


Сремска Митровица 







ПОДРУЧЈА РАДА  

Шумарство и 
обрада дрвета 

Пољопривреда 

Производња и 
прерада хране 

Шумарски техничар 
(IV) 

Техничар за обликовање 
намештаја и ентеријера(IV) 

Пољопривредни 
техничар (IV) 

Прехрамбени 
техничар (IV) 

Месар и пекар(III) 



КЛАСИЧНА ОДЕЉЕЊА  

ДУАЛНА ОДЕЉЕЊА 

ШУМАРСКИ 
ТЕХНИЧАР 

ПОЉОПРИВРЕДНИ 
ТЕХНИЧАР 

ТЕХНИЧАР ЗА 
ОБЛИКОВАЊЕ 
НАМЕШТАЈА И 

ЕНТЕРИЈЕРА 

МЕСАР И 
ПЕКАР 

ПРЕХАМБЕНИ 
ТЕХНИЧАР 



Дуално образовање је део система средњег образовања и васпитања у 
коме се кроз теоријску наставу и вежбе у школи и учење кроз рад код 
послодавца, стичу, усавршавају и изграђују знања, вештине и 
способности и ставови (компетенције) у складу са стандардом 
квалификације и планом и програмом наставе и учења. 

“Учење кроз рад” је организован процес током кога ученици, под 
руководством и надзором инструктора у реалном радном 
окружењу код послодавца, стичу компетенције неопходне за 
ефикасан и продуктиван рад у одрађеном занимању или групи 
занимања. 



 
 
Обим учења кроз рад износи најмање 20%, а највише 80% часова од укупног 
броја часова стручних предмета, у складу са одговарајућим планом и програмом 
наставе и учења. 
 
Учење кроз рад код послодавца може да се врши током читаве школске године у 
периоду од 8 до 20 часова, најдуже шест сати дневно односно највише 30 сати 
недељно, у складу са планом и програмом наставе и учења. 
 
 
 
 
 



ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА  И 
ЕНТЕРИЈЕРА 

     На захтев послодаваца уписујемо нови образовни 

профил у  дуалном образовању, који представља спој 
уметности и технике, прилагођен модерном извођењу 
наставе.  

 



   Предмети  се изучавају по угледу на европске наставне 

планове где се развијају креативне способности ученика 
код конструкције и производње намештаја и уређења 
ентеријера. 

 

 

 

   Примeнoм рaзличитих сoфтвeрских прoгрaмa ученици 

имају широк спектар могућности стицања знања у 
дизајнирању ентеријера и екстеријера. Своје знање могу 
да примене и прошире на пракси  у производним 
погонима послодаваца. 

 



...РАД КОД 
ПОСЛОДАВAЦА 



...РАД У ШКОЛСКОЈ 
РАДИОНИЦИ 



Учeници мoгу нaћи рaднo мeстo у 
прoизвoдњи или бирoимa зa прojeктoвaњe 
нaмeштaja и eнтeриjeрa. Taкoђe, мoгу  
нaстaвити шкoлoвaњe нa билo кoм 
фaкултeту или срoдним  фaкултeтима као 
што су Тeхнички факултети,  фaкултeти  
Ликoвнe умeтнoсти и Графичког дизајна или  
Шумaрском  фaкултету. 

  

По завршетку 
школовања... 



Радови ученика у Archi Cad-u: 



ШТА СВЕ МОЖЕМО 
НАПРАВИТИ ??? 





Шумарски техничар  

Шумарски техничар је образовни профил са дугом традицијом у 
подручју рада шумарство и обрада дрвета. У предстојећем времену све 
више ће добијати на значају због све потпунијег сагледавања значаја 
шума у условима деградације шума. 

Шумарство је струка која се бави 
газдовањем шумама, односно свим 
пословима у шумарству почев од 
расадничке производње, подизања 
вештачких засада, узгојних радова, 
природног обнављања шума, 
газдовања ловном фауном, па до 
премера и коришћења шума.То су 
све делатности које су везане за 
образовни профил  шумарски 
техничар.  



Наставни програм за овај образовни профил састоји се из општих, 
опште стручних и стручних предмета који воде ученике ка 
остварењу исхода, стицању знања и вештина ,тј. компетенција за 
обављање конкретних послова. 
 
Наставу спроводи стручни кадар у кабинетима и учионицама 
школе, а практичну наставу у школском расаднику и објектима ЈП 
Србија шуме, ЈП Војводина шуме, ЈП Националног парка Фрушка 
Гора.  



Oвако изгледа наша пракса 





Кабинети у школи 



Активности ученика и наставника у друштвеној заједници 



                Након завршеног четворогодишњег образовања ученици 
могу да: 

Расадничка 
производња 

Плантажни узгој 
брзорастућих 

врста 

Наставе високо образовање 
на Шумарском факултету 

Одлуче се за 

самозапошљавање 

Запосле сe: 

Државном сектору: 

ЈП Србијашуме 

ЈП Војводинашуме 

 Приватном 
сектору мала и 

сердња 
предузећа за 

обављање 
послова на 

терену 

ЈП Национални 
паркови           ( 
пет на подручју 

Србије) 

Прерада 
производа из 

шуме 

Разноврсност потреба и 
очекивања друштва у односу 
на шуме отварају бројне 
могућности запошљавања 
како у земљи тако и ван ње. 



Пољопривреда је главна грана привреде у Срему. Да би то и остала неопходно је 
усаврашавање, напредовање, праћење иновација у науци и технологији... А 
изнад свега тога млади и стручни кадрови као кључ успеха. Удружимо вашу 
младост, жељу и вољу за учењем и стицањем вештина из области пољопривреде 
са нашим знањем и искуством и  кључ успеха је загарантован. 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР 



Пољопривредни техничар представља општи смер у трајању од 4 године. Током 
четворогодишњег образовања ученици стичу знање из опште образовних 
предмета, као и стручних предмета: Заштита биља, Биљна производња, 
Педологија, Сточарска производња, Пољопривредна техника... Усвојено 
теоријско знање ученици веома успешно примењују на практичној настави. Део 
практичне наставе изводи се у школском стакленику и пластенику, док се други 
део изводи у сарадњи са Пољопривредном стручном службом „ Сремска 
Митровица „ и привредном јединицом „ Пролеће „ у оквиру КПЗ – а. 



Шта ради пољопривредни 
техничар? 

 Организује биљну производњу у 
комбинатима и на Газдинствима  

  Организује рад групе радника 
 Набавља материјал и средства 
   за биљну производњу   
  Производи семенски и садни материјал 
 Спроводи процес сточарске производње 
 Врши избор и обележавање животиња 
 Врши оцењивање и класирање домаћих 

животиња 
 Узима узорке сточне хране 
 Спроведи зоотехничке мере 
 Припрема машине, уређаје и опрему за 

рад 
 Рукује пољопривредном механизацијом 

у свим фазама биљне производње 
 
 



Припрема машине,уређаје и опрему за рад 

Рукује пољопривредном механизацијом у свим фазама 
биљне производње 



Могућност запослења и наставак 
школовања 

Због велике разноврсности посла, пољопривредни техничари се могу определити за 

рад на сопственим пољопривредним газдинствима, у разним пољопривредним 

комбинатима( који се баве биљном и сточарском производњом, рибарством, 

пчеларством ), у расадницима, у пољопривредним апотекама, у пољопривредним 

стучним и саветодавним службама, у лабораторијама за испитивање узорака 

земљишта, семенског и садног материјала. 

Знање усвојено током средњошколског 
образовања може се даље проширити на 
неком од смерова Пољопривредног 
факултета ( Фитомедицина, Ратарство и 
повртарство, Воћарство и виноградарство, 
Сточарство, Пољопривредна техника,  
Мелиорације земљишта... ), као и на 
Ветеринарском, Биолошком, Хемијском и 
другим факултетима. 



 

ПРЕХРАМБЕНА 

СТРУКА 

   

 

МЕСАР И ПЕКАР 

III СТЕПЕН-

ДУАЛНО 

   
ПРОФИЛИ ПРЕРАДЕ ХРАНЕ СУ РЕФОРМИСАНИ 

ПО ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА 



                                           

 

                                      

 

 

 

 
 

 

ЗНАЧАЈ СТРУКЕ  ! 

Храна и вода  су 

основне  потребе 
човека. 

 

Погони  за  прераду хране  

и воде  су свуда око нас 

(пекаре,млекаре,меснице)

. 

Срем, Војводина   

имају  велики потенцијал 

за   производњу  хране 

   Прехрамбена    

   струка    има       

   оправдање  и    

   перспективу ! 



ПРЕХРАМБЕНИ  ТЕХНИЧАР   УЧИ: 

 КАКО СЕ КОНТРОЛИШE 

КВАЛИТЕТ  

ХРАНЕ И ВОДЕ 

       
         КАКО  СЕ  ПРОИЗВОДИ   

       ХРАНА И  ВОДА ЗА ПИЋЕ 



УЧИ  О  ИСХРАНИ  ЉУДИ 

НУТРИЦИОНИЗАМ  



НАСТАВА  У  

ЛАБОРАТОРИЈАМА И 

КАБИНЕТИМА  



  

ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР МОЖЕ  ДА  РАДИ: 

У  ПОГОНИМА 

ПРЕХРАМБЕНЕ 

ИНДУСТРИЈЕ,  

ВОДОВОДИМА 

У  ЛАБОРАТОРИЈАМА 

КОЈЕ КОНТРОЛИШУ 

КВАЛИТЕТ  

ХРАНЕ И ВОДЕ 

  У  ТРГОВИНАМА      

   ЗА  ПРОМЕТ   

    И  ПРОДАЈУ     

        ХРАНЕ,  

У  СОПСТВЕНИМ 

ПРОИЗВОДНИМ И  

ПРОДАЈНИМ 

ОБЈЕКТИМА 

ДА НАСТАВИ 

ШКОЛОВАЊЕ 



МЕСАР И ПЕКАР  
 

...  занимањe са дугом 

     традицијом 

 

... омогућава: 

 

        запослење,  

 

                    самостална   

                        предузећа    

   

                      напредовање у 

    струци  

 

 ЗАНИМАЊE ПОТРЕБНO  

    НА ТРЖИШТУ РАДА! 

 



     ШТА РАДИ МЕСАР? 

 

                  

     ОБРАЂУЈЕ  И   

      ПРЕРАЂУЈЕ  МЕСО 

 

          

      ПРОИЗВОДИ  РАЗЛИЧИТЕ 

САВРЕМЕНЕ  И ТРАДИЦИОНАЛНЕ 

     ПРОИЗВОДЕ 

 

      *шунка, кобасица, кулен,    

      печеница.... 

 

    

 БАВИ СЕ ТРЖИШТЕМ И 

ПРОМЕТОМ МЕСА 

 

 



       ШТА РАДИ ПЕКАР? 

 

 
  Припрема сировине за  

  производњу  пекарских  

        производа 

 

   Обликује, пече и ставља  

 у промет  хлеб и пекарске    

производе, плетенице,переце, 

бурек, пице, кроасани.... 

 

 Складишти и продаје 

производе 

 
 

     



ПЛАЋЕНА ПРАКСА 1-2 ДАНА НЕДЕЉНО 

ОРГАНИЗОВАН 
ПРЕВОЗ УЧЕНИКА 



Шкoлoвaњe трaje три гoдинe.  
 
Нaстaвa сe oдвиja крoз тeoрeтску нaстaву, вeжбe и прaктичну 
нaстaву гдe учeници стичу знaњa и вeштинe зa рaд у призвoдним 
пoгoнимa. 
 
Нaкoн зaвршeнe шкoлe   учeници сe мoгу  зaпoслити  или   
нaстaвити  шкoлoвaњe  нa  IV стeпeну уз пoлaгaњe 
дифeрeнциjaлних испитa. 
 



МЕСАР И ПЕКАР MOГУ ДА РАДЕ: 

 

У  ПОГОНИМА  ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ,  

У  ТРГОВИНАМА  ЗА ПРОМЕТ И ПРОДАЈУ  ХРАНЕ,  

У  СОПСТВЕНИМ  ПРОИЗВОДНИМ  И ПРОДАЈНИМ  ОБЈЕКТИМА 



Опремљеност школе 

Опремљени кабинети 

Рачунари и видео бим 

Радионица са машинама 

Сала за спортске активности 

Видео надзор 



Флип чарт 

Видео бим 

Савремена 
наставна 
средства 



Сала за 
физичко 



Поред учења 
постоје и слободне 

активности 

Драмска 
секција 

Историјска 
секција 

Фудбалска 
секција 

Одбојкашка 
секција 

Секција за 
заштиту животне 

средине  

Секција 
прераде 

хране 

Кошаркашка 
секција  



СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ 



 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА 



ИСТОРИЈСКА СЕКЦИЈА 

 



Секција заштите животне средине 



 УЧЕСТВУЈЕМО И ОРГАНИЗУЈЕМО  

БРОЈНА ТАКМИЧЕЊА 

(ОПШТИНСКА, ОКРУЖНА, РЕПУБЛИЧКА...) 



Школа се разликује 
од других: 

ПРАКТИЧНА 
НАСТАВА 

УЧЕНИЧКА ЗАДРУГА 

ШКОЛА ПРИЛАГОЂЕНА 
УЧЕНИЦИМА 

НАСТАВА У РЕАЛНИМ 
УСЛОВИМА РАДА 

   ЛАБОРАТОРИЈСКЕ 
 ВЕЖБЕ 



http://domucenika-sm.edu.rs/
http://domucenika-sm.edu.rs/
http://domucenika-sm.edu.rs/
mailto:sekretarijat@domucenika-sm.edu.rs
mailto:sekretarijat@domucenika-sm.edu.rs
mailto:sekretarijat@domucenika-sm.edu.rs
mailto:vaspitaci@domucenika-sm.edu.rs
mailto:vaspitaci@domucenika-sm.edu.rs
mailto:vaspitaci@domucenika-sm.edu.rs


АКТИВНОСТИ НАШЕ ШКОЛЕ 
МОЖЕТЕ ПРАТИТИ НА САЈТУ 
ШКОЛЕ 
 http://psh-skola.edu.rs/ 

ПОТРАЖИТЕ НАС И НА 
ФЕЈСБУКУ И БУДИТЕ У ТОКУ СА 

СВИМ ДЕШАВАЊИМА У 
ШКОЛИ! 



Размислите! 
Желимo вам 
пуно среће и 

успеха на 
завршном 

испиту! 



За додатне информације можете нас 
контактирати путем: 

МЕЈЛ АДРЕСЕ:  

• sekretarpsh@gmail.com  

• direktorpsh@neobee.net 

 ФЕЈСБУК ПРОФИЛ ШКОЛЕ: 
ТЕЛЕФОН:  060/625-60-18 
                     060/625-60-60 

mailto:sekretarpsh@gmail.com
mailto:direktorpsh@neobee.net

