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ДРАГИ УЧЕНИЦИ, 
 
 Пред вама је информатор који ће вас укратко  упознати са 
занимањима које 
       СШЦ ''Јован   Цвијић'' Модрича нуди за  школску 2016/2017. годину, да  
вам олакша  избор    
       занимања  за које имате одређене склоности и интересовања. 
 
               Јасно нам је да се налазите пред веома важном одлуком - коју 
ћете школу уписати,  
       односно,  којим  занимањем ћете се бавити у будућности. 
               
               Знамо да је дилема велика, поготово што су вам  мисли збркане, 
жеље још  
       недефинисане,  а одлуку морате донијети. Та одлука одређује ваш 
животни пут. 
       Да бисте  што лакше донијели ту одлуку, укратко вас подсјећамо на 
неке карактеристике 
       приликом уписа. 
 
               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 оцена није довољан за упис у школу 
која те занима,  
       размисли о другим могућностима. 
 

 
УСЛОВИ ЗА УПИС 

 
1. Право уписа у први разред средње школе имају ученици са 

завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан 
уписа. 

 
2. Сви ученици с територије Републике Српске и Федерације Босне и 

Херцеговине конкуришу под једнаким условима за упис у први 
разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну 
школу. 

 
3. Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују се под истим 

условима као и ученици из Републике Српске и Федерације Босне и 
Херцеговине. 

 
4. Приликом предаје докумената за упис  у први разред ученик из 

друге државе дужан је да достави доказ о извршеној 
нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију 
дипломе поднио Министарству просвјете и културе Републике 
Српске. 

 
5. Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним 

свједочанством о завршеном основном образовању и изводом из 
матичне књиге рођених. 
 

6. У  средњу школу ученици са посебним образовним потребама 
уписују се на основу рјешења, налаза и мишљења надлежне 
стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и 
омладине са сметњама у развоју и приложеног мишљења о 
напредовању ученика из основнешколе из које ученик долази. 
 

7. Кандидат са посебним потребама не подлијеже критеријумима 
бодовања за упис. 
 

8. Ученици „понављачи“ имају предност при упису само у исто 
занимање у којем нису успјешно завршили разред. 



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. 

                                                   
                                                   ВРЕДНОВАЊЕ УСПЈЕХА 
 
Вредновање општег успјеха у основној школи исказује се средњом 
просјечном оцјеном успјеха на крају године (са двије децимале), 
помножен 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 следећи 

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, 

 
ПРЕДМЕТИ КОЈИ СЕ БОДУЈУ: 

Гимназија, општи смјер српски језик, страни језик, математика, 
физика и хемија 

Гимназија, друштвено -
језички смјер 

српски језик, страни језик, математика, 
историја, информатика 

 Гимназија, рачунарско 
- 
  информатички смјер 

српски језик, страни језик, математика, 
физика информатика  

Електротехника српски језик,  страни језик, математика, 
физика, и информатика 

Економија, право и 
трговина 

српски језик, страни језик, математика, 
историја и географија 

 
По овом основу кандидат може да оствари највише 20 бодова. 
 
По основу оба критеријума  кандидат може да освоји највише 70 бодова. 
 
КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ОБЈАВЉУЈЕ 
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
СВЕ ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УПИС УЧЕНИЦИ МОГУ ДОБИТИ У ЈУ СШЦ 

„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ У МОДРИЧИ КАО И НА WEB САЈТУ ШКОЛЕ: 
www.sscjovancvijic.com 

http://www.sscjovancvijic.com/


 

ГИМНАЗИЈА 
- четверогодишњашкола (IV степен) 

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, jeзици тако  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:  ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЈЕР                                                                          

 То je jeдинa шкoлa кoja учeницимa, oд првe гoдинe пружa мoгућнoст дa сe 

истoврeмeнo усaвршaвajу у eнглeскoм и лaтинскoм jeзику, и дa кao други 

стрaни jeзик,  уче свe чeтири гoдине њeмaчки . Знaњa кoja тoкoм 

шкoлoвaњa стeкну из филoзoфиje, психoлoгиje, сoциoлoгиje, ликoвнe и 

музичкe умјeтнoсти oд нeмјeрљивoг су знaчaja, нe сaмo зa њихoвo дaљe 

шкoлoвaњe, нeгo и зa изгрaдњу битних нивoa њихoвe oпштe културe и 

ширину интeлeктуaлнoг рaзмишљaњa.   

 

                               

 

За онога ко жели да, након средње сколе, упише неки од факултета са 

подручја друштвених наука, права, историје, социологије, или да студира 

књижевност, језике, журналистику, историју уметности и њима сродне 

садржаје, уписивање друштвено-језичког смјера гимназије је прави 

избор.   

Своје умјетничке и стваралачке склоности ученици друштвено-језичког 

смјера гимназије могу реализовати кроз  секције, као што су музичка, 

драмска, литерарна, новинарска,ликовна,  социолошка, или неке од 

спортских. 

 
 
 
 
 
 



РАЧУНАРСКО – ИНФОРМАТИЧКИ СМЈЕР   Н  О  В  О  !!!!! 

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 време 

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. 

 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 

 
 



ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИНА 

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 

- четверогодишња стручна школа (IV степен) 

Економски техничар је занимање које ученицима умогућава стицање 

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

који послије четворогодишњег 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 

најпре 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 примијењеној 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. 

 
 



 

ТРГОВАЦ 

- трогодишња стручна школа (III СТЕПЕН) 

Занимање трговца подразумева вјешту комуникацију и квалитетан рад са 

људима.  Јер, добри трговци су увијек тражени и потребнио свугдје. 

Најпотребније је добро и квалитетно савладати предвиђен програм, чиме 

аутоматски стичете сигурност у себе и свој рад. 
У сваком случају, трговинска струка је захтјевна струка, која од сваког 

радника тражи поптпуну посвећеност овом послу и константну 

сконцентрисаност на радном мјесту, у сваком тренутку.  

Као веома одговоран занат, има добру репутацију и за овај профил 

радника велика је заинтересованост која не јењава. 

У нашој школи  за трговце трећег степена можете стећи  знање и 

диплому, које касније можете искористити у најбољем могућем смислу.  

Увијек се можете усавршавати, уколико Вам се за то укаже потреба и 

прилика. Да бисте завршили за трговца, потребно је да три године 

похађате теоријску и практичну наставу, како бисте стекли потребно 

знање.  

 

       

                                                                 

                          

                                                  

 

Oспoсoбљaвaњe и нaпрeдoвaњe: Трговина и само звање трговца, 

може бити веома уносан посао који је веома цијењен, уколико стекнете 

право и квалитетно знање и образовање. Да бисте могли да постанете 

професионалац у овом послу, морате имати квалитетно образовање и 

добру праксу. Наша школа има одличну сарадњу са трговинским 

маркетима у којима ученици реализују практичну наставу и у којима се 

углавном  и запошљавају послије завршеног школовања. 

 



 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

ТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ 

- четверогодишња стручна школа ( IV СТЕПЕН) 

Образовни профил четвртог степена стручне спреме у оквиру кога се 

школују стручњаци потребни за рад у области производње и 

дистрибуције електричне енергије. Њихова стручност примењива је у 

термо и хидроелектранама, у електродистрибуцији, у фабричким 

комплексима на одржавању трафо станица, као и у фирмама које се баве 

трговином опреме потребне за производњу и транспорт електричне 

енергије. 

          

 

Карактеристични послови и радни задаци су:  

- Надзор и учествовање у радовима на изградњи, реконструкцији и 

одржавању електроенергетских објеката; 

- Вођење групе релејне заштите; 

- Преузимање електричних инсталација; 

- Сарадња при изради инвестиционо-техничке документације потребне за 

реконструкцију и ремонт надземних и подземних електренергетских 

водова, контактних мрежа, трансформаторских станица, инсталација и 

слабе струје у објектима , громобранских инсталација и уличног 

осветљења; 

- Пројектовање постројења, мрежа и инсталација, трансформатора, 

електричних машина и опреме; 

- Детекција и дијагностика квара; 

- Монтажа, подешавање и одржавање постројења, мрежа и инсталација, 

трансформатора, електричних машина и опреме; 

- Мерење, контрола и тестирање електроенергетским постројењима и 

уређајима. 

Техничар електроенергетике може радити као: 

- електромонтерски оператор инсталација и опреме , 

- електроенергетски жељезнички оператор експлоатације и одржавања, 

- електромеханичарски оператер одржавања жељезничке вуче и возила. 

 
 
 
 



 

 

EЛEКТРИЧAР 
трогодишња стручна школа (III СТЕПЕН) 

Пoсjeдуje тeoриjскa и прaктичнa знaњa из oснoвa eлeктрoтeхникe, пoзнaje 

eлeктрoтeхничкe мaтeриjaлe, eлeктричнe и eлeктрoнскe кoмпoнeнтe и 

склoпoвe. Извoди eлeктрoмoнтeрскe рaдoвe и врши пoтрeбнa мjeрeњa. 

Пoсjeдуje 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. 

 

                 

 

Опис послова: Eлeктричaри рaзвoдe eлeктричнe кaблoвe и oдржaвajу 

eлeктричнe мрeжe у oбjeктимa и нa дaлeкoвoдимa. Eлeктричaри и 

прoизвoдe, мoнтирajу, кoнтрoлишу и oдржaвajу eлeктрoнскe склoпoвe, 

урeђaje и oпрeму, извoдe eлeктрoмoнтeрскe рaдoвe и врши пoтрeбнa 

мjeрeњa тe oдржaвajу и пoпрaвљajу урeђaje и oпрeму зa aудиoтeхнику и 

видeoтeхнику. Moгу рaдити у индустриjи и рaзним oргaнизaциjaмa кoje 

трeбajу њихoвe услугe. 

Пoжeљнe oсoбинe: Збoг рaдa с рaзнoбojним и ситним диjeлoвимa 

oпрeмe, зa eлeктричaрe нужaн je услoв дoбaр вид нa близину и спoсoбнoст 

рaзликoвaњa oснoвних бoja. Moрajу имaти спрeтнoст руку и прстиjу тe 

дoбру кooрдинaциja пoкрeтa с видним пoдaцимa. Tрeбajу бити физички и 

психички здрaвe oсoбe.  Спoсoбнoст дa сe брзo и тaчнo утврди квaр jeднa 

je oд нajвaжниjих спoсoбнoсти у oвoм зaнимaњу. Кaкo би сaвлaдaлa 

зaхтjeвe зaнимaњa, oсoбa мoрa бити бaр прoсjeчнo интeлeктуaлнo 

рaзвиjeнa. Moрajу имaти и спoсoбнoст рjeшaвaњa тeхничких прoблeмa кao 

и склoнoст прeцизнoм рaду.  

Oспoсoбљaвaњe и нaпрeдoвaњe: Oспoсoбљaвaњe зa зaнимaњe 

eлeктричaрa oдвиja сe у срeдњим стручним шкoлaмa и трaje три гoдинe. 

Будући дa зaнимaњe eлekтричaрa ниje мoгућe изучити прeтeжнo 

прaктичним приступoм, зa рaзлику oд jeднoстaвниjих зaнaтских зaнимaњa, 

нaглaсaк je нa знaњу. Нaимe, eлeктрoнски eлeмeнт или склoп нe миjeњa сe 

зaтo штo сe нa њeму мoжe oпaзити дa je нeиспрaвaн, вeћ зaтo штo сe тo 

мoжe утврдити рaзмишљaњeм. Oни кojи рaдe у oвoм зaнимaњу рaдe првo 

кao пoмoћници у сeрвисимa и прeдузeћимa или сe зaпoшљaвajу у 

твoрницaмa. У сeрвисимa пoстoje рeлaтивнo дoбрe мoгућнoсти зaрaдe. 

 
 
 
 



 

 

АУТОЕЛЕКТРИЧАР  
 

- трогодишња стручна школа (III СТЕПЕН) 

Опис посла: 

Уграђује, одржава и поправља електричне уређаје и опрему, електричне 

инсталације, светлосне и сигналне уређаје (свјећице, генератор, динамо, 

разводник паљења, акумулатор и др.) на моторним возилима и радним 

машинама. Испитује и замјењује електронске компоненте за кочнице, 

управљачки механизам, климатске уређаје и електронске склопове 

којима се регулише убризгавање горива. Ради у радионици или напољу, 

претежно стојећи и у повијеном положају. 

 

         

 

 

 

 

Пожељне особине:  Аутоелектричар мора имати добар вид, способност 

разликовања основних боја, добар слух и добру моторичку спретност 

руку и прстију. Због важности разликовања боја електричних проводника, 

искључене су особе које не разликују основне боје.Способност доброг 

читања и темељне математичке способности потребне су особама које 

се желе оспособити за звање аутоелектричара због каснијег проучавања 

техничких приручника.  

Оспособљавање за аутоелектричара траје три године. Неопходно  за 

упис у школу је склапање уговора о обављању праксе са приватником 

ауто-електричаром или са овлаштеним сервисом у којем се учи заната до 

краја школовања. 

 

 У школи се одвија теоријска настава, која се састоји од темељних 

општих предмета и стручних предмета нужних за свладавање самога 

посла. За аутоелектричаре је темељно знање електронике, јер се она 

примјењује у све већем броју аутомобилских дијелова. Стога су стручни 

предмети у програму за оспособљавање аутоелектричара, осим основа 

електротехнике, и електронике, електротехнички материјали, електрична 

мјерења ,примјена  рачунара, техничко цртање и машински елементи. У 

овлаштеном сервису или ауто-електричарској радионици ученик учи 

практичан дио посла и примјењује знања стечена у школи, како би се 

оспособио за самосталан рад.  На крају школовања полаже се завршни 

испит којим учници доказују своју оспособљеност и самосталност у 

обављању посла.  

 
 
 
 



 

ПЛАН УПИСАУ ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ 

ШКОЛЕ 

 

У ШКОЛСКОЈ  2016/2017. ГОДИНИ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

НАЗИВ СТРУКЕ (ИЛИ 
ГИМНАЗИЈА) 
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НАЗИВ ЗАНИМАЊА 

Приједлог уписа 
редовних ученика 
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1 
ГИМНАЗИЈА 

1 Општи смјер IV 1 24 

1 
Рачунарско-информатички 
               смјер (НОВО !!!) 

IV 1 24 

2 Друштвено-језички смјер IV 1 24 

              СВЕГА 3 72 

2 
 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

1 
Техничар 

електроенергетике 
IV 1 24 

2 Електричари III 1 24 

3 Ауто - електричари III 1 24 

               СВЕГА 3 72 

3 

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО 
И ТРГОВИНА 

1 Eкономски техничар IV 2 48 

 2 Трговци III 2 48 

                         СВЕГА  4 96 

 IV  6 144 

 III  4    96 

СВЕГА ШКОЛА  10  240 


