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Техничка школа је настала из потребе за школовањем кадрова за привреду и јавне службе и 2010. го-
дине прославила је свој педесетогодишњи јубилеј. Школа је почела са радом 1. септембра 1960. годинe, 
а настава је почела 26. септембра 1960. године у четири одељења и то, у машинском одсеку 74 ученика 
и електро одсеку 72 ученика. Већ наредне, 1961. године, уведена су 2 нова одсека: металуршки и грађе-
вински. Данас наставу у школи изводи 95 наставника. У школи има 908 ученика у четворогодишњим и 
трогодишњим образовним профилима. Ученици велики део вежби и практичне наставе реализују на нај-
савременијој опреми. 

Подручја рада:
Машинство и обрада метала, 
Електротехника, 
Геологија, рударство и металургија, 
Хемија, неметали и графичарство, 
Шумарство и обрада дрвета. 

Школа пружа могућност преквалификације, доквалификације, специјализације (бравар, металостругар, 
металоглодач, металобрусач, механичар алатних машина, електроенергетичар за мреже и постројења, 
електроенергетичар за електричне инсталације...)

У току школовања ученици се оспособљавају за коришћење најсавременијих програмских пакета: Visual 
Basic, C+, MS Windows, MS Office (Word, Exel, Access, Power Point...), Pro Desktop, Pro Engineer Wildfire. Учени-
цима и професорима све време је омогућен приступ интернету. У школи се користи обједињени систем 
комуникације на Мајкрософтовој Office 365 платформи за образовне установе. 

Ред. 
број

I РАЗРЕД

Број планираних ученика

трогодишњи 
образовни 
профили

четворогодишњи 
образовни
профили

Свега

I МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 30 60 90

1. Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина  30 30

2. Техничар за роботику  30 30

3 Оператер машинске обраде  15  15

4. Бравар - Заваривач  15 15

II ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 90 90

1. Електротехничар информационих технологија 30 30

2. Електротехничар телекомуникација 30 30

3. Техничар мехатронике 30 30

III МЕТАЛУРГИЈА 30 30

1. Оператер за прераду метала 30 30

IV ГРАФИЧАРСТВО 30 30

1. Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање 30 30

V ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА 30 30

1. Оператер за израду намештаја 30 30

Укупно ученика 90 180 270

ТЕХНИЧКА ШКОЛА УЖИЦЕ



Уписује се 30 ученика. 
У току свог четворогодишњег школовања ученици стичу 

знања о савременим технолошким процесима на бази технолo-
гија компјутерског управљања. 

Oвај образовни профил омогућава ученицима да у потпу-
ности:

• oвладавају програмирањем компјутерски управљаним ма-
шинама, 

• стичу основна знања о технолошким могућностима обрад-
них система са компјутерским управљањем, 

• оспособљавају се за повезивање теоријских знања обрад-
них процеса и принципа пројектовања нових производа 
и технолошкох процеса уз подршку рачунара (CAD-CAM 
системи), 

• упознају се са технолошким могућностима компјутерски 
управљаних обрадних система, 

• стичу основна знања о пројектовању технологије за ком-
пјутерски управљане машине и оспособљавају за њену 
примену, 

• упознају функције управљачке јединице и оспособљавају 
се за примену носилаца информација, уношење и тести-
рање програма. 

• развијају смисао за сарадњу са пројектантима производа, 
конструкторима као и оператерима за компјутерски упра-
вљане машине и са свим осталим значајним субјектима у 
пословном систему. 

Настава је очигледна и спроводи се уз примену савремених 
наставних средстава и учила (видео-бим, рачунари, симулатори 
радне машине, као и саме машине на којима је постављен ин-
дустријски софтвер), тако да ученици по завршетку овог шко-
ловања бивају оспособљени за практичан рад и примену свега 
што су кроз школовање научили. 

Предмети

I р
аз

.

II 
ра

з.

III
 р

аз
.

IV
 р

аз
.

Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Математика 4 4 4 4
Рачунари и информатика 2
Устав и права грађана 1
Историја 2 2
Географија 2
Музичка уметност 1
Ликовна култура 1
Физичко васпитање 2 2 2 2
Социологија 1
Филозофија 2
Физика 2 2
Екологија и заштита животне средине 1
Техничко цртање 4
Машински материјали 2
Механика 2 2
Машински елементи 2
Електротехника и електроника 2
Компјутерска графика 3
Технологија машинске обраде 2
Мерење и контрола квалитета 2
Моделирање машинских елемената и 
конструкција

3

Технологија за компјутерски 
управљане машине

4

Програмирање за компјутерски 
управљане машине

4 7

Пројектовање технолошких система 6 6
Пројектовање технолошких система 7 7
Аутоматизација производње и 
флексибилни призводни системи

2

Практична настава 4 4
Предузетништво 2
Изборни предмет према програму 
образовног профила 2 2

Ученици по завршеној школи нису везани само за индустрију, него 
и за друге привредне и ванприведне делатности: фармацију, ме-
дицину, текстилну индустрију...

ДАЉА ПРОХОДНОСТ: 
ПОСАО - Нове технологије (CNC опрема)

ДАЉЕ ШКОЛОВАЊЕ: 
ФАКУЛТЕТИ И ВИСОКЕ ШКОЛЕ

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА 
четворогодишњи образовни профил



ТЕХНИЧАР ЗA РОБОТИКУ 
четворогодишњи образовни профил

Уписује се 30 ученика. 
У току свог четворогодишњег школовања ученици стичу 

знања из области роботике као мултидисциплинарне научне 
области. До знања и вештина долазе кроз изучавање теорије 
из области роботике система, мехатронских компоненти и веш-
тачке интелигенције као и кроз њихову примену у реалном ок-
ружењу. 

Oвај образовни профил омогућава ученицима да у потпу-
ности:

• упознају функционалну структуру робота и међусобну по-
везаност елемената структуре у целину

• упознају пренос кретања и оптерећења механизама робо-
та током послуживања производних система

• савладају управљање роботима током рада

• стичу основна знања о програмирању рада робота за од-
ређене технолошке процесе. Ученици кроз вежбе науче 
да програмирају најједноставнијег робота, да раде са до-
датним конпонентама (сензорима, камерама...) и, што је 
најважније, упознају се са могућностима укључивања так-
вих робота у аутоматизовану производну линију, тј. обуче-
ни су да опслужују ЦНЦ машине. 

Ученици по завршеној школи нису везани само за индус-
трију, него и за друге привредне и ванприведне делатности: 
фармацију, медицину, текстилну индустрију...

Настава се спроводи уз примену савремених наставних 
средстава и учила у посебно опремљеним кабинетима, тако 
да ученици по завршетку овог школовања бивају оспособље-
ни за практичан рад и примену свега што су кроз школовање 
научили. 

Одаберите роботику ако:
• сте истовремено талентовани за технику и природне науке

• умете да логички мислите и закључујете 

• волите да стимулишете своју интелигенцију новим изазо-
вима

• желите да Вам Ваши професори посвете посебну пажњу

• разумете шта су нове технологије 

• схватате да је будућност у техници ослоњена на роботику и 
потпуну аутоматизацију

• желите рад на најсавременијој опреми

ПОСАО
Нове технологије (CNC опрема)

ДАЉЕ ШКОЛОВАЊЕ: 
ФАКУЛТЕТИ И ВИСОКЕ ШКОЛЕ

*- часови који се реализују у блоку

Предмети I II III IV

Српски језик и књижевност 2 2 2 2
Страни језик 2 2 2 2
Социологија 2
Филозофија 2
Историја 2 2
Музичка уметност 1
Ликовна култура 1
Физичко васпитање 2 2 2 2
Математика 5 5 5 5
Рачунарство и информатика 3
Нумеричка математика 2
Географија 2
Физика 2+1 2+1
Хемија 2
Биологија 2
Устав и право грађана 1
Логика 1 
Програмирање и програмски 
језици 2 2

Машински материјали 2
Техничка механика са 
механизмима 2 3 2

Техничко цртање са 
компјутерском графиком 2

Машински елементи 2 2
Технолошки поступци 1+2
Технологија обраде 3
Електротехника 2
Електроника и 
микропроцесори * 2+18*

Флексибилни производни 
системи * 2+2+42* 4+3+30*

Хидраулика и пнуматика 2+1
Конструисање 3
Роботи 3+2+30*
Практична настава 60* 90*

*- часови који се реализују у блоку



ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ
трогодишњи образовни профил

Уписује се 15 ученика. 

У току свог трогодишњег школовања ученици стичу знања 
и вештине израде машинских делова на конвенционалним, 
али и најсавременијим компјутерски управљаним машинама. 

ИСХОДИ ОБРАЗОВАЊА

• Припрема и израда делова на конвенционалним алатним 
машинама (струг, глодалица, бушилица, брусилица), 

• Припрама и израда на CNC машинама (компјутерски уп-
рављане машине), 

• Самостално управљање конвенционалним и CNC маши-
нама, 

• Самостална организација радног места, 

• Самостално мерење и контролисање изратка у произ-
водном процесу, 

• Самостална примена мера заштите и безбедности на 
раду, 

• Развијање свести о сопственим вредностима и вреднос-
тима окружења. 

Дата је предност практичним знањима и вештинама као и 
стручним предметима, тако да се кроз практичну наставу (I 
разред-један дан, II разред-два дана, III разред-три дана у не-
дељи) у потпуности реализују циљеви занимања. Школа посе-
дује радионицу за реализацију практичне наставе и савреме-
ни кабинет за наставу технологије. 

У прва два разреда ученици стичу знања и вештине за рад 
на свим конвенционалним алатним машинама за обраду ре-
зањем, а у трећем разреду опредељују се да ли ће бити гло-
дачи или стругари, како би усавршили своје вештине и оспо-
собили се за управљање и рад на CNC машинама (CNC струг, 
CNC глодалица). 

Предмети I II III

Српски језик и књижевност 3 2 2
Страни језик 2 2 1
Математика 2 2 1
Рачунарство и информатика 2
Физичко васпитање 2 2 2
Историја 2
Географија 1
Екологија и заштита животне средине 1
Социологија са правима грађана 1
Техничко цртање 3
Техничка механика 3
Машински елементи 3
Техничка физика 2
Предузетништво 2
Машински материјали 2
Технологија машинске обраде на конвенционалним 
машинама 3 3 2

Технологија машинске обраде на НУ машинама 2
Машинска обрада на конвенционалним машинама 6 12 12
Машинска обрада на НУ машинама 6
Грађанско васпитање/Верска настава 1 1 1
Изборни предмет према програму образовног профила 1 1

ПОСАО:
• Машинска производња

• Фабрике алата
• Самостална радионица

• Фирме у окружењу које поседују ЦНЦ 
машине

Део предузећа у којима су у протеклим периоду запослени наши ученици

INMOLD



БРАВАР - ЗАВАРИВАЧ
трогодишњи образовни профил

Уписује се 15 ученика.

У току свог трогодишњег школовања ученици стичу знања 
и вештине израде делова и монтирање металних конструк-
ција, процесне опреме и заваривање. 

Овај образовни профил оспособљава ученике за:

- Израду делова металних конструкција механичком  
обрадом

- Спајање делова металних конструкција раздвојивим и  
нераздвојивим спојевима

- Израду и монтирање металне конструкције и процесне 
опреме

- Контролу квалитета браварских радова према прописи-
ма и нормативима

- Заваривање поступком електролучног  и електроотпор-
ног заваривања, гасног заваривања

- Спајање делова меким и тврдим лемљењем и лепљењем

- Контрола квалитета рада при заваривању

Ученици током прве године стичу практична знања у школ-
ској радионици један дан недељно. У другој години практич-
на настава се одвија два дана недељно, а у трећој години три 
дана недељно у компанијима које сарађује са школом.

Комбиновањем  знања које стичу у школи, уз практична 
знања и вештине које стичу у компанијима, ученици се на 
прави начин оспособљављају  за потребе привреде и тиме 
добијају боље шансе за запослење по завршетку школовања.

Предмети I II III

Српски језик и књижевност 3 2 2
Страни језик 2 2 1
Физичко васпитање 2 2 2
Математика 2 2 1
Историја 2
Рачунарство и информатика 2
Географија 1
Еколигија и заштита животне средине 1
Социологија са правима грађана 1
Техничко цртање 3
Машински материјали 2
Техничка механика 2
Машински елементи 3
Техничка физика 2
Технологија браварских радова 3
Основе браварских радова 6
Технологија металних конструкција и 
процесне опреме 3

Металне конструкције и процесна опрема 12
Технологија заварених конструкција 3
Заварене конструкције 18
Предузетништво 2
Изборни предмети према програму 
образовног профила 2 2

Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1

Могућности  запослења 
 после завршеног образовања су: 

• у компанијама за обраду метала 
• самосталне радионице 

•  израда, монтажа и уградња металних конструкција
Даље образовање: 

високе школе струковних студија



Уписује се 30 ученика. 
Информационе технологије су технологије за модерну сада-

шњост и блиску будућност које помажу производњу, манипула-
цију, складиштење, комуникацију и дистрибуцију информација 
до корисника. 

Електротехничари информационих технологија су експерти 
милтифункционалних вештина, веома цењени и тражени на тр-
жишту рада, како код нас тако и у свету. 

У току четворогодишњег школовања електротехничар ин-
формационих технологија оспособљава се за:

• Постављање и одржавање оперативног система рачунара

• Креирање, одржавање, ажурирање садржаја и проверу 
сигурности платформи за Интернет сервисе

• Израду Desktop апликација

• Израду статичких и динамичких веб презентација и веб 
апликација и њихово имплементирање

• Креирање, моделовање и развијање база података

• Одржавање и проверу сигурности информационих система

МОГУЋНОСТИ ПОСЛЕ 
ЗАВРШЕНОГ ОБРАЗОВАЊА:
ПОСАО – ИТ компаније, све 

области индустрије и привреде, 
банке...

ДАЉЕ ШКОЛОВАЊЕ: 
ФАКУЛТЕТИ И ВИСОКЕ ШКОЛЕ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 
четворогодишњи образовни профил

Назив модула/предмета I II III IV

Српски језик и књижевност 3 3 3 3

Страни језик 2 2 2 2

Физичко васпитање 2 2 2 2

Математика 3 3 3 3

Рачунарство и информатика 2

Историја 2

Географија 2

Хемија 2

Ликовна култура 1

Биологија 2

Социологија са правима грађана 2

Физика 2 2

Основе електротехнике 3 3

Рачунарска графика и мултимедија 2

Програмирање 2 4 3 3

Електроника 4

Веб дизајн 2

Базе података 3 2

Рачунарски системи 3

Рачунарске мреже и интернет 
сервиси

3

Веб програмирање 3 3

Заштита информационих система 2

Примењене информационе 
технологије

6 6

Предузетништво 2

Практична настава 2

Грађанско васпитање/верска 
настава

1 1 1 1

Изборни предмети према програму 
огледа

2 2

Информационе технологије су за-
ступљене у свим областима живота. Све 
машине, сви пословни процеси, индус-
трија, забаве, све су то места на којима 
информационе технологије налазе своју 
примену, као и банкарски системи, ста-
тистички центри и школе. Из тог разлога 
је будућност електротехничара инфор-
мационих технологија осигурана. 



Уписује се 30 ученика. 

Електротехничари телекомуникација стичу потребна знања, 
вештине и ставове који их воде ка веома спремним и добро 
обученим стручњацима у области телекомуникација, траженим 
на тржишту рада, како код нас тако и у свету. 

 У току четворогодишњег школовања електротехничар теле-
комуникација оспособљава се да:

• Монтира и тестира уређаје и опрему у оквиру различитих 
телекомуникационих система, 

• Одржава телекомуникациону мрежу, опрему и уређаје, 

• Врши мерења на телекомуникационим мрежама и уређајима, 

• Употребљава информатичке технологије у прикупљању, 
организовању и коришћењу информација у раду и свако-
дневном животу, 

• Отклања уочене грешке и кварове у оквиру различитих  
телекомуникационих система и о томе води техничку доку-
ментацију, савесно, одговорно и уредно обавља поверене 
му послове, ефикасно организује време и рад у тиму, 

• Испољава позитиван однос према професионално-етич-
ким нормама и вредностима. 

Телекомуникациони системи су свуда око нас, од обичних 
кућних телефонских апарата, кабловске и HD телевизије, преко 
мини централа, интерфонских система, видео надзора, у згра-
дама, „паметних кућа“, до Телекома, оптичког преноса сигнала, 
мобилне телефоније и GPRS- ова за навигацију, као и великих 
фабричких постројења у којима је неопходно постојање теле-
коминикационе опреме. Због сталног напредка технике у којој 
више нема оштрих граница између појединих стручних под-
ручја појавила се потреба за стручњацима који ће моћи пројек-
товати, руковати и одржавати овако сложене системе. 

МОГУЋНОСТИ ПОСЛЕ ЗАВРШЕНОГ 
ОБРАЗОВАЊА: ПОСАО – Телеком, 
пошта, телевизијски и радио сту-
дији, саобраћајна и електроиндус-
трија, велики број приватних фирми 
које се баве телекомуникационом 
опремом и алатима, монтажом и 
одржавањем сигналних система 
(алармни системи, интерфонски 
системи, против-пожарни системи, 
видео надзор, антенски системи...), 
могућност отварања сопстевених 
фирми.... 

ДАЉЕ ШКОЛОВАЊЕ: 
ФАКУЛТЕТИ И ВИСОКЕ ШКОЛЕ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
четворогодишњи образовни профил

Предмети I II III IV

Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Физичко васпитање 2 2 2 2
Математика 3 3 3 3
Рачунарство и информатика 2
Историја 2
Ликовна култура 1
Географија 2
Хемија 2
Биологија 2
Социологија са правима грађана 2
Физика 2 2
Основе електротехнике 3+1 3+1
Рачунарска графика и мултимедија 2
Апликативни програми 2
Електроника 3+1 2+1
Теорија телекомуникација 2+1
Tелекомуникациони водони 2
Телекомуникациона мерења 2
Техника дигиталног преноса 2+1
Комутациона техника 2+1
Приступне мреже и уређаји 2+1 2
Сигнално телекомуникациони 
системи 3 3

Системи преноса 2+1
Бежичне комуникације 2+1
Рачунарске мреже 2
Техничка документација 2
Предузетништво 2
Практична настава 4 4
Грађанско васпитање/верска настава 1 1 1 1
Изборни предмети према програму 
образовног профила 2 2



ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ
четворогодишњи образовни профил

Уписује се 30 ученика. 

Мехатроника је интердисциплинарно подручје које повезује 
знања из електронике, машинства и рачунарства. Мехатро-
ничари су најфлексибилнији, најспремнији и добро обучени 
стручњаци будућности, тражени на тржишту рада, како код нас 
тако и у свету. 

У току четворогодишњег школовања техничар мехатронике 
оспособљава се да:

• Помоћу рачунара спроводи управљање и регулацију  
процеса, 

• Програмира микроконтролере и PLC-ове, 

• Ради са роботом и познаје сензорске системе, 

• Познаје електропнеуматске и електрохидрауличне  
елементе, 

• Тестира и дијагностикује мехатронски систем, 

• Отклања уочене грешке и кварове система и о томе води 
техничку документацију, савесно, одговорно и уредно  
обавља поверене му послове, ефикасно организује време 
и рад у тиму, 

Високоаутоматизовани системи су свуда око нас, од музич-
ких и видео уређаја до фабричких постројења. Због сталног 
напретка технике у којој више нема оштрих граница између 
појединих стручних подручја, појавила се потреба за стручња-
цима који ће моћи пројектовати, руковати и одржавати овако 
сложене системе. 

Предмети I II III IV

Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Физичко васпитање 2 2 2 2
Математика 3 3 3 3
Рачунарство и информатика 2
Историја 2
Ликовна култура 1
Географија 2
Хемија 2
Биологија 2
Социологија са правима грађана 2
Физика 2
Техничко цртање 2
Механика 3
Основе електротехнике 4 3
Техничка механика са механизмима 3
Машински елементи 4
Програмирање 2
Електромашинска припрема 3
Хидрауличне и пнеуматске 
компоненте 2

Електроника 3
Дигитална електроника и 
микроконтролери 3

Системи управљања у мехатроници 3
Електрични погони и опрема у 
мехатроници 4

Опрема, погон и управљање 
мехатронским системима 6

Мехатронски системи у индустрији 6
Хидраулични и пнеуматски системи 
као објекти управљања 3

Тестирање и дијагностика 
мехатронских система 3

Одржавање и монтажа мехатронских 
система 3

Предузетништво 2
Програмабилни логички контролери 3
Грађанско васпитање/верска настава 1 1 1 1
Изборни предмети према програму 
образовног профила 2 2

МОГУЋНОСТИ ПОСЛЕ ЗАВРШЕНОГ ОБ-
РАЗОВАЊА: ПОСАО – аутомобилска 
индустрија, авио компаније, телеви-
зијски студији, хемијска индустрија, 
област медицине (израда пејсмекера, 
апарата за ултра звук, зуботехника...) 
мерења, контроле и кибернетике, 
електропривреда, машинска и елек-
троиндустрија, роботика...

ДАЉЕ ШКОЛОВАЊЕ: 
ФАКУЛТЕТИ И ВИСОКЕ ШКОЛЕ



Уписује се 30 ученика.
Ово је образовни профил израђен по иновативном моде-

лу образовања, усмерен на школовање кадрова потребних 
Импол Севалу ваљаоници алуминијума из Севојна и Ваљао-
ници бакра у Севојну.

У току трогодишњег школовања, Оператер за прераду ме-
тала стиче потребна знања из прераде метала:

• топљењем и ливењем
• ваљањем
• пресовањем и извлачењем

Оператер за прераду метала је образовни профил настао 
на иницијативу Ваљаонице бакра и Импол Севала у Севојну. 
Потреба за овим образовним профилом је настала због про-
блема недостатка кадрова, а оба друштва планирају да у на-
редних 3-5 година запoсле 70-80 радника за непосредан рад 
у производњи. Захваљујући савременим технологијама сам 
производни процес је унапређен, па су услови за рад у про-
изводним погонима знатно побољшани.

Ученици ће реализовати практичну наставу у погонима 
ова два друштва и то у првом разреду један дан недељно, 
у другом разреду два дана, а у трећем разреду три дана не-
дељно.

У прва два разреда ученици стичу знања и вештине веза-
не за све наведене технологије прераде метала, а у трећем 
разреду се опредељују за једну од понуђене три изборне 
технологије прераде и реализују изборну практичну наставу 
у складу са изабраном изборном технологијом. Овај обра-
зовни профил обезбеђује три излаза након завршетка шко-
ловања: ливац, ваљаоничар и извлачилац.

ОПЕРАТЕР ЗА ПРЕРАДУ МЕТАЛА
трогодишњи образовни профил

Предмети I II III

Српски језик и књижевност 3 2 2
Страни језик 2 2 2
Физичко васпитање 2 2 2
Математика 2 2 1
Историја 2
Музичка култура 1
Рачунарство и информатика 2
Географија 1
Екологија и заштита животне средине 1
Социологија са правима грађана 1
Општа и неорганска хемија 2
Техничко цртање са машинским 
елементима 2

Техничка физика 2
Својства материјала 3
Машине и уређаји у металургији 2
Мерни инструменти са аутоматском 
контролом 2

Основи квалитета 2
Технологија прераде метала 2 2
Изборна технологија** 2
Практична настава 6 12
Изборна практична настава*** 18
Предузетништво 2
Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1
Изборни предмети**** 1 1

МОГУЋНОСТИ ПОСЛЕ 
ЗАВРШЕНОГ ОБРАЗОВАЊА: 

ПОСАО У КОМПАНИЈАМА
ЗА ПРЕРАДУ МЕТАЛА

О ученицима који су се запослили након  
школе можете више сазнати на страни 17 

(или кликом на овај линк)



ТЕХНИЧАР ЗА ДИГИТАЛНУ ГРАФИКУ И ИНТЕРНЕТ ОБЛИКОВАЊЕ
четворогодишње занимање

Уписује се 30 ученика. 
Ово је ново интердисциплирано занимање које се учи у 

малом броју школа у Србији. Учимо како да обрадимо гра-
фичке садржаје који се користе у информационим техноло-
гијама (мобилно рачунарство, компјутерске игре и анима-
ција) и израду мултимедијалних елемената у циљу креирања 
веб страна.

У колико сте креативни а желите да своју креативност ис-
пољите у свету апликација, анимације, веб дизајна и моде-
лујете дигиталне ликове ово је право занимање за Вас.

У прве две године стичете графичка знања, шта су и како 
се користе графички алати. Сазнаћете како се обрађује текст 
и слика и како настају графички производи.

У трећој и четвртој години ова знања ћете примењивати у 
дигиталном свету. Учећи како функционише дигитални свет 
и како можете да у њему оживите, анимирате и програмира-
те графику.

Предмети I II III IV

Српски језик и књижевност 3 3 3 3

Страни језик 2 2 2 2

Физичко васпитање 2 2 2 2

Математика 3 3 3 3

Рачунарство и информатика 2

Историја 2

Ликовна култура 1

Географија 2

Физика 2

Биологија 2

Социологија са правима грађана 4

Хемија 2

Графичко обликовање и писмо 2

Технологија дигиталне графике 2 2

Основи програмирања 2

Цртање и сликање 2

Фотографија и филм 1+2

Интернет програмирање 2

Визуелне комуникације 1+2

Технологија Интернет обликовања 2 2

Предузетништво 2

Практична настава 5 6 12 12

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Грађанско васпитање / Верска 
настава 1 1 1 1

Изборни предмет према програму 
образовног профила** 2 2 2

Напомена: * Ученик изборни предмет бира једном у 
току школовања реализује се као: Теорија или Вежбе

Изборни општеобразовни предмети I II III IV

Музичка култура* 2 2 2
Екологија и заштита животне 
средине* 2 2 2

Изабрана поглавља математике* 2 2

Историја (одабране теме)* 2 2 2

Физика 2 2 2

Логика са етиком 2 2

Изборни стручни предмети I II III IV

Електронско пословање  2   

Графички дизајн  2   

Интернет маркетинг   2  

Историја модерне уметности   2  

Култура комуникација у медијима   2

Естетика    2

Даље образовање: ФАКУЛТЕТИ И ВИСОКЕ ШКОЛЕ
Посао: Креативна индустрија



Уписује се 30 ученика. 
Ово је образовни профил израђен по иновативном моделу 

образовања, усмерен на школовање кадрова потребних при-
ватном сектору. 

У току трогодишњег школовања, Оператер за израду на-
мештаја стиче потребна знања из:

• Израде намештаја

• Столарских поступака

• Тапетарских поступака

• Површинске обраде и лакирања дрвета

Оператер за израду намештаја је образовни профил који 
је настао на иницијативу компанија за производњу намештаја 
Ужичког региона (Атлас Севојно, Матис Ивањица, Гинко Поже-
га, Пино Арт, ЗИП Универ, Д2 Кат, Унико плус). Потреба за овим 
образовним профилом је настала због проблема недостатка 
кадрова

Ученици ће у првом разреду реализовати практичну наставу 
у компанијама два дана недељно, а у другом и трећем разреду 
три дана недељно. 

 У прва два разреда ученици стичу знања и вештине за изра-
ду намештаја, а у трећем разреду се опредељују за једну од три 
изборне технологије, тако да постоје три излаза: столар, тапе-
тар, лакирер. 

ПОСЛЕ ЗАВРШЕНОГ 
ОБРАЗОВАЊА ПОСАО: 

У компанијама за израду 
намештаја или самостално.

Предмети I II III
Српски језик и књижевност 3 2 2
Страни језик 2 2 1
Социологија са правима грађана 1
Историја 2
Физичко васпитање 2 2 2
Математика 2 2 1
Рачунарство и информатика 2
Географија 1
Екологија и заштита животне средине 1
Физика 2
Техничко цртање 3
Својства материјала 3
Организација рада 1 1
Израда намештаја 12 18 12
Конструкција намештаја 3 3
Рачунарска графика и 
рад са ЦНЦ машинама 2 2

Предузетништво 2
Изборна технологија 6
Изборни предмет према програму
обрaзовног профила 1 1

Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1

ОПЕРАТЕР ЗА ИЗРАДУ НАМЕШТАЈА
трогодишњи образовни профил



Техничка школа Ужице већ 40 година школује ученике са сме-
тњама у развоју и пружа им:

• савремене програме и наставне методе,
• свестране и посвећене наставнике
• рад у малим групама
• сталну сарадњу са родитељима
• безбедност ученика
• креативну атмосферу која подстиче вољу за учењем и радом
• формирање навика код ученика да чувају машине, алат, прибор 

и материјал
• развијање интересовања код ученика према одређеном зани-

мању
• развијање особина код личности код ученика: тачност, истрај-

ност, уредност, прецизност, логично размишљање
• оспособљавање ученика за практичну примену на будућм рад-

ним местима

У нашој школи ови ученици се школују у два подручја рада, ма-
шинство и обрада метала и графичарсво.  И то у следећем обра-
зовним профилима:

Предмети БРАВАР I II III
Српски језик и књижевност 2 2 2
Уређење друштва - - 2
Физичко васпитање 2 2 2
Математика 2 2 2
Основе машинства 2 - -
Материјали и обрада метала 2 2 -
Техничко цртање са машинским 
елементима - 2 2

Технологија рада 2 2 2
Практичнанастава 18 18 18
Укупно часова: 30 30 30

Предмети ПОМОЋНИК КЊИГОВЕСЦА I II III
Српскијезик и књижевност 2 2 2
Уређење друштва - - 2
Физичко васпитање 2 2 2
Математика 2 2 2
Технологија  графичког материјала 2 2 2
Графичко обликовање и писмо 2 2 -
Технологија рада 2 2 2
Практична настава 12 12 12
Укупно часова: 24 24 24

УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

1. БРАВАР - трогодишњи образовни профил 
Уписује се 6 ученика.
Настава је заступљена са 12 часова теорије и 18 часова практичне наставе 

недељно.
Образовни профил који ће вам омогућити стварање делова од метала који 

могу бити  корисни, али имати и уметничку вредност.
Основна сврха занимања је: стицање практичног знања за израду  метал-

них ограда, брава, кључева, механизама за врата и прозоре, израда и монтажа 
грађевинске браварије (прозори, врата...) од челичних, алуминијумских и плас-
тичних профила. Израда и монтажа браварских конструкција (носачи, стубови, 
конзоле, мостови, кровови...). Поред практичног знања ученици стичу сва по-
требна теоретска знања везана за дати образовни профил.

Кроз практичну наставу (израду конкретних задатака) ученици се оспо-
собљавају за практично размишљање, стицање основних знања при изради 
одређених делова од метала.

У току школовања ученици развијају вештине и способности за примену на 
будућим радним местима.

2. ПОМОЋНИК КЊИГОВЕСЦА - трогодишњи образовни профил
Уписује се 6 ученика.
Овај образовни профил омогућава ученицима да стичу основна знања у 

вези послова који се обављају у књиговезници, као и о врсти материјала и од-
ређеним техникама рада.

Кроз практичну наставу ученици се оспособљавају за обављање послова 
дораде у штампарији кроз припрему материјала који се користи и кроз технику 
рада. На овај начин ученици стичу одређене радне навике. Највећу заступље-
ност у овом образовном профилу има практична настава (18 часова недељно) 
где ученици пролазе све фазе израде у графичкој доради: савијање, сакупљање, 
повезивање табака, израда брошура, албума, тврдог повеза...

Настава се одвија на врло креативан и интересантан начин кроз прављење 
разноврсних графичких производа. Кроз креативан раад ученици развијају 
способности и вештине да самостално, или уз малу помоћ наставника креирају 
графички производ.



Августа 2006. године Школа је ушла у другу фазу Програма реформе средњег 
стручног образовања као једна од четири школе у Србији у којој је Европска аген-
ција за реконструкцију финансирала увођење образовног профила електротех-
ничар телекомуникација. Од 2009. до 2013. г. школа је учествовала у пројекту „Ре-
гионални центри компетенција РЕЦЕКО – Србија“ заједно са 12 средњих стручних 
школа под покровитељством ГИЗ-а. Од 2010. до 2013. г. школа је била укључена у 
пројекат „Модернизација система средњег стручног образовања“ (ИПА 2007).

Ученички парламент вредно ради и реализује различите акције како у школи, 
тако и на нивоу града. Изузетно су ангажовани у организовању хуманитарних ак-
ција. Ученици Техничке школе из године у годину остварују завидне резултате на 
такмичењима на свим нивоима како из области технике, графичког дизајна, програ-
мирања робота, тако и из општеообразовних предмета – српски језик и књижев-
ност, страни језик, математика, историја... Својим вештинама показују да су најбољи 
стругари, глодачи, али и спортисти, песници и уметници.

Техничка школа је добитник Светосавске награде као најзначајнијег признања 
у просвети, као и Плакете „Капетан Миша Анастасијевић“ за остварене резултате 
у афирмацији предузетничке културе и стваралаштва. На спољашњем вредновању 
рада од стране Министарства просвете, у фебруару 2013. г. школа јe добила највишу 

оцену. Директор школе је 27. јануара 2018. године добио Светосавску награду за допринос образовању у 2017. го-
дини. Техничка школа је 4. марта 2020. године добила Златну медаљу Новосадског сајма за квалитет у образовању.

Оно по чему је школа препознатљива у садашњем 
тренутку, јесте развијање партнерстава са привред-
ним друштвима и школовање ученика за образовне 
профиле у складу са реалним потребама привреде. У 
школи се, по иновативном моделу образовања, уче-
ници школују у два образовна профила: оператер за 
израду намештаја и оператер за прераду метала. Ова 
два образовна профила представљају значајан корак 
ка увођењу дуалног система образовања у Србији и ис-
куства која школа стиче при њиховој реализацији, дра-
гоцена су за остале школе, као и друге гране привреде.

Од школске 2018/2019. г. у школи се евиденција 
води искључиво у електронском дневнику.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА УЖИЦЕ

• Драмска секција
• Новинарска секција
• Рецитаторска секција
• Секција за страни језик 
• Математичка секција 
• Црвени крст 
• Историјка секција 
• Биолошко-еколошка секција 
• Географија одрживог развоја
• Спортске секције (атлетска, рукометна, 

кошаркашка, стонотенисерска, одбојкашка, 
стрељачка, фудбалска, пливачка, гимнастичка)

• Ауто-мото секција 
• Секција за моделирање 

• Секција за портал 
• Секција за израду наставних 

материјала
• Секција за ученичко преду-

зетништво
• Савремене телекомуникације и 

рачунарска техника и роботика 
• Практична електроника 
• Секција за рециклажу
• Графичко - дизајнерска секција 
• Шаховска секција 
• Секција за верску наставу
• Фото секција
• Музичка секција

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ



ДЕФИЦИТАРНО ЗАНИМАЊЕ

ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА су она занимања за којима постоји реална потреба привреде, а 
не школују се у дужем временском периоду уназад.

Компаније које су имале потребу да запосле такве кадрове обраћале су се Националној служ-
би за запошљавање, aли их нису пронашли на евиденцији незапослених лица.

Ове школске 2021/2020. г. у Техничкој школи ће се школовати ученици у једном образовном 
профилу, који су настао по иновативном моделу образовања:

• Оператер за израду намештаја

Подршку за школовање ученика у овим образовним профилима пружају:

Град Ужице

Министарство 
просвете, 
науке и 
технолошког 
развоја

ОПЕРАТЕР ЗА ИЗРАДУ НАМЕШТАЈА
Образовни профил Оператер за израду 

намештаја је настао по иновативном моделу 
образовања, кроз приватно-јавно партнер-
ство компанија и школе и то на иницијативу 
компанија, а све у циљу решавања проблема 
недостатка кадрова.

Иновативност се огледа у томе што су 
компаније  учествовале у креирању нас-
тавних планова и програма стручних пред-
мета и оне обезбеђују реализацију практичне 
наставе у својим погонима (у првом разреду 
два дана, а у другом и трећем разреду три 
дана седмично). На тај начин оне преузимају 
велики део одговорности за исходе учења.

У прва два разреда ученици стичу вешти-
не и знања за израду намештаја, а у трећем 
разреду се опредељују за једну од три избор-
не технологије, тако да постоје три излаза: 
столар, тапетар и лакирер.

Сви који успешно заврше образовање 
могу очекивати запослење у једној од ових 
компанијa.



OПЕРАТЕР ЗА  
ПРЕРАДУ МЕТАЛА

Ово је нови образовни профил израђен по 
иновативном моделу образовања, усмерен на 
школовање кадрова потребних Импол Севалу 
ваљаоници алуминијума из Севојна и Ваљао-
ници бакра у Севојну.

У току трогодишњег школовања, Опера-
тер за прераду метала стиче потребна знања 
из прераде метала: топљењем и ливењем, 
ваљањем, пресовањем и извлачењем

Оператер за прераду метала је образовни 
профил настао на иницијативу Ваљаонице бак-
ра и Импол Севала у Севојну. Потреба за овим 
образовним профилом је настала због пробле-
ма недостатка кадрова, а оба друштва планирају 
да у наредних 3-5 година запoсле 70-80 радника 
за непосредан рад у производњи. Захваљујући 
савременим технологијама сам производни 
процес је унапређен, па су услови за рад у производним погонима знатно побољшани.

Ученици ће реализовати практичну наставу у погонима ова два друштва и то у првом раз-
реду један дан недељно, у другом разреду два дана, а у трећем разреду три дана недељ-
но. У прва два разреда ученици стичу знања и вештине везане за све наведене технологије 
прераде метала, а у трећем разреду се опредељују за једну од понуђене три изборне тех-
нологије прераде и реализују изборну практичну наставу у складу са изабраном изборном 
технологијом. Овај образовни профил обезбеђује три излаза након завршетка школовања: 
ливац, ваљаоничар и извлачилац.



Oбразовањем у Техничкој школи до  
радног односа у Ваљаоници

Средином септембра 
2020. године, наш велики 
партнер у имплемента-
цији дуалног образовања, 
ваљаоница алуминијума 
„Импол Севал” је започела 
са реализацијом државног 
програма „Моја прва пла-
та”. Програм има за циљ 
запошљавање лица која 
су завршила своја средња 
или висока образовања и 
траже прве послове. Тако 
су бивши ученици наше 
школе, генерација која 
је завршила своје трого-
дишње образовање пре-
ма иновативном моделу 
- Оператер за прераду 
метала, 2020. године у јуну, 
добили прилику за прија-
ву и прво запослење по 
овом програму. 

Бивши ученици 3т 
одељења који су добили 
прилику за учешће у про-
граму и своју „прву плату” 
су: Мишо Зарић, Никола 
Милићевић, Драгиша Ма-
рић, Михајло Бугарино-
вић, Младен Томоњић, и 
Огњен Цонић. 

Поред овог програма, 
још шест наших ученика 
добило је шансу да остане 
у пробном радном одно-
су у овој фирми, како би 
у будућности своја знања 
и квалификације стечене 
образовањем и практич-
ним радом могли управо 
овде и исказати. 



Компанија Атлас д.о.о. основана је 1994. године и бави се производњом висококвалитетног и 
тапацираног намештаја, уређењем, адаптацијом и оплемењивањем ентеријера. Трудом, радом и за-
лагањем Атлас је од занатске радионице са три запослена, прерастао у модерно предузеће са 160 
радника. 

Високе естетске вредности, модеран дизајн и бескомпромисан квалитет представљају стандарде 
од којих ни после двадесет година не одступамо. Сарадња са познатим европским и домаћим дизај-
нерима, одабир квалитетних материјала, штофова и коже, као и страст коју веште руке наших мајстора 
уносе у сваки производ, допринела је да Атлас данас заузима значајно место у свету намештаја. 

У сектору опремања Атлас је присутан од свог оснивања али се почео озбиљно доказивати у по-
следњих пар година. Наравно, најзначајније резултате смо остварили у Сочију, као једном од највећих 
градилишта у Европи у задње време. Прекретницу за нас је представљала сарадња са ужицком фир-
мом “Путеви” за коју смо, као подизводачи, учествовали у опремању Руског интернационалног олим-
пијског универзитета, конгресног центра, хотела “Пулман” и хотела “Меркур”. Нашу сарадњу каракте-
рише одговорност, квалитет, прецизност израде и поштовање терминског плана. Што ће се, надамо 
се, показати и приликом будућих сарадњи. Поред Сочија, својим производима учествовали смо и у 
опремањима ресторана, лобија, хотелских соба и простора за одмор више хотела и смештајних обје-
ката у земљи и иностранству. 

Са богатом понудом модела, великим избором елемената, асесоара и завршних обрада фронтова 
плочастог намештаја и наших удобних софа, уз стручну помоћ нашег архитектонског тима у стању смо 
да одговоримо на захтеве сваког простора.

“АТЛАС” доо, Јаворска бб, 31 205 Севојно, Србија
Тел: +381 31 533 555
www.atlasuzice.com

Наш партнер у образовању – ваш будући послодавац



Шуме бб, 32250 Ивањица, 
Тел: 032 651 159 и 651 488 

www.matis.rs

MATIS GROUP је компанија из Ивањице која под својим окриљем има 4 производне фирме за 
производњу намештаја. Матис - производња плочастог намештаја, Матис Мебл - производња тапаци-
раног намештаја, Матис WООД – производња намештаја од масива и МатиСан – производња душека 
и јастука. “Осети разлику“, слоган је али и инспирација, да у сваком од преко 800 артикала, које про-
изводи Матис Група, унесемо принципе којима се руководимо од самих почетака. Зато су квалитет, 
дизајн и приступачност предност коју ће сваки купац препознати. Куповином намештаја Матис Групе 
инвестирате у квалитет вашег живота. Са визијом да буде регионални лидер у производњи и квали-
тету компанија МАТИС ГРОУП у Србији има 20 малопродајних салона МАТИС намештаја и преко 150 
дистрибутера. Извоз је организован преко сопствених фирми у земљама у окружењу где имамо 5 
салона намештаја и дистрибутере у 14 земаља Европе.

Предузеће МАТИС д.о.о. добитник је интернационалне награде Бусинесс партнер за 2007. годину!

Пратећи захтеве тржишта у погледу квалитета, цена и количина производа, технолошки систем 
фирме Матис пројектован је да испрати најсложеније захтеве тржишта. Пројектован као флексибил-
ни технолошки систем омогућава производњу великог броја разнородних производа у мањим или 
већим серијама, са максималном продуктивношћу у оба случаја. Комплетан подсистем машина састоји 
се искључиво од компјутерски управљаних машина реномираних светских произвођача.

Подсистем машина интегрисан је са транспортним системима тако да су времена обраде и помоћ-
на времена минимализована што доноси тренутно највишу продуктивност у индустрији намештаја. 
Тренутно се технолошки систем састоји од 4 производне линије (3500м2) које се сваке године, пра-
тећи светске трендове, допуњују или мењају искључиво новим машинама већег капацитета и са већим 
степеном аутоматизације производног процеса.

Наш партнер у образовању – ваш будући послодавац



Компанија „ЗИП Универзал“ основана је 
1993.године и у свом саставу од 2000. године има 
Фабрику намештаја „ЗИП Универ“.

Основни програм Фабрике је пројектовање, 
израда, транспорт и монтажа намештаја по мери, 
односно израда намештаја по захтеву познатог ку-
пца на подручју Србије, Црне Горе и Босне и Хер-
цеговине.

Фабрика је кадровски и технолошки оспо-
собљена за производњу намештаја у високој кла-
си и према најсложеним захтевима пројектаната 
и дизајнера. У структури запослених су искусни 
пројектанти и дизајнери, технолози и производ-
ни радници. Фабрика има већи број сарадника, 
пројектаната и дизајнера у Ужицу, Београду и Под-
горици.

Опрема која се користи у производњи је техно-
лошки најмодернија (хоризонтални и вертикални 
кројачи плоча, машине за обраду и лепљење траке, 
машине за типловање, обрадни центар и друге). Ви-
соком квалитету произведеног намештаја допри-
носи модерна комора за лакирање и фарбање.

Додатни програми Фабрике су сечење, канто-
вање и типловање по систему „уради сам”, услужно 
фарбање свих врста материјала, опремање стано-
ва и апартмана по систему „кључ у руке”, израда и 
монтажа унутрашњих врата високе класе и енте-
ријера од прохрома у кооперантском односу и за-
вршни занатски радови.

Фабрика намештаја „ЗИП Универ“, 31311 Бела Земља 
Тел: 031/570-000
www.zipuniver.rs

Наш партнер у образовању – ваш будући послодавац

31000 Ужице, Јоже Јехличка 8
Тел/факс: +381 31 523 106

Наш партнер у образовању – ваш будући послодавац

Фирма СЗТР “Тасић ентеријери” је основана 15. 05. 2007.године. Основна делатност је произ-
водња кухињског намештаја. Поред тога фирма се бави израдом канцеларијског намештаја, намештаја 
за опремање ентеријера (угоститељских објеката, продавница, магацинског простора и др). 



Unico plus d.o.o. Милоша Обреновића 31, 
Ужице, Србија, Тел: +381 31 565616

www.uniconamestaj.com

Наш партнер у образовању – ваш будући послодавац

Предузеће ГИНКО, основано 1993. године, од самог почетка 
се бави производњом столица и столова од масивног дрвета, ви-
соког квалитета. Наш основни мото је КВАЛИТЕТ и брзина испору-
ке. Кроз дугогодишњи рад смо се уверили да је реч наших купаца 
најквалитетнија реклама. 

ГИНКО се простире на 10.000м2 покривеног пословног прос-
тора. У производњи учестује 50 људи. Опрема којом располажемо 
опредељује нас да радимо средње серијску производњу, што зна-
чи 3000 столица, 300 столова, 1000 кафе сточића, итд.. на месеч-
ном нивоу. Опширна палета боја дрвета и велики избор штофова, 
купцу омогућавају да сам изабере жељену комбинацију, при чему 
време израде производа остаје исто. Врсте дрвета које користимо 
у производњи намештаја су углавном буква, јасен и храст. 

Водећи рачуна о животној средини и правилном коришћењу 
природних ресурса, определили смо се за увођење ФСЦ стандар-
да, који смо добили међу првима у Србији. Сви наши производи се 
испитују на овлашћеном ,,Инситуту за прераду дрвета’’ Београд где 
редовно добијају оцену Q1 за квалитет. У току технолошког проце-
са води се брига о технолошком отпаду при чему се део користи 
за сопствене потребе а део се брикетира. Самим тим минимално 
загађујемо животну средину.

Крајем 2007. године предузеће Unico plus започиње 
самосталну делатност. Производња намештаја и опремање 
стамбених и пословних простора елементима од плочастих 
материјала и масива, представљају примарну делатност фир-
ме. 

У изради намештаја на располагању су нам ЦНЦ обрадни 
центар, вертикални форматизер, машине за праволинијско 
и криволинијско кантовање, комплетна радионица са стан-
дардним машинама за обраду пуног дрвета, комора за фар-
бање, и много тога још.

У овом тренутку Уницо плус упошљава 32 радника, а за 
пар година је извесно да ће за планирану реализацију бити 
неопходно око 40 извршилаца.

Са појединим фирмама је успостављен кооперантски од-
нос, пре свега у делу где је Уницу потребна израда специфич-
них металних елемената или тапацирање намештаја.

 Бана Милутина бб 31210 Пожега, Србија
Tел: 031 812 594, 031 3816 413

www.ginko.rs

Наш партнер у образовању – ваш будући послодавац



ПИНО АРТ ДОО, Сарића Осоје бб, 31000 Ужице
Tел: +381 (0)31 533-762; 533-255

www.pinoart.rs

Наш партнер у образовању – ваш будући послодавац

Предузеће “Пино Арт” доо из Ужица постоји већ 17 година. Током свог 17-годишњег постојања, 
и оснивања породичне занатске радње, 1998 године регистрована је под именом, зтр “Дрво-Стил”, која 
се бави производњом купатилског намештаја.

Од оснивања, па све до данас, ово предузеће карактерише континуирани и постепени развој 
у сваком погледу и у смислу проширења производног програма, обима производње, усавршавање 
производног процеса, повећања броја запослених, ширења производног и складишног простора као 
и инвестирање у набавку савремене опреме и машина за рад.

“Пино Арт” располаже са око 3000 метара квадратних изложбено, производно магацинског прос-
тора. Предузеће има сопствевни транспорт са којим врши доставу својих производа до купца. Пре-
дузеће има систем менаџмента квалитетом усаглашен са захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2008, у 
области производње купатилског намештаја.

Данас предузеће “Пино Арт” запошљава 47 радника, који су подељени у организационе целине 
(радне јединице). Оно чему посебну пажњу посвећујемо у овом предузећу јесте едукација запослених.

С обзиром на присутну економску кризу која је погодила привреду, у “Пино Арт-у” се планира 
даљи раст производње и унапредјење пословања. Поред оствареног раста у прошлој години, у овом 
предузећу се очекује раст и ове године.

У наредном периоду, планови ће бити засновани на обогаћивању продајног асортимана новим 
производима, и усавршавању постојеће производње, побољшању квалитета производа и освајању 
нових тржишта. 

Желимо да се очу-
ва број запослених, 
и ако је могуће, отва-
рање нових радних 
места.



С.З.Т.Р. Бобy & Стеф је породична фирма која се бави производњом и продајом столарије од 1993. године. 
Примарни део производње усмерен је на унутрашња преградна врата.

Производња која траје преко две деценије успела је да достигне велике размере како у погледу понуде 
модела унутрашњих врата купцима, тако и у погледу уласка на друга тржиста, сем домаћег тржишта.

Целокупна производња врата и столарије за стамбене и пословне просторе обавља се у оквиру наше про-
изводне хале у Севојну. У оквиру производње поседујемо две машине обрадног центра најновије генерације.

Овако организована производња омогућава поштовање унапред договорених рокова, као и поштовање 
жеља купаца, тј. производњу врата и остале столарије по мери и жељи купца. Константно настојимо да прати-
мо новине у овом домену производње унутрашњих врата и на тај начин максимално изађемо у сусрет жељи 
купаца....

Породична фирма Радовић-Ентеријер основана је 27. 08. 
2004. године као наследник СЗР „Драган Радовић“ која је постојала 
и успешно пословала од 1984. године.

Породични бизнис се даље развијао – као спој искуства, тра-
диције, стечене тржишне позиције, пословности и иновативног 
духа настало је предузеће Радовић-Ентеријер д.о.о.

Основна делатност предузећа Радовић-Ентеријер јесте се-
ријска производња трпезаријског намештаја (столова, столица, 
клупа, фотеља, комода, тв комода, витрина) и клуб сточића. Поред 
ових производа израђује се и намештај за спаваће собе (кревети, 
ноћни ормарићи, тоалетни столови, плахари). Почетни период 
пословања обележила је појединачна производња и опремање 
стамбених и пословних просторија намештајем од масивног др-
вета, а израђиване су и дрвене конструкције за тапацирани на-
мештај и дрвна галантерија (офингери, ногице за намештај).

Фирма Радовић-Ентеријер своје искуство које је годинама 
стицано данас употпуњује новим технологијама и најквалитет-
нијим материјалима чиме своје производе чини посебним. Сав 
намештај се израђује у комбинацији масива (резана грађа букве) и 
фурнираних плоча (МДФ, иверица). С поштовањем према нашим 
купцима, а следећи наше идеје водиље: квалитет, иновације, по-
словност, можемо обећати да ћемо и даље чинити напоре како 
би Ваш стамбени и пословни простор оплеменили и учинили што 
пријатнијим.

Висибаба бб, 31210 Пожега, Србија
Tел:+381 (0)31 724 161

Tел/фаx:+381 (0)31 724 140e-mail: office@
radovic-enterijer.com

Хероја Дејовића бр. 90, 31205 Севојно
Тел: +381 31/531-601, +381 31/530-061, 

Фаx: +381 31/531-661
e-mail: office@bobystef.com

Наш партнер у образовању – ваш будући послодавац
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Фабрика намештаја 
D2 cut доо, Чајетина је 

основанa 
27. 03. 2006. године.

Претежна делатност је 
производња
намештаја.

Сушица бб, Мачкат, Србија
Тел: 031 824 2055

www.primat-d2cut.co.rs

Наш партнер у образовању – ваш будући послодавац

Драгачевска бб 
31205 Севојно, Србија

Tel. +381 064 196 6660

СЗТР „Росуље“
Николе Пашића бр.50 

Наш партнер у образовању – ваш будући послодавац
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Основна делатност фирме РОСУЉЕ је производња намештаја који због 
својих димензија, модерног дизајна, функционалности и врхунског квали-
тета израде гарантује дуготрајну и практичну употребу у клубовима, угости-
тељским објектима, пословним објектима, фризерским и козметичким сало-
нима, домаћинствима и другим примењеним просторима.

31000 Ужице, Србија
тел/фаx:+381 31 521-317 

Mоб:+381 65 609 73 44 
e-mail: rosulje@sbb.rs



Prvomajska bb, 31205 Sevojno, Srbija
Telefon: (+381 31) 594-340, 594-360

www.coppersev.com

Наш партнер у образовању
 – ваш будући послодавац

Valjaonica bakra Sevojno je lider 
u jugoistočnoj Evropi u proizvod-
nji i plasmanu proizvoda od bakra 
i legura bakra.

Najveći deo proizvoda se plasira 
na inostrano tržište (87%) pri čemu 
prednjači tržište Zapadne Evrope. 
Naši poluproizvodi nalaze prime-
nu u mašinogradnji, elektroindu-
striji, brodogradnji, petrohemiji, 
energetici, automobilskoj i proce-
snoj industriji, građevinarstvu i ar-
hitekturi.

Valjaonica bakra Sevojno AD ima 
sertifikovan sistem menadžmenta 
kvalitetom prema zahtevima stan-
darda SRPS ISO 9001:2008.

Osnov našeg uspeha su zado-
voljni kupci što potvrđuje i izuzet-
no mali broj reklamacija na proi-
zvode.

Naša misija je unapređenje 
proizvodnje kako bismo posta-
li jedan od lidera na evropskom 
tržištu a u tome će nam pomo-
ći 1.200 posvećenih radnika  
Valjaonice bakra Sevojno.



Prvomajska bb 31205 Sevojno, Srbija 
Тel: +381 (0) 31 Centrala: 591-100

www.impol.rs

Наш партнер у образовању – ваш будући послодавац

Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Se-
vojno je fabrika koja uspešno posluje od 1975.
godine.

Oktobra 2002.godine Impol d.d. iz Sloven-
ske Bistrice je postao vlasnik 70% akcija Valjao-
nice aluminijuma Sevojno, tako da od tada Im-
pol Seval a.d. posluje kao jedno od privrednih 
društava grupe Impol.

Impol Seval a.d. je jedini proizvođač valjanih 
proizvoda od aluminijuma i legura aluminiju-
ma u Srbiji.

Period od privatizacije do danas obeležio 
je stalni rast proizvodno finansijskih rezultata i 
brojne investicione aktivnosti, realizovane kroz 
197 projekata, ukupne vrednosti 82,3 miliona 
evra, uloženih u nabavku nove opreme i revita-
lizaciju i modernizaciju postojeće.

U poslovnoj 2015. i 2016. godini ostvarena je 
rekordna proizvodnja hladno valjanog progra-
ma, na nivou instalisanih kapaciteta, od koje je 
96% izvezeno na tržišta Nemačke, Italije, Rusije.

Impol Seval a.d. sa četiri društva sa ograni-
čenom odgovornošću uslužnih delatnosti, čiji 
je vlasnik, ima u kontinuitetu oko 680 zaposle-
nih.

Zaštiti standarda zaposlenih, kroz rast zara-
da i drugih primanja, saglasno sa Kolektivnim 
ugovorom Društva se posvećuje velika pažnja.

Dostignuti nivo zarada je za 50% veći od 
prosečno isplaćene zarade u Republici Srbiji 
odnosno 30% od prosečno isplaćene zarade u 
proizvodnji osnovnih metala.

Pored toga, dosledno se poštuju odredbe 
Kolektivnog ugovora u delu isplata zaposleni-
ma i to: regres, topli obrok, solidarne pomoći, 
pokloni ženama za 8.mart, novogodišnji pake-
tići deci zaposlenih.

Uspostavljen je sistem zaštite zdravlja i 
bezbednosti zaposlenih i u celini ispoštovane 
odredbe Zakona o bezbednosti i zdravlju na 
radu zbog čega je Impol Seval a.d. dobitnik 
Nacionalnog priznanja iz oblasti bezbednosti 
i zdravlja na radu „28.april“ za 2015.godinu, u 
svojoj kategoriji.

U narednom periodu od tri do pet godi-
na, zbog očekivane smene generacija, Impol 
Seval a.d. može da se nađe u problemu zbog 
nedostatka zaposlenih proizvodnih zanimanja, 
pre svega livaca i valjača.

Stalna ulaganja u novu opremu i moder-
nizaciju postojeće u Impol Sevalu menjaju 
model klasičnog industrijskog radnika i u kon-
tekstu četvrte industrijske revolucije traže na-
prednije obrazovne profile.

Novi obrazovni profil, Operater za preradu 
metala, formiran u dualnom sistemu obrazo-
vanja, podrazumeva da se deca tokom školo-
vanja praktično obučavaju za rad kod pozna-
tog poslodavca, što je bio jedan od ključnih 
razloga da se Impol Seval a.d. opredeli za 
učešće u ovom projektu i dodatnim merama 
stimuliše učenike, kvalitetne učesnike u njego-
vom sprovođenju.
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