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ДРАГИ УЧЕНИЧЕ, 

 

Пред тобом је информатор који ће те укратко упознати са занимањима које ЈУ 

СШЦ ''Јован Цвијић'' Модрича нуди за школску 2020/2021. годину, да ти олакша избор 

занимања за које имаш одређене склоности и интересовања. Јасно нам је да се налазиш 

пред веома важном одлуком коју ћеш школу уписати, односно, којим занимањем ћеш се 

бавити у будућности. 

Знамо да је дилема велика, поготово што су ти мисли збркане, жеље још 

недефинисане, а одлуку мораш донијети. Та одлука одређује твој животни пут. 

О образовним профилима треба се више информисати. Можда ти се неко занимање 

допадне ако га боље упознаш. 

Ако након средње школе планираш наставити своје школовање на факултету, онда 

можеш бирати између гимназије и четверогодишњих занимања. 

Ако више волиш практичан рад, а у животу желиш да радиш оно што волиш и 

желиш да се што прије осамосталиш, упиши трогодишњи образовни профил. 

Последњих година на тржишту су све траженија и атрактивнија трогодишња 

занимања. Пратећи таква кретања нови закон о средњем образовању и васпитању отвара 

могућности преквалификације и похађања два образовна профила. 

Након завршеног трогодишњег школовања можеш извршити једногодишњу 

специјализацију (5. степен). 

Да би што лакше донио ту одлуку, укратко те подсјећамо на неке карактеристике 

приликом уписа. 

         



МЈЕРИЛА И НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА 

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на 

основу: 

1. Општег успјеха у основној школи, 

2. Посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за занимање у 

одређеној струци, односно у смјеру гимназије за који кандидати конкуришу. 

Школске оцјене нису најважније када бираш занимање, али могу бити важне када се 

уписујеш у школу за коју влада велико интересовање. Тада предност имају они који имају 

боље оцјене. Ако просјек твојих оцјена није довољан за упис у школу која те занима, 

размисли о другим могућностима. 

 

ВРЕДНОВАЊЕ УСПЈЕХА 

Вредновање општег успјеха у основној школи исказује се средњом просјечном 

оцјеном успјеха на крају године, помноженом са бројем бодова на следећи начин : 

-У  VI разреду просјечна ( средња) оцјена општег успјеха помножи се са два; 

-У  VII разреду просјечна ( средња) оцјена општег успјеха помножи се са два; 

-У VIII разреду просјечна ( средња) оцјена општег успјеха помножи се са три; 

-У  IX разреду просјечна ( средња) оцјена општег успјеха помножи се са три.   

На основу општег успјеха кандидат може да оствари највише 50 бодова. 

 

  



ВРЕДНОВАЊЕ ПОСЕБНОГ УСПЈЕХА ИЗ ПРЕДМЕТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА 

ЗАНИМАЊА, ОДНОСНО СМЈЕР ГИМНАЗИЈЕ 

За свако занимање у стручним школама и смјер гимназије вреднује се успјех из пет 

предмета у VIII и IX разреду основне школе на сљедећи начин: 

-У VIII разреду просјечна ( средња) оцјена из пет предмета помножи се са два, 

-У  IX разреду просјечна ( средња) оцјена из пет предмета помножи се са два. 

По овом основу кандидат може да оствари највише 20 бодова. 

По основу оба критеријума кандидат може да освоји највише 70 бодова. 

 

ПРЕДМЕТЕ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАНИМАЊА , ОДНОСНО СМЈЕРОВЕ 

ГИМНАЗИЈЕ, КАО И УПИСНЕ РОКОВЕ, ТЕ НАЧИН ПРЕДАЈЕ ДОКУМЕНАТА ЗА 

УПИС ЋЕ  ОБЈАВИТИ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ У КОНКУРСУ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 

КОНКУРС ЋЕ БИТИ ДОСТУПАН НА ФЕЈСБУК СТРАНИЦИ ШКОЛЕ КАО И НА 

САЈТУ ШКОЛЕ www.sscjovancvijic.com 
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1 
ГИМНАЗИЈА 

1  Општи смјер 
 

IV 

 

1 

 

24 

2 Рачунарско-информатички смјер 
IV 1 24 

СВЕГА 2 48 

2 

 

МАШИНСТВО И ОБРАДА 
МЕТАЛА 

  

1 Техничар за CNC  технологије IV 1 24 

2 

 
Техничар мехатронике IV 1 24 

 

3 
Бравар- заваривач 

III 

 

0,5 

 

12 

 

4 Аутомеханичар 
III 

 
0,5 12 

СВЕГА 3 72 

3 

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И 

ТРГОВИНА 

1 Економски техничар  IV 1 24 

2 
Пословно-информатички 

техничар 
IV 1 24 

СВЕГА 2  48 

4 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 1 Електричар-електроинсталатер III 1 24  

СВЕГА 1 24 

 IV 6 144 

 III 2 48 

СВЕГА ШКОЛА 8 192 



ГИМНАЗИЈА 

Степен сложености: четверогодишња 

У гимнaзиjaмa сe учeници припрeмajу зa дaљe шкoлoвaњe нa фaкултeтимa или висoким 

шкoлaмa струкoвних студиja. Гимнaзиje пружajу ширoкo oпштe oбрaзoвaњe. Шкoлoвaњe 

трaje чeтири гoдинe, зa тo вријeмe мoгућe је oткрити или рaзвити интeрeсoвaњa зa oдрeђeнe 

oблaсти. Oдлaзaк у гимнaзиjу oмoгућaвa дa сe прeиспитa oдлукa, дa сe стeкну рaзличитa 

знaњa и искуствa, a тимe и дa сe дoнeсe зрeлиja oдлукa. 

Не заборави! Гимназија не оспособљава ни за једно занимање. 

Ако се послије гимназије не заврши факултет или висока школа струковних студија, тешко 

је запослити се без додатне квалификације - неког додатног курса и одговарајуће дипломе. 

 

ГИМНАЗИЈА - ОПШТИ СМЈЕР 

Гимнaзиja oпштeг смјера je "нa пoлa путa" измeђу прирoднo-мaтeмaтичкoг и друштвeнo-

jeзичкoг смјeрa: приближнo пoдjeднaкo су зaступљeни прeдмeти друштвeних и прирoдних 

нaукa. Учeници, кojимa ,дoбрo иду“, кaкo прирoдни прeдмeти, тaкo и jeзици и друштвeни 

прeдмeти, мoгу рaзмислити o гимнaзиjи oпштeг смјера. 

Oвaj тип гимнaзиje пружa прeдзнaњa зa припрeму рaзличитих приjeмних испитa. Нпр, aкo 

je нeкo нeoдлучaн измeђу студиja истoриje или мeдицинe, у гимнaзиjи oпштeг типa имaћe 

приликe дa стeкнe дoвoљнo прeдзнaњa кaкo из истoриje, тaкo и из хeмиje и биoлoгиje. 

  



ГИМНАЗИЈА  -  РАЧУНАРСКО – ИНФОРМАТИЧКИ СМЈЕР 

Омогућава ученицима да, поред темељног општег образовања, стекну и стручна 

знања и вјештине из области информационих технологија. Оспособљава ученике за 

самосталан рад, а у исто вријеме омогућава и широку проходност на све факултете у 

земљи и иностранству. 

Наставни план и програм састоји се из групе стручних предмета из области 

информационих технологија, као и предмета за стицање општег образовања. Велики 

акценат је на практичној примјени стечених вјештина и знања. 

Шта ће научити? Кроз редовну наставу, у току средњошколског образовања ученици 

науче: 

- информатику, математику и физику тако да без проблема упишу факултет који желе, 

- темељна знања из свих осталих предмета која омогућавају упис и на остале природне и 

друштвене факултете, 

- информатику тако да успјешно могу да раде и прије завршетка гимназије, 

(прављење игрица, креирање апликација, израду web сајтова, администрацију 

рачунарских мрежа, рад са алгоритмима, безбједност и заштиту рачунара) 

- информатику, математику и физику тако да могу успјешно да се такмиче и на 

међународним олимпијадама. 

- рад са графичким софтверима, 

- рад са програмима из пакета Microsoft Office, 

- одржавање рачунара 

Шта може да ради? Највећа дилема при одабиру школе јесу занимања и послови 

који се могу обављати након завршетка школовања. Предност овог смјера гимназије је 

спој гимназије и средње стручне школе. Тиме се обезбјеђује велика предност на 

тржишту рада, у области која је једна од најтраженијих код нас и у свијету, а уз то и 

одлично плаћена. 

Након завршетка , ученици се могу запослити као ИТ професионалци у различитим 

областима: програмер (C#, HTML, ASP.NЕТ, JavaScript, SQL); Wеb програмер; Oracle 

програмер; администратор рачунарских мрежа; администратор база података; графички 

дизајнер; Wеb дизајнер... 



ТЕХНИЧАР ЗА CNC ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Степен сложености: четверогодишња 

 Машински техничар за CNC технологије израђује геометријске моделе машинског 

дијела и на основу њега прави програм за потребе CNC машине, разређује технолошки 

поступак, бира мјере, резне и стезне алате. У сарадњу са машинским инжињером бави се 

пројектовањем стезних  и резних алата неопходних за обраду на CNC машинама. 

 Техничар за CNC технологије на основу радионичке документације израђује 

програме (Г-код) за потребе CNC машина. Оспособљен је за самосталан рад на CNC 

машинама (глодалицама или струговима). 

Образовни профил се заснива на класичном машинству, електротехници, 

информатици и програмирању. Техничар за CNC технологије управља обрадним 

процесима савремених компјутерски управљених машина – CNC машина. 

Стручњаци за компјутерско управљање машинама (CNC) тренутно су 

најтраженији кадрови на тржишту у Републици Српској. Тренутно постоји велико 

интересовање послодаваца са подручја општина Модрича, Брод, Дервента и Добој за 

запошљавање овог кадра. 

 

 

  



ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ 

Степен сложености: четверогодишња 

 Техничар мехатронике може да ради у савременим производним погонима и 

посједује одговарајућа знања за функционално повезивање електро, машинских и 

информатичких технологија, из електронике, теорије система аутоматског управљања, 

мјерења, механике, хидраулике, пнеуматике, рачунарства и роботике. 

 Такође оспособљен је за рад и одржавање комплексне опреме и система, који се 

састоје од електротехничких (електронских), машинских оптичких, аутоматизованих и 

рачунарских склопова, за надзирање сложених процеса у погонима и пројектовање 

аутоматских система, машина и алата, посједује одговарајућа знања за услужно (сервисно) 

одржавање и поправљање сложене опреме и система (аутоматизованих, односно 

компјутерски вођених) у производној техници, медицинској техници, техничким процесима 

и мјерној опреми. 

 Ученици који заврше овај образовни профил могу наставити своје школовање на 

свим техничким факултетима и високим струковним школама, првенствено у подручју 

машинства, електротехнике, електронике и информатике. Већина техничких факултета 

школује инжењере мехатронике. У Европи постоји велики број техничких факултета на 

којима се изучава мехатроника као посебан смјер или се на машинским смјеровима изучава 

мехатроника као једна научна дисциплина. 

 

 

Механика (процесна техника) + електроника + информатика = МЕХАТРОНИКА 

  



БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ 

Степен сложености: трогодишња 

 Бравар – заваривач користи гасни пламен или електрични лук да би резани метал 

или металне дијелове повезивао у једну цјелину. Могу вршити и припрему металних 

дијелова за даљу обраду.  

 Спајају металне дијелове поступком загријавања. При високој температури метал 

се тали, при чему се дијелови стапају у компактну цјелину. Заваривање се користи при 

изради разних предмета за широку потрошњу, али и у аутомобилској индустрији, 

мостоградњи, бродоградњи. Израђују металне ограде, браве, кључеве, механизме за прозоре 

и врата.  

 Бравар - заваривач свој посао обавља на основу техничке и технолошке 

документације (скице, нацрти). Највише је заступљено електрично (електричним луком) и 

аутогено (плином) заваривање, а рјеђе електроотпорно. Постоје и машине за заваривање 

које се користе углавном код већих серија истих завара.  

 



АУТОМЕХАНИЧАР 

Степен сложености: трогодишња 

 Аутомеханичари одржавају и поправљају моторна возила у сервисним и ремонтним 

радионицама, у сервисима произвођача аутомобила и обртничким радионицама, утврђују и 

уклањају кварове и оштећења на мотору.  

 Како би свој посао могли добро обављати, требају познавати дијелове и принцип 

рада мотора, као и топлотне и хидрауличке законе и процесе. Приликом сервисирања 

углавном провјеравају, подмазују и прилагођавају дијелове мотора, свјећице, механизме 

кочења, паљење, ниво уља у мотору, подешавају сигналну опрему аута, испитују положај 

мотора, притисак, температуру, потрошљу мотора, електричне и возне карактеристике. 

 

  



ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 

Степен сложености: четверогодишња 

 Економски техничар је занимање које ученицима омогућава стицање широког 

спектра знања из свих области економије. На тај начин, ученици који послије 

четверогодишњег школовања стекну звање економског техничара имају знања и 

вјештине рада у свим врстама предузећа, државних институција, банака, осигурања, у 

трговачким, туристичким и угоститељским предузећима...Потражња за овим занимањем 

је константна и како статистички подаци показују економски техничари најприје 

проналазе посао, јер је то занимање које је свакој компанији, без обзира на дјелатност, 

неопходно. 

 

 

 

 

Изучавајући групу економских предмета поред опште-образовних, наши ученици 

стичу знања о економији као теоријској и примјењеној економији. Економски техничари 

се образују за обављање књиговодствених, комерцијалних, рачуноводствених, 

финансијских и банкарских послова или на пословима на истраживању тржишта и 

маркетинга. Економски техничари се оспособљавају да већину послова обављају на 

рачунарима користећи савремене информатичке технологије. 

 

Кроз разне опште образовне предмете стичу се општа знања и општа култура. Након 

завршене средње школе, економски техничари могу радити у свим врстама предузећа, а 

могу и да наставе своје школовање на високим школама и факултетима из области 

економије, права, организационих наука, менаџмента и друго. 

 

  



ПОСЛОВНО – ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНИЧАР 

 Степен сложености: четверогодишња                       НОВО!!! 

 С обзиром да је евидентна потреба тржишта за пословним информатичарима који 

поред доброг познавања области економије, маркетинга и менаџмента, познају могућности 

примјене информационе технологије у подршци пословним процесима у предузећима, 

ПОСЛОВНО-ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНИЧАР је врло атрактивно звање. 

Циљ програма је образовање ученика чије ће компетенције бити општег карактера 

са широким и свестраним увидом у знања и практичне послове у оквиру економије, али са 

нагласком на знања и вјештине из области Пословна информатика. 

Завршетком школовања ученици ће стећи знања и вјештине за обављање економских 

и пословно-информатичких послова у предузећима, профитним и непрофитним 

организацијама, као и органима јавног сектора како у домаћим, тако и у међународним 

размјерама. Биће оспособљени да раде послове за које постоји велика понуда у свијету 

фриленсовања. Послодавци у свијету најбоље плаћају услуге из области веб дизајна, 

продаје и маркетинга. 

Знања у оквиру занимања ПОСЛОВНО-ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНИЧАР су значајна 

за доношење важних пословних одлука у различитим предузећима као и за даље 

усавршавање оних који сматрају да је образовање један од важних животних приоритета. 

Млади људи који немају намјеру да студирају имаће на располагању велики избор послова, 

а уколико планирају да студирају, занимање ПОСЛОВНО-ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНИЧАР 

је одлична основа за факултет информационих технологија, економски факултет, а 

нарочито смјер Пословна информатика на економском факултету. 

 

 

 



ЕЛЕКТРИЧАР – ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР 

Степен сложености: трогодишња 

 Електричар – електроинсталатери разводе електричне каблове и одржавају 

електричне мреже у објектима и на далеководима. Производе, монтирају, контролишу и 

одржавају електроничке склопове, уређаје и опрему, изводе електромонтерске радове и 

врше потребна мјерења, те одржавају и поправљају уређаје и опрему за аудиотехнику и 

видеотехнику. Могу радити у индустрији и разним организацијама које требају њихове 

услуге. 

 Пoсjeдуjу тeoриjскa и прaктичнa знaњa из oснoвa eлeктрoтeхникe, пoзнajу 

eлeктрoтeхничкe мaтeриjaлe, eлeктричнe и eлeктрoнскe кoмпoнeнтe и склoпoвe. Извoде 

eлeктрoмoнтeрскe рaдoвe и врше пoтрeбнa мjeрeњa. Пoсjeдуjу oснoвнa знaњa зa мoнтaжу, 

испитивaњe и кoнтрoлу, пуштaњe у рaд, рукoвaњe и oдржaвaњe eлeктрoeнeргeтских 

пoстрojeњa и урeђaja, oснoвнa импулснa кoлa и oснoвнa интeгрисaнa кoлa. Пoсjeдуje 

oснoвнa знaњa o инстaлирaњу и прoгрaмирaњу ПЛЦ урeђaja  и  oснoвнa знaњa зa 

функциoнaлни рaд и инстaлирaњe oснoвних eлeмeнaтa aутoмaтикe. 
 

 

  

 


