 
сервисирање и оправку инструмената.

Од кључне је важности да кандидат има завршен 
ппрви степен односно основну музичку школу 
уколико жели похађа средњу музичку школу. 
Постоји могућност за упис и без основног 
музичког образовања, али у том случају 
неопходно је извршити диференцијацију испита
 и тиме се стекне признање које одговара 
критеријуму основног музичког образовања.

Музички извођач – 
класична/џез

 музика (4 године) 



2.14. Општина Врачар

Техничка школа ГСП основана је 1933. године у Београду. Данас нуди 
квалитетно образовање ученика за потребе градског саобраћајног 
предузећа, државних и приватних аутопревозника, сервиса и одржавања 
моторних возила. Школа располаже са: 20 учионица класичног типа, салом
за фискултуру, кабинетима за информатику, лабораторијом за 
електротехнику, 2 радионице за потребе практичне наставе, амфитеатром 
сса 130 места опремљеним аудио и видео опремом, полигоном за вожњу и 
библиотеком. За потребе практичне наставе школа располаже са: 
11 радионица на адреси Дунавска 62 и 3 радионице у улици 
Грчића Миленка. У склопу ваннаставних активности организован је рад секција: 
новинарска, планинарска и спортске секције. Ученици који се школују у подручју
рада саобраћај, имају могућност полагања возачког испита Б и Ц категорија у школи.

Смерови:

ППодручје рада: Машинство и обрада метала

    - Машински техничар моторних возила (4 године)
    - Механичар моторних возила – дуално (4 године)
    - Бравар–заваривач (4 године)

skolagsp@gmail.com

www.tehnickaskolagsp.edu.rs011/2458-626Радослава Грујића 2, Београд (Врачар)

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП  БЕОГРАД ВРАЧАР

Подручје рада: Саобраћај

    - Техничар друмског саобраћаја (4 године)
    - Возач моторних возила (3 године)

Подручје рада: Електротехника

    - Електротехничар за електронику на возилима (4 године)
    - Аутоелектричар (3 године)



Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: Машинство и обрада метала

Проучава функционално стање моторних
возила. Обучен је за технички преглед разних 
врста мотора. Врши сервис возила и обучен је 
за њихов ремонт и одржавање.

Знање о начину фунционисања, адекватној 
опреми, алату и одржавању возила стиче како 
ттеоријским тако и практичним радом. У склопу 
наставног програма, ученик мора да положи 
возачки испит Б категорије током школовања. 
Након завршетка школовања постаје стручно 
лице у области моторних возила и као такав 
може се запослити у установама као што су 
осигурање, војска Србије, технички преглед и 
ссервиси, МУП, аутомеханичарским 
радионицама.

Машински техничар 
моторних возила 
(4 године)

Претежно се бави контролом рада аутомобила 
и сличних возила. Проналази узрок квара и 
врши поправку. Неисправне делове најчешће 
мења за нове, а затим их и тестира. Може да 
буде специјализован за рад на једној врсти
возила или да врши поправку и сервис више 
вврста возила. То су углавном разни типови 
аутомобила, а ако је запослен у возним 
парковима онда у обзир долазе и друге врсте 
моторних возила. Ради у затвореном простору.

Спаја два парчета метала загревајући им ивице
до тачке топљења. Занимање, које након 
добијања атеста (потврде о стручности), има 
велики потенцијал за брзо запошљавање. 
Заваривачи се деле на две групе: електро и 
гасни заваривачи и у складу са том поделом у 
сстању су да користе апарате за један, или оба 
процеса заваривања. Сваки заваривач мора да
прође посебну обуку пре него што почне са 
радом. Приликом рада, неопходно је користити 
заштитну опрему. Пожељно је да буде физички
спреман, издржљив и концентрисан на рад.

Механичар моторних 
возила  (4 године)

Бравар–заваривач 
(4 године)

Техничка школа ГСП - Београд (Врачар)



Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: Саобраћај

У његово занимање спадају организација, 
анализа и праћење података о путничком и
теретном саобраћају, евиденција присутности 
возача и организација распореда возног 
особља. Учествује у изради реда вожње, 
израчунавању цена путничког и теретног 
ппревоза, техничким прегледима, пословима 
одржавања возила, диспечерским и 
складишним пословима, води рачуна о 
безбедности возила, путника и превозне робе
итд. Може да ради у компанијама за превоз, 
полицији итд.

Техничар друмског 
саобраћаја (4 године)

Врши превоз путника и робе, управљајући 
различитим моторним возилима. Упознат је са 
правилима о регулисању саобраћаја и 
безбедности на путу, познаје основе 
транспортног права, саобраћајне психологије и
у току је са информацијама о стању на 
ппутевима, улицама и паркиралиштима. 
Задужен је за одржавање возила и отклањање 
кварова, добијање свих потребних докумената, 
утовар и истовар и безбедност терета током 
превоза.

Возач моторних
возила (3 године)

Техничка школа ГСП - Београд (Врачар)



Техничка школа ГСП - Београд (Врачар)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: Електротехника

Бави се уградњом електричних уређаја за 
аутомобиле и слична возила, њиховом 
поправком и одржавањем. Проверава сву 
опрему попут акумулатора, климе, кочница, 
генератора итд. По потреби мења неисправне 
делове. Ради делимично на отвореном и у 
ззатвореном простору

Аутоелектричар 
(3 године)

Електротехничар за електронику на возилима је
образовни профил где ученици на крају 
школовања могу да обављају самостално
послове одржавања, сервисирања и оправке 
механичких, електричних и електронских 
система уз електронску дијагностику 
иисправности елемената и система. 

Завршетком овог образовног профила стиче се
могућност запослења у неком 
специјализованом сервису, радионици за 
технички преглед возила или у било којој 
фирми где је потребан рад на одржавању 
возила.

Електротехничар за 
електронику на

 возилима (4 године)



2.15. Општина Земун



2.15. Општина Земун

Школа је основана 1883. године као Трговачка школа. Кроз своју
историју прошла је кроз многе реформе и трансформације како 
образовног система тако и саме школе. Више пута је мењан назив као и
 зграда у којој се изводила настава.

Током ратних периода радило се у јако тешким условима, а број 
уписаних ђака био је преполовљен. Многи ученици ове школе дали су 
ссвој живот у борби за отаџбину. Школа носи име народног хероја 
Наде Димић, а од 1987. године званичан назив је Економска школа 
“Нада Димић” Земун.

Смерови:

Подручје рада: Економија, право и администрација

    - Финансијски администратор (4 године)
    - Економски техничар (4 године)

esnadadimic@yahoo.com

www.ekonomska-zemun.edu.rs011/2190-38622. октобра 19, Београд (Земун)

ЕКОНОМСКА ШКОЛА “НАДА ДИМИЋ”  ЗЕМУН



Економска школа “Нада Димић” – Земун

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: Економија, право и администрација

Ради у банкама или економским предузећима, 
углавном у својој канцеларији. Са времена на 
време у обзир долази и рад за шалтером. Бави 
се финансијама, маркетингом, књиговодством 
и другим економским делатностима. 

Ту спада и књижење банкарских промена, 
пписање извештаја, као и спровођење новчаних 
трансакција. Активно користи рачунар. 
Неопходно је да буде прецизан, сналажљив, 
организован и отворен за комуникацију.

Економски техничар 
(4 године)

У делокруг његовог ангажовања спадају 
послови управљања архивом, исплате зарада, 
израчунавања доприноса и пореза на плате, 
регистровања исплаћених фактура, 
обрачунавања и укњижења докумената, 
прихода и трошкова предузећа. 

ББави се и припремом и састављањем разних 
извештаја, вођењем датотеке и картотеке и 
другим књиговодственим задацима. 
Радни положај везује га за канцеларијски 
простор и употребу рачунара и припадајуће 
опреме.

Финансијски техничар 
(4 године)



2.15. Општина Земун

Електротехничка школа “Земун” носи овај назив од априла 2003. године. 
Школа се од тада константно усавршава и модернизује с’циљем да 
обезбеди што квалитетније образовање ученицима у електроструци.

Школа је данас савремена образовна установа, која је обезбедила 
потребна средства за квалитетно и занимљиво извођење теоријске 
и практичне наставе. Ученици ове школе већ годинама постижу 
ззапажене резултате на културним, спортским и другим такмичењима. 
Образовање се одвија у подручју рада електротехнике. 

Смерови:

Подручје рада: Електротехника

    - Администратор рачунарских мрежа (4 године)
    - Сервисер термичких и расхладних уређаја (3 године)
    - Електротехничар информационих технологија (4 године)
        - Електротехничар рачунара (4 године)
    - Електротехничар аутоматике (4 године)
    

direktor@ets-zemun.edu.rs

www.ets-zemun.edu.rs011/2618-155Наде Димић 4, Земун

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА “ЗЕМУН”



Електротехничка школа Земун

Подручје рада: Електротехника
Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Електротехничар 
информационих 

технологија (4 године)

Оспособите се за учешће у инвидуалној или 
тимској изради софтверских апликација, 
креирање и развој база података, статичких и 
динамичких веб презентација и одржавање и 
проверу сигурности информационих система. 

Научите да саставите рачунарске конфигурације
ттестирате њихову исправност и отклаљате 
кварове, инсталирате оперативне системе, 
конфигуришете и одржавате рачунарске мреже 
различитих технологија, користите интернет 
сервисе, креирате, моделирате, развијате и 
инплеменирате базе података, креирате 
различите врсте десктоп и веб апликација као и
  апликације за рад са базама података и 
апликације за електронско пословање.

Међу главне одговорности спада повезивање 
рачунара, одржавање мреже и друге 
рачунарске опреме. Брине се о евентуалним 
проблемима на мрежи и мења кварне делове.

У опис смера такође спада заштита података, 
контрола приступа корисника, заштита 
пприватности и слично. Даје предлоге о 
унапређењу мреже и о пожељним променама 
које би тај напредак убрзале. 

Врши контролу и поправку уређаја за 
одржавање топлоте. Најчешће ради са 
фрижидерима, замрзивачима и електричним 
пећима. Понекад у обзир долазе и већи 
индустријски уређаји. 

Прегледа електроенергетске компоненте, 
уукјучујући и моторе. Мења неисправне и старе 
делове за нове. Већи део времена проводи у 
радионицама. Положај тела зависи од уређаја 
на ком ради.

Администратор 
рачунарских мрежа

(4 године)

  Сервисер за 
термичке и расхладне
 уређаје (3 године)



Електротехничка школа “Земун”

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: Електротехника

Бави се претежно хардверским делом рачунара.
Ту спада одржавање и сервисирање рачунара, 
опреме и рачунарских система. Поправља 
кварове, мења делове, саставља нове рачунаре 
и раставља старе. Проверава рад компоненти и
набавља нове (процесор, графичка картица, 
ккулер, матична плоча, хард диск и слично.) 
Поред хардвера, такође ради и на софтверу, у 
шта спада инсталација оперативних система, 
разних врста програма, одржавање интернета, 
као и друге врсте подешавања.

Будући да је свет рачунара веома динамичан и 
обележен честим променама, неопходно је 
ппратити нове трендове и примењивати их у 
струци. 

Електротехничар рачунара 
(4 године)

Електротехничар 
аутоматике
(4 године)

Овај смер је специфичан по томе што спаја многа
знања и практичне вештине. Бави се 
поправљањем и одржавањем опреме и 
техничких средстава у многобројним 
делатностима попут машинства, електротехнике, 
медицине, оптике и слично, такође су 
ооспособљени да одржавају и поправљају кућне, 
оптичке или канцеларијске апарате, медицинску,
мерну и регулациону опрему, машине и уређаје 
на пнеуматски и хидраулични погон итд.



2.15. Општина Земун

Земунска гимназија почела је са радом септембра 1858. године под 
називом Реална школа у Земуну. 

Школска библиотека поседује око 27 000 књига, а скоро трећину њих 
поклонили су бивши ученици и професори школе. Ученицима су на 
располагању и бројне секције: драмска, литерарна, новинарска, 
лингвистичка, метаматичка, историјска, рачунарска, ликовна, 
ппланинарска, секција “занимљива физика”, хор и спортске секције.

Гимназија у Земуну образује ученике кроз четворогодишње 
школовање на неком од три смера: природно-математичи и 
друштвено-језички, а од школске 2015/2016. године отворено је 
одељење за ученике са посебним способностима из области физике.

Смерови:

Подручје рада: Гимназија

        - Природно-математички смер (4 године)
    - Друштвено-језички смер (4 године)
    - Ученици са посебним способностима за физику (4 године)
    - Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику (4 године)

office@zemunskagimnazija.edu.rs

www.zemunskagimnazija.edu.rs011/3162-680Градски парк 1, Земун

ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА  ЗЕМУН



Земунска гимназија – Земун

Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Уче се углавном предмети из природних наука. 
Преовлађују математика, физика и хемија, па 
затим биологија, географија, информатика.

Oни који буду завршили природни смер ће 
имати добру основу за даље студије из 
математике, физике, биологије и хемије. 
ППоред ових факултета у обзир такође долазе
и високе техничке школе.

Факултети који ту долазе у обзир су 
филозофски, филолошки и правни.

 Природно - математички 
    смер (4 године)

 

 

Уче се претежно страни језици. Најчешћи је
енглески док су други по избору. Такође је 
заступљена историја, филозофија, психологија
и друге друштвене науке.

Ђаци који су посебно надарени из неких 
области могу да упишу гимназије овог типа. 
Ту између осталог долазе у обзир математичка,
филолошка и гимназија за спортисте. Битно је 
напоменути да се заове гимназије полажу 
посебни пријемни испити.

Ученици са посебним способностима
 за рачунарство и информатику

/ физику (4 године)

Друштвено - језички смер 
  (4 године)



2.15. Општина Земун

Медицинска школа “Надежда Петровић” је основана 1958. године у
Земуну. Првих неколико година рађено је у тешким условима, са 
недостатком адекватног простора иако је потреба за оваквим кадром
била велика. Године 1964. школи су додељене просторије основне
школе “Нада Димић” у Земуну, где се и данас налази.

Неколико година након тога, школа ради у неупоредиво бољим
уусловима. Оформљено је неколико нових кабинета, библиотека, 
а створени су и много бољи услови за извођење практичне наставе.

Данас у овој школи наставу похађа око 1000 ученика распоређених у 
35 одељења. Школа поседује два кабинета за здравствену негу, 
кабинет за прву помоћ, кабинет за анатомију и физиологију, 
козметологију и естетску негу. Сви кабинети опремљени су 
најсавременијом опремом. Школска библиотека садржи око 15 000 наслова.

ССмерови:
Подручје рада: Здравство и социјална заштита

   - Козметички техничар (4 године)
   - Медицинска сестра – техничар (4 године)
   - Здравствени неговатељ (3 године)
   - Медицинска сестра – васпитач (4 године)

skola@medicinskazemun.edu.rs

www.medicinskazemun.edu.rs011/2618-058Наде Димић 4, Земун

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА “НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”  ЗЕМУН



Медицинска школа “Надежда Петровић” – Земун

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Помаже непокретним или ослабљеним 
пацијентима приликом устајања, промене 
положаја тела и одласку до тоалета. Такође је 
задужен за уредност пацијентове собе и 
непосредне околине, што укључује намештање 
кревета, мењање постељине и одржавање 
ххигијене. Углавно раде по упутству или уз надзор 
лекара или другог медицинског особља. 
Могућност запослења укључује болнице, 
геронтолошке и сличне установе. Предност се 
даје физички издржљивим особама које су 
спремне да раде и празницима и викендима, 
често у ноћној смени.

Бави се професионалним третманима који се 
спроводе над лицем, телом, косом или ноктима
муштерије у циљу естетског улепшавања, али и
по препоруци кожног лекара. На располагању
му стоје разне направе и уређаји намењени за 
естетско третирање епитела, масажери, лампе, 
еепи-апарати, лупе за посматрање лица и врата.
Оспособљен је за примену модерних 
козметичких поступака попут елиминисања 
нежељених длака, стрија, бора и мањих 
ожиљака помоћу ласера.

Посао је базиран на рад са здравом децом у 
предшколским установама од 1 до 3 године 
старости. Подразумева васпитно образовну улогу
и негу здравља деце. Захтева подстицање 
позитивних радних навика у раном узрасту као и 
навике о хигијени, међусобној толеранције и 
кколективној свести. Води рачуна о њиховој 
исхрани и бави се повијањем и пресвлачењем 
деце.

Подразумева санитарну проверу пре доласка 
деце у установу, затим вођење рачуна о хигијени
млађе деце и стелирисање и дезинфекцију 
предмета са којима деца и вапитач долазе у 
ддодир. Саветује родитеље и обавештава их о 
новостеченим навикама детета. 

Медицинска сестра – 
васпитач (4 године)

Здравствени неговатељ
 (3 године)

Козметички техничар
(4 године)

Подручје рада: Здравство и социјална заштита



Медицинска школа “Надежда Петровић” – Земун

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Води рачуна о болесницима уз инструкције
надлежног доктора. Користи терапију која је 
болеснику прописана, надгледа телесне 
реакције пацијента током припреме за даље 
третманте, прикупља узорке и прослеђује их на 
анализе у лабораторију. Врши интензивни 
ннадзор телесних промена пацијента код 
виталних функција ко што су пулс, крвни 
притисак и температура. Тежи да је болесник 
удобно хоспитализован и води рачуна о 
његовој хигијени.

Овакав облик рада затева особу која нема 
присутво гадљивости или било какве 
оосетљивости на крв и остале телесне течности.
 За успешан рад потребна је љубазност, свест о 
тежини тегоба пацијената и професионализам 
у сваком датом тренутку.

Медицинска сестра -
техничар (4 године)

Подручје рада: Здравство и социјална заштита



2.15. Општина Земун

Музичка школа “Коста Манојловић” основана је септембра 1939. године у 
Земуну. У почетку је радила као издвојено одељење музичке школе 
“Станковић” из Београда.

Настава се данас организује у три одвојена простора. Први је у матичној 
школи, затим у одељењу за слабовиду децу “Вељко Рамадановић” и основној
 школи “Лазар Саватић”. Школа има око 1000 ученика и 140 чланова наставног
  и ваннаставног особља. У школи постоји седам одсека: клавир, гудачки 
инструменти, дувачки инструменти, соло певање, хармоника, гитара и одсек 
за музичку продукцију и снимање звука.

Смерови:

Подручје рада: Култура, уметност и јавно информисање

    - Музички извођач (4 године) 
    - Дизајнер звука (4 године)

office@kostaman.edu.rs

www.kostaman.edu.rs011/2615-223Немањина 9, Земун

МУЗИЧКА ШКОЛА “КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”  ЗЕМУН



Музичка школа “Коста Манојловић” – Земун

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Дизајнер звука 
(4 године)

Ова провесија се базира на способностима за 
вокално или инструментално извођење. Захтева 
одређен ниво интересовања и посвећеност која 
се огледа у успесима из основне музичке школе. 
Предмет проучавања зависи од одабира 
инструмента који се одабира на самом почетку 
шшколовања као што су: виола, виолончело, 
виолина, контрабас, клавир, гитара, перкуције, 
харфа, фрула, флаута, кларинет, тромбон, труба, 
саксофон, обоа и други…

Музички извођач се може пронаћи и у одређеним 
одсецима као што су џез музика, соло певање, 
црквено певање и многе друге секције. Такође 
ммогуће су и припреме за велику музичку сцену 
као на пример за оперу или филхрмонију које су 
праћене додатним усавршавањем на Музичкој
 академији. Уколико се баве искључиво 
инструменталним делом, могућа је обука за 
сервисирање и оправку инструмената.

Од кључне је важности да кандидат има завршен 
ппрви степен односно основну музичку школу 
уколико жели похађа средњу музичку школу. 
Постоји могућност за упис и без основног 
музичког образовања, али у том случају 
неопходно је извршити диференцијацију испита
 и тиме се стекне признање које одговара 
критеријуму основног музичког образовања.

Упознат је са аудио и видео медијима попут
радиа, телевизора, рачунара, интернета и 
слично. Бави се обрадом звука за потребе 
медија, а такође може да прави и сопствене 
музичке нумере. На располагању су разни 
послови попут тонца на концертима и 
ссвиркама, продуцента, композитора, музичког 
сарадника итд. Променљиво радно време.

Музички извођач
 (4 године) 



2.15. Општина Земун

Школа је основана 1971. године као организациона јединица 
Радничког универзитета “Нови Београд”, а потом је све до марта 2006. 
године била део Политехничке академије. Са именом “Политехника”
– школа за нове технологије ушла је у школску 2006/07. годину. Од 1. 
септембра 2017. године заједничком одлуком МПНТР и Града Београда, 
Политехника се преселила у другу општину, на нову локацију у Земуну.
ДДанас школа образује ученике у 3 подручја рада и то: машинство и 
обрада метала, електротехника, геологија рударство и металургија.

У склопу ваннаставних активности организован је рад секција: 
лего роботика, ЦАД (Цомпутер Аидед Десигн) секција, шаховска и 
математичка секција и дебатни клуб.

Смерови:

Подручје рада: Геологија, рударство и металургија

        - Техничар за рециклажу (4 године)

Подручје рада: Електротехника

    - Техничар мехатронике (4 године)

Подручје рада: Машинство и обрада метала

    - Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина (4 године)
    - Машински техничар за компјутерско конструисање (4 године)
    - Техничар за роботику (4 године)

politehnikant@gmail.com

www.politehnika-nt.edu.rs011/2675-663Аутопут 18, Земун, Београд

ПОЛИТЕХНИКА  ШКОЛА ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ  БЕОГРАД ЗЕМУН



Политехника – Школа за нове технологије – Београд (Земун)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Савремене методе у машинству које се служе
компјутерском технологијом замениле су 
дуготрајан и исцрпан рад који је био базиран 
на папиру, шестару, лењиру и табли. 
Организовање техничке припреме никада није
било једноставније те су нацрти из области 
ккласичног машинства прецизнији и бржи него 
икад. Коришћењем компјутера могуће је 
извршити конструкције којом се дефинише 
облик, размера и начин обраде одређених 
машинских делова. Сви елементи су 
конструисани уз помоћ специјалних софтвера 
за разне нацрте и конструкције тако да се на 
ккрају могу спајати и посматрати из више 
димензија.

    Машински техничар 
за компјутерско 

конструисање (4 године)

Задужен је за све компјутере којима се 
контролише и управља обрадом разних 
материјала укључујући првенствено метал. 
Машине на којима ради познатије су као ЦНЦ 
машине. На њима израђује моделе које обрађује 
преко посебних програма. Мора бити креативан 
ии имати добро познавање рада на рачунару.

Стиче знање из разних компјутерских програма
Примарно се бави роботима и машинама. 
Посао подразумева упознатост са много 
различитих дисциплина у науци и обједињује 
области вештачке интелигенције, електричних
кола и система и других компоненти. 
ППроизводња је на овај начин аутоматизована и
применом ових знања доводи се до
скраћивања радног времена, повећања у 
квалитету производа и смањених трошкова. 
Вештачка интелигенција и примена роботике је
 посебно корисна код активности опасних за 
људе или на тешко доступним локацијама.

Техничар за роботику
 (4 године)

Техничар за компјутерско 
управљање (ЦНЦ) 
машина (4 године)

Подручје рада: Машинство и обрада метала



Политехника – Школа за нове технологије – Београд (Земун)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: ЕлектротехникаПодручје рада: Геологија, рударство и металургија

Прерађује стари или већ искоришћен материјал
како би уз помоћ савремене технологије добио 
сировине неопходне за многе индустријске и 
друге процесе. Такође је задужен за 
складиштење, преношење и бригу о 
материјалима. Бави се и одлагањем штетног или
оопасног отпада. Настоји да се води принципима 
заштите човекове околине у свим својим 
пословима. Рад подразумева боравак и на
отвореном и у затвореном простору, а за рад са
материјалима потенцијално штетним по 
здравље неопходна је заштитна опрема, 
прописана законом.

Техничар за рециклажу
(4 године)

Техничар мехатронике
(4 године)

Овај смер је специфичан по томе што спаја многа
знања и практичне вештине. Бави се 
поправљањем и одржавањем опреме и 
техничких средстава у многобројним 
делатностима попут машинства, електротехнике, 
медицине, оптике и слично, такође су 
ооспособљени да одржавају и поправљају кућне, 
оптичке или канцеларијске апарате, медицинску,
мерну и регулациону опрему, машине и уређаје 
на пнеуматски и хидраулични погон итд.



2.15. Општина Земун

Правно-биротехничка школа “Димитрије Давидовић” је основана јула
1960. године у Земуну. Школу похађа око 1100 ученика. У две зграде налази се
13 учионица, 2 кабинета за дактилографију, један кабинет за рачунарство и 
информатику опремљен најновијим рачунарима, библиотека, ђачки клуб, 
административне просторије, а ту је и велико двориште са спортским 
теренима за кошарку, рукомет и фудбал. Настава се реализује у подручју рада
еекономија, право и администрација.

У склопу ваннаставних активности организован је рад секција: литерарна, 
позоришна, лингвистичка, еколошко-хемијска, правна, рецитаторска, 
географско-планинарска и спортске секције.

Смерови:

Подручје рада: Економија, право и администрација

    - Пословни администратор (4 године)
        - Правно-пословни техничар (4 године)
    - Техничар обезбеђења (4 године)

pbskolaz@eunet.rs

www.pravnobiroskola.edu.rs011/316-4138Тошин Бунар 17, Земун

ПРАВНОБИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА “ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”  ЗЕМУН



Правно-биротехничка школа “Димитрије Давидовић” – Земун

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: Економија, право и администрација

Обавља послове који су везани за планирање и 
организацију рада у канцеларијским условима. 
Ово занимање посвећује пажњу архивирању 
података и њиховом сортирању као и дневној 
евиденцији разне папирологије. Бави се 
рутинским формалностима у организацији и 
ббрине о кадровској документацији. 

Води рачуна да су сви радници присутни и 
повремено врши организацију састанака. 
Теоријска знања која стиче су из области 
економије, права и административно-правних
послова као и опште познавање менаџмента. 
Посао се обавља у канцеларији, а већи део 
ддана проводи се уз радни сто и рачунар.

Издаје решења која су му наложена и бави се 
оверавањем потписа одређене документације.
Ово занимање је уско повезано са 
формулацијом података и докумената и рад је 
често у додиру са људима. Посао обавља у 
локалним институцијама и управама као и 
сслужбама локалне самоуправе и обучен је за 
радне односе. Овај посао је везан за 
канцеларијске услове рада уз радни сто и 
компјутер.

Пословни администратор
(4 године)

Ова врста занимања пре свега захтева одлично 
физичко здравље, потпуно здрава чула вида и 
слуха, развијен говорни апарат и психичку 
стабилност. Чува објекте и често ради до касно. 
По потреби треба да буде спреман да користи 
оружје. Поред ових послова, дужан је да упути 
сстранку на жељено место због које посећује 
одређену институцију.

Техничар обезбеђења 
(4 године)

Правно пословни техничар
(4 године)



2.15. Општина Земун

Саобраћајно-техничка школа у Земуну почела је са радом августа 1948. 
године под називом Аутосаобраћајни техникум у Земуну. Школа поседује: 
37 учионица опште намене, 8 кабинета, 23 школске радионице од којих је 
11 намењено подручју саобраћај, фискултурну салу, библиотеку, полигон за 
обуку возача, отворени спортски терен. Практична настава реализује се 
делом у школи, а делом у предузећима са којима школа има склопљену
ссарадњу. Ученици који се школују у подручју рада саобраћај имају могућност
 полагања возачког испита на школском полигону. Основна делатност школе 
је средњошколско образовање ученика за рад на експлоатацији и одржавању
 моторних возила. Настава се одвија у четири подручја рада: саобраћај,
 машинство, електротехника и хемија.

Смерови:

Подручје рада: Машинство и обрада метала

        - Машински техничар моторних возила (4 године)
    - Аутомеханичар (3 године)

Подручје рада: Електротехника

    - Аутоелектричар (3 године)
    - Електротехничар за електронику на возилима (4 године)

Подручје рада: Хемија неметали и графичарство

    - Лакирер (3 године)

Подручје рада: Саобраћај

    - Техничар друмског саобраћаја (4 године)
    - Техничар за логистику и шпедицију – дуално (4 године)
    - Возач моторних возила (3 године)

direktor@saobteh.edu.rs

www.saobteh.edu.rs011/2615-224Цара Душана 262, Земун

САОБРАЋАЈНОТЕХНИЧКА ШКОЛА  ЗЕМУН



Саобраћајно-техничка школа – Земун

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: Машинство и обрада метала Подручје рада: Хемија неметали и графичарство

Проучава функционално стање моторних 
возила. Обучен је за технички преглед разних
врста мотора, прати актуелне потребе 
муштерија за одређеним деловима и прикупља
нова знања о моторним возилима у складу са 
новинама на данашњем тржишту. Врши сервис 
ввозила и обучен је за њихов ремонт и 
одржавање.

У склопу наставног програма, ученик мора да
положи возачки испит Б категорије током 
школовања. Након завршетка школовања 
постаје стручно лице у области моторних 
возила и као такав може се запослити у 
уустановама као што су осигурање, војска Србије
, технички преглед и сервиси, МУП, 
аутомеханичарским радионицама.

Лакирер се брине о свим спољашњим 
оштећењима на возилима. То могу бити 
улубљења, огреботине и сва остала оштећења 
проузрокована саобраћајним несрећама и 
временским непогодама. Одређује које делове 
треба поправити а које заменити и врши 
ппроцену штете. Препознаје све врсте каросерија
и зна које су им намене. Најчешће ради у 
затвореном порстору, у радионицама.

Машински техничар
 моторних возила 
(4 године)

Претежно се бави контролом рада аутомобила 
и сличних возила. Проналази узрок квара и 
врши поправку. Неисправне делове најчешће 
мења за нове, а затим их и тестира. Може да 
буде специјализован за рад на једној врсти 
возила или да врши поправку и сервис више 
вврста возила. То су углавном разни типови 
аутомобила, а ако је запослен у возним 
парковима онда у обзир долазе и друге врсте 
моторних возила. Ради у затвореном простору.

Аутомеханичар
(3 године)

Лакирер 
(3 године)



Саобраћајно-техничка школа – Земун

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: Саобраћај

У његово занимање спадају организација, 
анализа и праћење података о путничком и 
теретном саобраћају, евиденција присутности
возача и организација распореда возног особља
Учествује у изради реда вожње, израчунавању
цена путничког и теретног превоза, техничким 
ппрегледима, пословима одржавања возила, 
диспечерским и складишним пословима, води 
рачуна о безбедности возила, путника и 
превозне робе итд. Може да ради у компанијама
за превоз, полицији итд.

Врши превоз путника и робе, управљајући
различитим моторним возилима. Задужен је за 
одржавање возила и отклањање кварова, 
добијање свих потребних докумената, утовар и
истовар и безбедност терета током превоза.

За три године школовања, кроз тренинг и обуку 
сстиче се дозвола за управљање возилима Ц и Б
категорије као и дозвола за управљање 
возилима за превоз посебног терета. Посао 
захтева провођење дужих периода у седећем 
положају приликом управљања возилима и 
изложеност различитим климатским условима и
 саобраћајној буци. Возачи моторних возила 
ммогу да нађу посао у медицинским установама, 
фирмама за превоз путник и терета, такси 
удружењима и комуналним службама.

Техничар друмског 
саобраћаја (4 године)

Будући техничари за логистику и шпедицију, уз 
класичан образовни програм, уче кроз рад у 
компанијама, где проводе одређен број дана 
током радне седмице. За наредну, школску 
2020/21. годину, како портал PlutonLogistic 
сазнаје у Привредној комори Србије, за 
пподршку овом образовном профилу пријавило 
се укупно 8 предузећа.Уз две нове „менторске 
компаније“, у програму ће учествовати и царго
партнер, Lagermax, Ouexenberger, DM drogeria,
Delhaize и Gebruder Wiess, који су и до сада 
били ангажовани, наводе наши саговорници, 
подсећајући да су током претходне три 
шшколске године подршку ученицима пружале и 
компаније Schener i Kuehne&Nagel.

Техничар за логистику и 
шпедицију – дуално 

(4 године)

Возач моторних возила
 (3 године)



Саобраћајно-техничка школа – Земун

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: Електротехника

Бави се уградњом електричних уређаја за 
аутомобиле и слична возила, њиховом 
поправком и одржавањем. Проверава сву 
опрему попут акумулатора, климе, кочница, 
генератора итд. По потреби мења неисправне 
делове. Ради делимично на отвореном и у 
ззатвореном простору

Аутоелектричар 
(3 године)

Електротехничар за електронику на возилима је
образовни профил где ученици на крају 
школовања могу да обављају самостално
послове одржавања, сервисирања и оправке 
механичких, електричних и електронских 
система уз електронску дијагностику 
иисправности елемената и система. 

Завршетком овог образовног профила стиче се
могућност запослења у неком 
специјализованом сервису, радионици за 
технички преглед возила или у било којој 
фирми где је потребан рад на одржавању 
возила.

Електротехничар за 
електронику на

 возилима (4 године)



2.15. Општина Земун

Школа је основана децембра 1917. године у Бизерти. Први ученици школе су
били српски војници који су изгубили вид и слух у I светском рату који је у 
том периоду још увек био у току. Након завршетка рата школа се преселила
у Земун.

Школа за ученике оштећеног вида “Вељко Рамадановић” у Земуну је
реновирана након 2000. године. Отворени су нови образовни профили за 
ссредњошколско образовање, а 2008. године отворен је “Ресурс центар” за 
израду савремених наставних средстава, као и тонски студио за снимање 
књига у звучној техници. Школа данас има око 150 ученика. У склопу 
ваннаставних активности организован је рад секција: енглеског језика, 
књижевно-публистичка секција, есперанто, историјска, шаховска, спортска, 
техничка, биолошка, ликовна секција, хор, секција “кућна радиност” и 
секција “стимулација звуком”.
ССмерови:

Подручје рада: Економија, право и администрација

    - Правно-пословни техничар (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

    - Пакер (2 године) 

Подручје рада: Саобраћај

    - Техничар ПТТ саобраћаја (4 године) 

skolaveljkoramadanovic@yahoo.com

www.skolaveljkoramadanovic.edu.rs011/2195-263Цара Душана 143, Земун

ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ ВИДА “ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ”  ЗЕМУН



Школа за ученике оштећеног вида “Вељко Рамадановић” – Земун

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Издаје решења која су му наложена и бави се
оверавањем потписа одређене документације.
Ово занимање је уско повезано са 
формулацијом података и докумената и рад је 
често у додиру са људима. Посао обавља у 
локалним институцијама и управама као и 
сслужбама локалне самоуправе и обучен је за
радне односе. Овај посао је везан за 
канцеларијске услове рада уз радни сто и 
компјутер.

Правно-пословни 
техничар 
(4 године)

Настава се одвија у преподневној смени.
Предметна настава се организује у кабинетима, а
практична настава у радионици и радним 
организацијама. Програм обухвата четири 
општеобразовна предмета, четири стручна 
теоретска и три дана у недељи практичну наставу
ккоја им омогућава да се упознају са занимањем.
Циљ овог образовања првенствено је 
запошљавање и адекватна припрема за 
самосталан живот. Ученици су ангажовани у 
разним ваннаставним активностима, као што је:
израда керамичких предмета, ткање, 
фотокопирање и коричење различитих 
мматеријала, што им омогућава самозапошљавање
у тим областима

Задужен је за извршавање свих новчаних, 
поштанских, и телекомуникационих услуга. 
Обучен је за преузимање пошиљки од 
поштанског центра и новчане документације 
спремне за доставу, затим обавља расподелу 
по доставним областима. Врши послове 
пплатног промета, организацију и реализацију 
процеса преноса пошиљки, задужење и 
раздужење поштара исплатном документацијом
и новцем. Особа која се бави овим послом мора 
бити одговорна, посвећена и добре 
концентрације.

Техничар ПТТ саобраћаја 
(4 године) 

Пакер 
(2 године) 

Подручје рада: Економија, право и администрација Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам Подручје рада: Саобраћај



2.16. Општина Звездара



2.16. Општина Звездара

Основна делатност школе је средње стручно образовање које се стиче у 
подручју рада геодезија и грађевинарство.

Многе реформе у образовању током прошлог века нису заобишле ни ову
школу. Више пута је мењан програм и трајање школовања. 
Геодетска техничка школа у Београду образовала је више од 7 000 ученика. 
Велика већина њих успешно је наставила даље школовање.Након завшетка 
шшколовања у трајању од 4 године, ученици који желе да студирају, најчешће
уписују Високу грађевинско-геодетску школу или одсек геодезије 
Грађевинског факултета. Такође, ученици имају могућност наставка 
школовања на свим техничким факултетима и високим школама.

Будући ученици конкуришу за профил геодетски техничар – геометар у 
трајању од 4 године, из подручја рада геодезија и грађевинарство.

Смерови:
ППодручје рада: Геодезија и грађевинарство

    - Геодетски техничар – геометар (4 године)
Ради на цртању геодетских карата који се користе за пројектовање друмског и железничког саобраћаја, планирање насељених места, 
хидрограђевинских структура, итд. Основу за тај рад чине физички прикупљени подаци уз помоћ снимања, премер раздаљине између 
специфичних кота, математичка анализа информација и на крају, цртање слике земљишта у адекватном промеру. У ту сврху користи
 специјалну направу за уочавање, сачувавање и шифровање информација на терену.

geodetskaskola@sbb.rs

www.geodetska.edu.rs011/2411-880Милана Ракића 42, Београд (Звездара)

ГЕОДЕТСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА  БЕОГРАД ЗВЕЗДАРА



2.16. Општина Звездара

Једна од најстаријих школа овог типа не само у Србији већ и у Европи. 
Грађевинска школа на Звездари основана је 1902. године и до данас је
из ње изашло више од 35 000 ученика који су цењени не само у домаћој
средини већ и у иностранству, где су учествовали у градњи многих објеката.
Настава се изводи у класичним учионицама и кабинетима, а практична 
настава реализује се у посебним кабинетима намењеним таквој врсти 
ннаставе са комплетном опремом. Ученицима је на располагању и 
школска библиотека. Будући ученици бирају један трогодишњи или 
четворогодишњи смер из два подручја рада: геодезија и 
грађевинарство и електротехника.

Смерови:
Подручје рада: Геодезија и грађевинарство
    - Монтер суве градње (3 године)
        - Грађевински техничар за лабораторијска испитивања (4 године)
    - Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова (4 год.)
    - Руковалац грађевинском механизацијом – дуално (3 године)
    - Декоратер зидних површина (3 године)
    - Керамичар – терацер – пећар (3 године)
    - Оператер основних грађевинских радова – дуално (3 године)

Подручје рада: Електротехника
      - Електроинсталатер (3 године)

gradjevinska.direktor@gmail.com

www.gradjevinska.edu.rs011/240-352-5,  011/241-889-5Хајдук Станка 2, Београд

ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА  БЕОГРАД ЗВЕЗДАРА



Грађевинска школа – Београд (Звездара)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

 Радник се користи гипсаним плочама којима 
покрива плафоне и зидове и уграђује монтажне 
преграде које се састоје од металне 
субструктуре и плоче.

Бави се и прекривањем зидова дрвеном 
конструкцијом и адаптира неправилне и 
ззасвођене зидове и плафоне. Обавља послове
везане за изолацију, покрива шупље подове и 
монтира зидове санитарних објеката са 
кровном конструкцијом од метала и 
предвиђеним утичницама за санитарну
апаратуру. Такође се бави и декоративним 
делом гипсаних плоча и естетиком зидова 
еентеријера. Рад није превише захтеван и 
релативно је лак али, изискује правилну 
моторику тела и прецизност.

 Монтер суве градње 
(3 године)

Бави се утврђивањем чврстине, проводљивости, 
порозности и осталих карактеристика 
грађевинских сировина, нарочито асфалта и 
бетона. Стара се о вршењу геомеханичких 
истраживања, узимању примерака тла помоћу 
сондажних бушотина, издавању извештаја о 
ттестирању грађевинских супстанци на бази којег
ће надлежне установе издати одобрење за 
експлоатацију грађевинског материјала на 
тржишту. Прво прикупља примерке са лица места 
а потом их односи у специјалне лабораторије где 
их испитују коришћењем разних лабораторијских
апарата.

Задужен за функционалност и ентеријер 
одређеног објекта. Овај смер обухвата широк 
дијапазон послова – од молера, 
водоинсталатера, стаклара и гипсара до 
електроинсталатера, паркетара и слично. 
Има увид у безбедносне мере, скице и нацрте, 
ккао и у протокол радова на одређеном објекту.

Извођач инсталатерских и 
завршних грађевинских

 радова (4 год.)

Грађевински техничар 
за лабораторијска 
испитивања (4 године)

Подручје рада: Геодезија и грађевинарство



Грађевинска школа – Београд (Звездара)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Руководи механизацијом која је намењена за
сврху грађевинарства и њима извршава 
копачке радове као и транспортовање 
одређене количине земљишта за одређене 
прилике. Обучен је за пробијање тунела као и 
за подршку приликом грађења високих 
сструтура. Његов посао је да свакодневно 
провери функционалност и исправност 
механизације, да подмаже покретне делове и 
редовно обави технички преглед. Овај посао је 
везан за спољашни простор и изложен је 
атмосферским приликама.

 Руковалац грађевинском 
механизацијом– дуално

 (3 године)

Украшава разне врсте зидних површина по 
темељном поступку. Прво их припрема
одређеним средствима за премазивање па затим 
кречи и фарба. Поред зидова такође ради и на 
другим кућним површинама попут степеништа, 
кровова, ограда и слично. Ради на различитим 
ввисинама, унутра и напољу.

Бави се постављањем керамичких плочица и 
мозаика по подовима и зидовима где је то 
неопходно (нпр. купатило, кухиња, степениште).
Обавља бетонирање и прирпремање површине
помоћу најразличитијих техника. Ради 
озидавање каљевих и котловних пећи и камина,
ооблагање гвоздених пећи и чишћење. Ради са
влажним материјалом уз присуство прашине и 
промаје. Његов посао подразумева чучање, 
клечање и стајање.

    Керамичар – терацер 
– пећар (3 године)

    Декоратер зидних 
површина (3 године)

Подручје рада: Геодезија и грађевинарство



Грађевинска школа – Београд (Звездара)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: Електротехника

Бави се инсталацијама и поправкама свих врста
 електричних уређаја. Ту спадају и прикључци 
за потрошњу електричне енергије, светла, 
осигурачи, електричне машине итд. Проверава
рад инсталација, уклања кварове. Посао 
обавља унутра и напољу, повремено на 
ввисинама.

    Електричар 
(3 године)

Циљ стручног образовања је оспособљавање 
лица за извођење зидарских, армирачких и 
тесарских радова уз примену мера заштите и 
безбедност на раду и заштите животне средине.

 Оператер основних
грађевинских радова 
– дуално (3 године)

Подручје рада: Геодезија и грађевинарство



2.16. Општина Звездара

Школа је основана септембра 1924. године, као “Државна средња техничка
школа”. Током историје пролазила је кроз бројне реформе и неколико пута 
мењала име. Садашњи назив школе је Грађевинска техничка школа
“Бранко Жежељ” са седиштем у Београду.

Данас школа заузима око 6400 м2 простора и располаже са 13 учионица, 
15 кабинета, салом за физичко, библиотеком и ученичким клубом. У склопу 
вваннаставних активности организован је рад бројних секција, а неке од њих су:
 шаховска, литерарна, музичка, драмска, новинарска, историјска, географска, 
еколошка, планинарска, бројне спортске секције…

Будући ученици се образују и усавршавају у области
геодезија и грађевинарство.

Смерови:
Подручје рада: Геодезија и грађевинарство

        - Грађевински техничар (4 године)

Задужен је за пројектовање и изградњу објеката као што су тунели, вијадукти, авионске писте, саобраћајнице, железничке пруге, 
мостови. Ту могу доћи у обзир и помоћне грађевине попут бензинских пумпи, паркинга, знакова и сигнализације, сервисних станица,
гаража. Обезбеђује примену заштитних мера на терену. Посао обавља у бироу или на градилишту.

direktor@gtskola.edu.rs

www.gtskola.edu.rs011/2411-472Хајдук Станкова 2, Београд

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА “БРАНКО ЖЕЖЕЉ”  БЕОГРАД ЗВЕЗДАРА



2.16. Општина Звездара

Београдска Зуботехничка школа реализује образовно-васпитни рад са 
више од 800 ученика који су распоређени у 4 разреда по 7 одељења. 
У Зуботехничкој школи се такође образују и кандидати који ванредно 
завршавају школовање, као и кандидати на преквалификацији и 
специјализацији.

Школа поред редовне наставе реализује и вежбе за све образовне профиле. 
ЗЗа образовни профил зубни техничар вежбе се одржавају на Стоматолошком
факултету, домовима здравља и Војномедицинској академији. За профил 
стоматолошка сестра-техничар вежбе се одржавају на клиникама 
Стоматолошког и Медицинског факултета.

Ученицима је на располагању 12 учионица класичног типа, 9 лабораторија,
неколико кабинета за информатику, здравствену негу и прву помоћ, као и
зубна амбуланта. Школа има у плану да адаптира постојећу фискултурну 
ссалу. У склопу ваннаставних активности организован је рад секција: 
рецитаторска и драмска секција.

Смерови:
Подручје рада: Здравство и социјална заштита

    - Зубни техничар (4 године)
    - Стоматолошка сестра – техничар  (4 године)

ztsbgd@gmail.com

www.zts.edu.rs011/644-2913Станка Враза 63, Београд (Звездара)

ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА  БЕОГРАД ЗВЕЗДАРА



Зуботехничка школа – Београд (Звездара)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака
Подручје рада: Здравство и социјална заштита

Израђује потпуне или делимичне зубне протезе,
ради надоградњу зуба, ставља мостове и 
израђује зубне крунице. Углавном ради у 
седећем положају у некој од зуботехничких 
лабораторија или ординација. У свом раду 
рукује савременим вештачким материјалима, 
ппорцеланом, вештачком смолом али и воском и 
гипсом. Зубни техничар мора пре свега да буде 
прецизан и стрпљив али и да поседује 
спретност у раду са рукама.

 Зубни техничар 
(4 године)

Ради као асистент доктора стоматолога и 
обучен је за лакше стоматолошке интервенције, 
третирање болести зуба и вађење. Одржава 
компоненте за рад и води рачуна о залихама 
лекова и осталих потрошних материјала као 
што су вате, завоји и кесе за рециклирање 
оодређених медицинских средстава. Асистира 
приликом извођења операције и обезбеђује 
стерилизацију и чишћење интрумената. Јавља 
се на телефон и организује заказане посете, 
прописује рецепте и води медицинску 
евиденцију.

Стоматолошка сестра 
– техничар  (4 године)



2.16. Општина Звездара

Медицинска школа на Звездари је основана 1921. године у Београду као
Школа за нудиље. Данас школу похађа око 1600 ученика. Ученици се образују
кроз теоријску и практичну наставу. Практична настава се одвија делом у 
школи, а делом у здравственим установама.

Школски простор пружа се на површини од 8500 м2 и поседује велики број 
стручно опремљених учионица и кабинета. Школа поседује и библиотеку са 
ббогатим садржајем књига, а ту су и спортски терени за одбојку, кошарку,
рукомет, мали фудбал и фускултуна сала.

У склопу ваннаставних активности организован је рад секција: лингвистичка, 
драмско-рецитаторска, новинарска, фолклорна, анатомска, математичка, 
хемијска, биолошка, ликовна, секција за прву помоћ, секција за филозофију, 
секција црвеног крста и спортске секције. 

Смерови:
ППодручје рада: Здравство и социјална заштита

    - Лабораторијски техничар (4 године)
    - Фармацеутски техничар (4 године)
    - Санитарно-еколошки техничар (4 године)
    - Медицинска сестра-техничар (4 године)

skola@medicinska-zvezdara.edu.rs

www.medicinska-zvezdara.edu.rs011/2415-455Вељка Дугошевића бб, Београд

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА  БЕОГРАД ЗВЕЗДАРА



Медицинска школа – Београд (Звездара)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Обавља разна тестирања узорака биолошког 
порекла (пљувачка, крв, урин) која су корисна 
за утврђивање дијагнозе и контролу тока 
болести пацијента. Спроводи дијагностичке и 
друге тестове у оквиру хематолошких, 
паразитолошких, микробиолошких, 
ббиохемијских и епидемиолошких лабораторија
које су компјутеризоване и поседују системе за
спровођење тестова. Нарочито је важно да 
будући ученик не поседује преосетљивост на 
крв и друге телесне течности.

    Лабораторијски техничар 
(4 године)

Пружа помоћ у издавању медикамената и савете 
за њихову примену. Брине се о хигијенским 
условима под којима се складиште лекови и други 
материјали. Обавља надзор над производним 
стадијумима и стара се о неопходној 
документацији. Контролише функционалност 
ууређаја и прибора за производњу. Врши разне 
биолошке, хемијске и физичке тестове. 

Приликом рада може доћи у контакт са 
шкодљивим материјама, стога је неопходно 
коришћење опреме за заштиту. Извршење свих
радних задатака бива надгледано од стране 
фармацеута.

Анализира и утврђује квалитет воде и ваздуха 
као и квалитет земље, хране и испитује 
загађеност животне средине. Бави се и 
мерењем штетних ув зрака или било какве 
друге штетне радијације уз одговарајућу 
заштитну опрему. Узоркује и сакупља портебне
иинформације о условима хигијене и предлаже 
мере санације одређених угрожених подручја.

Обучен је за дезинфекционе подухвате као и 
дератизацију и дезинсекцију терена. 
Обезбеђује сигурност и комфорност радника 
обављањем редовних систематских прегледа. 
Може бити запослен као санитарни инспектор,
аа главна преокупација му је спречавање 
ширења вируса и других видова епидемије. 
Потребно је користити одговарајуће мере 
којим би заштитио сопствено здравље 
приликом извођења радова.

Санитарно-еколошки 
техничар (4 године)

Фармацеутски техничар 
(4 године)

Подручје рада: Здравство и социјална заштита



Медицинска школа – Београд (Звездара)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Води рачуна о болесницима уз инструкције
надлежног доктора. Користи терапију која је 
болеснику прописана, надгледа телесне 
реакције пацијента током припреме за даље 
третманте, прикупља узорке и прослеђује их на 
анализе у лабораторију. Врши интензивни 
ннадзор телесних промена пацијента код 
виталних функција ко што су пулс, крвни 
притисак и температура. Тежи да је болесник 
удобно хоспитализован и води рачуна о 
његовој хигијени.

Овакав облик рада затева особу која нема 
присутво гадљивости или било какве 
оосетљивости на крв и остале телесне течности.
 За успешан рад потребна је љубазност, свест о 
тежини тегоба пацијената и професионализам 
у сваком датом тренутку.

Медицинска сестра -
техничар (4 године)

Подручје рада: Здравство и социјална заштита



2.16. Општина Звездара

Седма београдска гимназија почела је са радом 1953. године. Тренутно
 ову школу похађа око 700 ученика на два смера: природно-математичком
 и друштвено-језичком.

Гимназија у свом раду примењује класичне и савремене облике наставе и 
на тај начин постиже запажене резултате. Поседује модерно опремљене
 учионице и кабинете, фискултурне балон сале, терен за кошарку, атлетске
  стазе.

Посебна пажња је посвећена слободним активностима и додатној настави.
 Бројни ученици ове школе учествују на такмичењима из разних области и 
остварују добре резултате. Школа је остварила сарадњу са бројним 
установама: позоришта, библиотеке града Београда, факултети, домови 
здравља, институт за заштиту здравља.

Смерови:

        - Природно-математички смер (4 године)
    - Друштвено-језички смер (4 године)

direktor@vigimnazija.edu.rs

www.vigimnazija.edu.rs011/7433-642Шејкина 21а, Београд

VII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА ЗВЕЗДАРА



VII Београдска гимназија (Звездара)

Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Уче се углавном предмети из природних наука. 
Преовлађују математика, физика и хемија, па 
затим биологија, географија, информатика.

Oни који буду завршили природни смер ће 
имати добру основу за даље студије из 
математике, физике, биологије и хемије. 
ППоред ових факултета у обзир такође долазе
и високе техничке школе.

Факултети који ту долазе у обзир су 
филозофски, филолошки и правни.

 Природно - математички 
    смер (4 године)

 

 

Уче се претежно страни језици. Најчешћи је
енглески док су други по избору. Такође је 
заступљена историја, филозофија, психологија
и друге друштвене науке.

Друштвено - језички смер 
  (4 године)



2.16. Општина Звездара

Године 1962. оснива се Машинска школа “Београд” и на њеним темељима 
развила се данашња школа за машинство и уметничке занате “Техноарт Београд” 
која кроз свој рад спаја многима неспојиво: технику и уметност. Школу данас 
похађа око 900 ученика распоређених у 38 одељења.

Ученицима је на располагању неколико мултимедијалних кабинета, четири 
атељеа за вајање и цртање, радионице за практичан рад, машинска хала 
оопремљена савременим машинама, библиотека богатог садржаја са 
читаоницом опремљеном рачунарима, а за љубитеље спорта ту је 
фискултурна сала са спортским теренима.

Смерови:
Подручје рада: Култура, уметност у јавно информисање
    - Конзерватор културних добара (4 године)
    - Стилски кројач (4 године)
        - Фирмописац – калиграф (4 године)
    - Гравер уметничких предмета (4 године)
    - Јувелир уметничких предмета (4 године)
    - Грнчар (4 године)

Подручје рада: Машинство и обрада метала
    - Машински техничар за компјутерско конструисање (4 године)
    - Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина (4 године)
        - Механичар грејне и расхладне технике (3 године)

sekretar@tehnoart.rs

www.tehnoart.rs011/2415-556Светог Николе 39, Београд (Звездара)

“ТЕХНОАРТ БЕОГРАД” ШКОЛА ЗА МАШИНСТВО И УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ  БЕОГРАД ЗВЕЗДАРА



“Техноарт Београд” школа за машинство и уметничке занате – Београд (Звездара)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Рестаурира (елиминише дефекте) и конзервира
 (спречава погоршање стања дела уз помоћ 
посебних техника) уметничка дела. Може бити
 део стручног тима при неком музеју или 
галерији. На конзерватору је да доноси одлуке 
о најбољем третману за појединачна дела, што 
пподразумева поседовање високог степена 
знања, одговорности и стрпљења. Познаје 
разне уметничке технике попут зидног и 
штафелајног сликарства, иконописа, вајања, 
као и технике заштите.

Конзерватор културних 
добара (4 године)

У подручје његовог рада спада израда одела и 
модела, припремање и управљање базичним 
материјалима, исцртавање кројева, управљање 
планом према параметрима попут узорка, боје и
величине. Врши мануелно кројење или уз помоћ 
калупа. На располагању му стоје апарати за 
ккројење: кружни ножеви, справе за притискање и
вршење изреза, ножеви на траци, итд. У финалној
фази саставља и склапа искројене и обележене 
комаде одела, ушива их и врши дораду.

Бави се израдом и обликовањем знакова за 
предузећа, плаката, налепница, каталога, паноа,
итд. користећи разне штампарске методе, 
помоћу компјутера или ручно. Поруке исписује 
на сировинама попут стакла, плексигласа и 
поливинил хлорида. Упознат је са радом 
ссофтверских решења Адобе Пхотосхоп, 
Илустратор и 3Дмаx. Стицање овог звања 
подразумева и калиграфску обуку.

Фирмописац – 
калиграф (4 године)

Стилски кројач 
(4 године)

Подручје рада: Култура, уметност у јавно информисање



“Техноарт Београд” школа за машинство и уметничке занате – Београд (Звездара)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Бави се ускрашавањем предмета урезивањем 
различитих облика и слова, ручно или 
машински. Ради са стаклом, племенитим 
металима, каменом и разним другим 
материјалима. Гравура се врши у облику 
иницијала, мотива из природе, грбова али и 
ддругих облика на објектима попут посуђа, 
накита, украсних предмета, трофеја, итд. 
Гравер је обучен за израду прецизног оруђа 
које има индустријску примену али и печата. 
У процесу стицања овог звања изучавају се и 
теорија форме и историја уметности.

Гравер уметничких 
предмета (4 године)

Дизајнира, производи, поправља и брине о 
генералном стању накита различитог састава 
(драго и полудраго камење, племенити метали). 
Користи мерне инструменте за мерење, 
означавање и оцртавање племенитих метала.

Врши топљење и изливање метала у калупе од 
мметала или песка као и регулацију легуре. Као део 
финалног стадијума спроводи истанчаније 
поступке обраде: искуцава, утискује, емајлира и 
везује драги камен. Бави се поправком окрњеног 
накита, уградњом декоративног камења и 
променом обима прстења.

Осмишља дизајн и моделира посуђе за 
припремање и складиштење хране и пренос 
течности, јединствене украсне предмете и 
судове за друге намене. Обрађивање глине 
може вршити уз помоћ алатки, специјалног 
статива који се ротира, ливењем у калупе и сл. 
ППотом је исушује и пече помоћу керамичке 
пећи. Када се печење заврши, добијени 
предмет облаже глазуром која му даје коначан
изглед.

Грнчар (4 године)Јувелир уметничких 
предмета (4 године)

Подручје рада: Култура, уметност у јавно информисање



“Техноарт Београд” школа за машинство и уметничке занате – Београд (Звездара)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Савремене методе у машинству које се служе
компјутерском технологијом замениле су 
дуготрајан и исцрпан рад који је био базиран 
на папиру, шестару, лењиру и табли. 
Организовање техничке припреме никада није
било једноставније те су нацрти из области 
ккласичног машинства прецизнији и бржи него 
икад. Коришћењем компјутера могуће је 
извршити конструкције којом се дефинише 
облик, размера и начин обраде одређених 
машинских делова. Сви елементи су 
конструисани уз помоћ специјалних софтвера 
за разне нацрте и конструкције тако да се на 
ккрају могу спајати и посматрати из више 
димензија.

    Машински техничар 
за компјутерско 

конструисање (4 године)

Задужен је за све компјутере којима се 
контролише и управља обрадом разних 
материјала укључујући првенствено метал. 
Машине на којима ради познатије су као ЦНЦ 
машине. На њима израђује моделе које обрађује 
преко посебних програма. Мора бити креативан 
ии имати добро познавање рада на рачунару.

Бави се инсталирањем, сервисирањем, 
поправљањем и тестирањем технике која 
служи за раслађивање односно грејање 
одереног простора. Приликом инсталирања 
технике за грејање нацрти се узимају у обзир 
као помоћно средство спрам којих се врши 
ууградња радијатора и разних врста цеви…

Приликом уградње система за расхлађивање 
механичар се консултује са датим упутствима 
производа ради сигурнијег прикључивања на 
извор електричне енергије. По завршетку рада
механичар је дужан да повери радно стање 
целокупног система. Такође, извршава редовну
кконтролу расхладних и грејних система, а у 
случају квара способан је да замени део и 
уклони квар. Радно место није одређено 
простором, а рад се углавном обавља у 
незгодном положају на висини.

Механичар грејне и
 расхладне технике 

(3 године)

Техничар за компјутерско 
управљање (ЦНЦ) 
машина (4 године)

Подручје рада: Машинство и обрада метала



2.16. Општина Звездара

Фармацеутско-физиотерапеутска школа основана је 2003. године у Београду. 
Настава се реализује применом савремених метода, негујући педагошку климу
 и уважавање ученика и професора. Школа тежи ка постизању партнерског 
односа са породицама ученика, као и сарадњи са свим учесницима у 
васпитно-образовном процесу.

Ученици су распоређени у 30 одељења у којима се изводи огледна настава.
  Практична настава изводи се у кабинетима који су опремљени 
најсавременијом опремом, што подиже квалитет наставе на виши ниво. 
У склопу ваннаставних активности организован је рад лингвистичке 
секције.

Ученици бирају један од смерова из подручја рада здравство и социјална 
заштита.

Смерови:
ППодручје рада: Здравство и социјална заштита

    - Фармацеутски техничар (4 године)
    - Фармацеутски техничар српско-енглески (4 године)
    - Физиотерапеутски техничар (4 године)
    - Козметички техничар (4 године)
    - Масер (3 године)

farmazio@sbb.rs

www.farmazio.edu.rs011/3047-814Донска 27-29, Београд (Звездара)

ФАРМАЦЕУТСКОФИЗИОТЕРАПЕУТСКА ШКОЛА  БЕОГРАД ЗВЕЗДАРА



Фармацеутско-физиотерапеутска школа – Београд (Звездара)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Пружа помоћ у издавању медикамената и савете 
за њихову примену. Брине се о хигијенским 
условима под којима се складиште лекови и други 
материјали. Обавља надзор над производним 
стадијумима и стара се о неопходној 
документацији. Контролише функционалност 
ууређаја и прибора за производњу. Врши разне 
биолошке, хемијске и физичке тестове. 

Приликом рада може доћи у контакт са 
шкодљивим материјама, стога је неопходно 
коришћење опреме за заштиту. Извршење свих
радних задатака бива надгледано од стране 
фармацеута.

ППостоји и смер на српко - енглеском језику 

Бави се професионалним третманима који се 
спроводе над лицем, телом, косом или ноктима
муштерије у циљу естетског улепшавања, али и
по препоруци кожног лекара. На располагању
му стоје разне направе и уређаји намењени за 
естетско третирање епитела, масажери, лампе, 
еепи-апарати, лупе за посматрање лица и врата.
Оспособљен је за примену модерних 
козметичких поступака попут елиминисања 
нежељених длака, стрија, бора и мањих 
ожиљака помоћу ласера.

Кроз сарадњу са лекаром спроводи различите 
врсте третмана: масажне, струјне, топлотне, 
утразвучне. Циљ третмана јесте да спрече трајне
негативне исходе повреда и обољења. Ради на 
повећању мобилности и ублажавању болних 
симптома, образује и саветује пацијенте и 
пподстиче их на самостално вежбање и употребу 
медицинских помагала. Приликом масирања 
адаптира свој положај, положају муштерије, 
користећи физичку силу и вичност прстију и 
руку.

    Физиотерапеутски 
техничар (4 године)

Фармацеутски техничар 
(4 године)

Козметички техничар
(4 године)

Подручје рада: Здравство и социјална заштита



Фармацеутско-физиотерапеутска школа – Београд (Звездара)

Одабир одговарајућег смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Масер је особа која уз помоћ посебних апарата 
или рукама опушта одређене мишиће у телу и 
самим тим смањује напетост и бол у одређеним
деловима тела. Такође се бави и изгледом коже, 
начинима неге коже, детоксикацијом и 
уклањањем и спречавањем појаве целулита. 
ЦЦиљ третмана је да масажом утиче на 
циркулацију крви и смањењу тегоба у одређеним 
деловима тела и наравно оплемењивањем духа 
свог пацијента расположењем.

Масаже се могу поделити у више врста: спортски 
третман, козметички третман, терапијски третман
и наравно релаксациони третман. Овај посао није
оодређен простором те се може извршавати у 
бањама, спа центрима, болницама, центрима 
козметичких третмана или чак самоиницијативно.

Масер треба да има смисао са ритам и осећај 
којим би ускладио своје покрете и адекватним 
притиском на одређене делове тела пружи 
олакшање, те је и прецизност преко потребна. 
ТТакође једна од битних ствари је стрпљење и 
способност саслушавања и разумевања потреба 
пацијента, а издрживљост и снага су свакако 
пожељни.

    Масер 
(3 године)

Подручје рада: Здравство и социјална заштита



2.16. Општина Звездара

Шеста београдска гимназија основана је 1933. године. Својим ученицима 
омогућава квалитетну основу за даље школовање и они се добро позиционирају
 на ранг-листама за упис на факултете. Ученици уписују један од два смера: 
природно-математички или друштвено-језички.

Настава је кабинетског типа. Кабинети су опремљени свом потребном опремом. 
Ученици могу да користе услуге школске библиотеке.

ШШто се тиче спортских активности школа располаже фискултурном салом, 
универзалним тереном и балон-салом. У склопу ваннаставних активности 
организован је рад бројних секција, а неке од њих су: ликовна,
филозофска,рачунарска, планинарска, хор, Унеско клуб…

Смерови:

    - Природно-математички смер (4 године)
    - Друштвено-језички смер (4 године)
        - Ученици са посебним способностима за рачунарство и
      информатику (4 године)

direktor@vigimnazija.edu.rs

www.vigimnazija.edu.rs011/2412-682Милана Ракића 33, Београд (Звездара)

VI БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА ЗВЕЗДАРА



VI Београдска гимназија (Звездара)

Одабир одговарајућег гимазијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака

Уче се углавном предмети из природних наука. 
Преовлађују математика, физика и хемија, па 
затим биологија, географија, информатика.

Oни који буду завршили природни смер ће 
имати добру основу за даље студије из 
математике, физике, биологије и хемије. 
ППоред ових факултета у обзир такође долазе
и високе техничке школе.

Факултети који ту долазе у обзир су 
филозофски, филолошки и правни.

 Природно - математички 
    смер (4 године)

 

 

Уче се претежно страни језици. Најчешћи је
енглески док су други по избору. Такође је 
заступљена историја, филозофија, психологија
и друге друштвене науке.

Ђаци који су посебно надарени из неких 
области могу да упишу гимназије овог типа. 
Ту између осталог долазе у обзир математичка,
филолошка и гимназија за спортисте. Битно је 
напоменути да се заове гимназије полажу 
посебни пријемни испити.

Ученици са посебним способностима
 за рачунарство и информатику 

(4 године)

Друштвено - језички смер 
  (4 године)



И
Играч
Израђивач интарзија
Извођач инсталатерских и завршних грађевинских 
радова
Изолатет - асфалтер
ИИзрађивач мозаика
Израђивач веза
Инсталатер
Израђивач старе ношње (терзија и абаџија)
Израђивач хемијских производа
Информатички смер у гимназији

Ј
ЈЈувелир уметничких предмета

К
Каменорезац – клесар
Комерцијалиста / Транспортни комерцијалиста
Конфекцијски техничар / Конфекционар коже и
крзна
Конобар
ККозметички техничар / Козметотерапеут
Кувар
Казанџија
Керамичар, терацер, пећар
Кулинарски техничар
Ковач
Кондуктер у железничком саобраћају
ККонфекционар – кројач (шивач) 
/ Конфекционар текстила
Конзерватор културних добара
Кровопокривач

Г
Геодетски техничар – геометар
Геолошки техничар за истраживање минералних сировина
Грађевински техничар хидроградње / Хидрограђевинар
Грађевински техничар високоградње
Гумар
ГГравер
Геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију
Гинеколошко-акушерска сестра/техничар
Гимназија - Друштвено језички смер
Гимназија општег типа
Грађевински техничар нискоградње
Грађевински техничар за лабораторијска испитивања 
// Грађевински лаборант
Грнчар
Гимназија Природно-математички смер
Гимназија за ученике са посебним способностима

Х
Хемијски лаборант
Хидролошки техничар
ХХемијско-технолошки техничар

5.0 Списак занимањана након завршене средње школе



Механичар гасо и пнеумоенергетских система
Метеоролошки техничар
Монтер суве градње
Монтер телекомуникационих мрежа
Музички извођач (Вокално-инструментални смер)
Музички сарадник (Теоретски смер)

НН
Наутички техничар / Бродомашински техничар
Новинар сарадник

О
Обућар
Оператер / Погонски техничар машинске обраде
Опанчар

ПП
Педијатријска сестра - техничар
Пекар
Пивар
Пластичар уметничких предмета
Пољопривредни произвођач
Пољопривредни техничар
ППосластичар
Пословни администратор
Правни техничар
Прецизни механичар
Прехрамбени техничар
Препаратор зидног и штафелајног сликарства
Прерађивач млека
ППродавац - Трговац
Произвођач прехрамбених производа
Позлатар

Л
Лабораторијски техничар
Ливац калупар
Лакирер
Лимар/аутолимар
Ливац уметничких предмета
ЛЛиковни техничар

М
Маникир и педикир
Масер
Машински техничар моторних возила
Машински техничар за репаратуру
Машински техничар мерне и регулационе технике
ММашински техничар
Машински техничар за компјутерско конструисање
Медицинска сестра - техничар
Металостругар
Медицинска сестра - васпитач
Механичар хидроенергетских система
Механичар грејне и расхладне технике
ММеханичар медицинске и лабораторијске опреме
Механичар привредне механизације / Индустријски механичар
Мехатроничар за радарске системе
Мехатроничар за ракетне системе
Мехатроничар за транспортне системе аеродрома
Механичар текстилних машина
Месар
ММеталобрусач

5.0 Списак занимањана након завршене средње школе



Техничар мехатронике / Електротехничар аутоматике / 
Техничар хидраулике и пнеуматике
Тапетар декоратер
Техничар за обликовање (дизајн) ентеријера и 
индустријских производа (намештаја)
Техничар друмског саобраћаја
//Саобраћајно-транспортни техничар
Тесар
Туристички техничар
Техничар за безбедност саобраћаја
Техничар за биотехнологију
Техничар за роботику
Техничар за заштиту животне средине
ТТехничар за безбедност ваздушног саобраћаја
Техничар заштите од пожара
Текстилни техничар / Шивач текстила
Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање
Техницар обезбеђења
Техничар за графичку припрему / Техничар штампе
Техничар моделар одеће / Дизајнер одеће
ТТехничар за добијање метала
Техничар ваздушног саобраћаја
Техничар за индустријско - фармацеутску технологију
Техничар за компјутерско управљање
Техничар за козметичку технологију
Техничар за ловство и риболов
Техничар за обликовање графичких производа
ТТехничар хортикултуре
Техничар за пејзажну архитектуру
Техничар за рециклажу
Техничар ПТТ саобраћаја
Техничар унутрашњег транспорта
Техничар за одржавање објеката
Техничар пољопривредне технике

Р
Расадничар
Рударски техничар
Руковалац / Механичар пољопривредне технике
Руковалац грађевинске механизације
Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији
РРуковалац постројењима за добијање нафте и гаса

С
Санитарно - еколошки техничар
Саобраћајно-транспортни техничар
Сарадник у драмској уметности
Сценски маскер и власуљар
Ситоштампар
ССлужбеник осигурања
Стаклорезац
Столар
Стилиста сарадник
Стоматолошка сестра - техничар
Сарач
Стаклодувач

ТТ
Трговински техничар
Техничар дизајна амбалаже
Техничар / Механичар оптике
Техничар машинске енергетике
Техничар за фитнес и заштиту здравља
Техничар дизајна графике
ТТехничар графичке дораде
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У
Угоститељски техничар

В
Ветеринарски техничар
Водоинсталатер
Војна гимназија
ВВозовођа
Виноградар - Винар
Возач моторних возила
Витражиста

З
Заваривач
Зидар - Фасадер
ЗЗубни техничар
Здравствени неговатељ
Зоотехничар

Ш
Шумар
Шумарски техничар

Ћ
ЋЋилимар

Ч
Четкар
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Е
Економски техничар
Електроинсталатер / Електричар
Електромеханичар (техничар) за термичке и 
расхладне уређаје
Електротехничар енергетике
ЕЕлектромеханичар за машине и опрему
Електротехничар процесног управљања
Електротехничар информационих технологија / 
Електротехничар рачунара
Електротехничар телекомуникација
Електротехничар сигнално-сигурносних 
постројења
ЕЕлектромонтер мрежа и постројења
Електротехничар мултимедија (радио и видео 
технике)
Електротехничар електронике
Електротехничар електромоторних погона

Ф
Фармацеутски техничар
ФФирмописац - калиграф
Фотограф
Финансијски администратор (техничар)
Физиотерапеутски техничар
Фризер мушки и женски

А
Аранжер у трговини
Аранжер (уметничке школе)
Авиотехничар за електронску-електро опрему ваздухоплова
Администратор рачунарских мрежа

Б
ААрмирач – бетонирац
Аутоелектричар / Електротехничар за електронику на возилима
Аутомеханичар
Архитектонски техничар
Авиотехничар / Авиотехничар за ваздухоплов и мотор
Алатничар
Бродовођа
ББравар – машинбравар
Бачвар
Биротехничар
Билингвални (двојезични) програм
Банкарски службеник
Бродомеханичар

Ц
ЦЦарински техничар
Цвећар – вртлар
Д
Декоратер зидних површина
Дизајнер производа од коже / Техничар-моделар коже / Галантериста
Дизајнер звука
Дрворезбар
ДДизајнер текстилних материјала – техничар дизајна текстила
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Део текста је ауторски, а део 
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