
 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

 

Економско угоститељска школа “Слободан Минић” – 
Аранђеловац  

Адреса: Јосифа Панчића 3, Aранђеловац 

Телефон: 034/6713-393 

Website: 

Email: es.slobodan.minic@open.telekom.rs 

Економско – угоститељска школа “Слободан Минић” налази се у Аранђеловцу и 
носи име народног хероја, погинулог у Другом светском рату, Слободана 
Минића. 

Школа образује ученике на два подручја рада: економија, право и 
администрација и трговина, угоститељство и туризам. 

СМЕРОВИ - Економско угоститељска школа "Слободан Минић" - 
Аранђеловац 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Финансијски администратор (4 године) 

• Економски техничар (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Кулинарски техничар (4 године) 

• Туристички техничар (4 године) 

• Посластичар (3 године) 

• Конобар (3 године) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

 

 

Средња стручна школа “Др Радивој Увалић” – Бачка 
Паланка  

Адреса: Трг  братства и јединства 23, Бачка Паланка  

Телефон: 021/6040-428 

Website: www.ekonomskabp.edu.rs 

Email: ekonomskabp@gmail.com 

Средња стручна школа “Др Радивој Увалић” је основана 1956. године у 

Бачкој Паланци и од самог оснивања циљ је усмерен ка унапређењу 

квалитета наставе, развијању мотивације код ученика и ка неговању што 

бољих међуљудских и међунационалних односа, с обзиром да се школа 

налази у пограничном подручју. 

Визија школе је да уз квалитетан стручни кадар образује личност ученика, 

као и да образује ученике у складу са потребама локалне заједнице и 

региона. Школа располаже са: 24 специјализоване учионице, више 

опремљених кабинета од којих су четири за информатику, фискултурну 

салу, свечану салу и амфитеатар. 

Будући ученици бирају један од смерова из два подручја рада: економија, 

право и администрација и трговина, угоститељство и туризам. 

СМЕРОВИ - Средња стручна школа "Др Радивој Увалић" - Бачка Паланка 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Туристички техничар (4 године) 

• Кувар (3 године) 

• Трговац (3 године) 

• Конобар (3 године) 

• Посластичар (3 године) 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Економски техничар (4 године) 

• Финансијски техничар (4 године) 

• Пословни администратор (4 године) 
 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

 

 

 

Техничка школа – Бајина Башта 

      Адреса: Вука Караџића 32, Бајина Башта 

Телефон: 031/863-265 

Website: www.tehnickaskolabb.edu.rs 

Email: sstehskobab1@ptt.rs 

Техничка школа Бајина Башта почела је са радом првог септембра 1990. 

године. Школа је настала реформом Образовног центра, одлуком која је 

донесена на Скупштини општине Бајина Башта, јуна 1990. године. 

Школу похађа више од 500 ученика распоређених у 21 одељење. Наставу 

изводи 58 запослених професора. Основна делатност школе је средње 

стручно образовање које се реализује кроз три подручја рада и то: 

машинство и обрада метала, електротехника, трговина, угоститељство и 

туризам. 

Настава се одвија у две смене. Један део практичне наставе се реализује у 

школи, а други у предузећима са којима школа има склопљену сарадњу. 

Поред редовне, организовани су и програми ванредне наставе кроз 

преквалификацију и доквалификацију. 

СМЕРОВИ - Техничка школа - Бајина Башта 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Туристички техничар (4 године) 

• Трговински техничар (4 године) 

• Конобар (3 године) 

• Кувар (3 године) 

Подручје рада: Машинство и обрада метала 

• Машински техничар за компјутерско конструисање (4 године) 

• Аутомеханичар (3 године) 

• Механичар грејне и расхладне технике (3 године) 

• Бравар (3 године) 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

 

 

Средња школа “Никола Тесла” – Баточина 

 

Адреса: Краља Милана Обреновића 2, Баточина 

Телефон: 034/6841-659 

Website: 

Email: ssbatocina@open.telekom.rs 

Спајањем Гимназије из Баточине и Школе за квалификоване раднике из Лапова 1977. 

године настала је данашња Средња школа “Никола Тесла” у Баточини. 

Школа поседује савремену опрему што аутоматски подиже ниво наставе и образовање 

ученика на виши ниво. Школа располаже са кабинетима, радионицама за практичну 

наставу, библиотеком, салом за физичко. Ради сигурности ученика као и запослених, 

инсталиран је алармни систем и видео надзор. 

Будући ученици бирају један од смерова из три подручја рада: гимназија, трговина, 

угоститељство и туризам и машинство и обрада метала. Сви смерови су четворогодишњи. 

СМЕРОВИ - Средња школа "Никола Тесла" - Баточина 

Подручје рада: Гимназија 

• Општи тип (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Туристички техничар (4 године) 

Подручје рада: Машинство и обрада метала 

• Машински техничар моторних возила (4 године) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

 

 

 

Економско-трговинска школа – Бечеј 

 

     Адреса: Браће Тан 1, Бечеј 

 

Телефон: 021/6915-353 

Website: www.ets-becej.edu.rs 

Email: direktor@ets-becej.edu.rs 

Економско-трговинска школа у Бечеју основана је 1948. године. Данас је у 

школи смештено 850 ђака распоређених у 34 одељења, а настава се изводи на 

два језика, мађарском и српском. Ученици се образују кроз различите профиле 

у областима економије, администрације и права у трајању од четири године. 

Такође, школа образује ученике и кроз образовни програм у области трговине, 

туризма и угоститељства. 

Школа поседује 10 учионица опште намене, 7 кабинета од којих су 6 

рачунарских, библиотеку са преко 11 000 књига, 2 специјализоване учионице. 

Визија школе огледа се у приближавању европским стандардима и тежњи да 

постане лидер на тржишту образовања. Школа се окреће ка проширењу 

практичне наставе, са посебним акцентом на услужне делатности, што се 

поклапа са развојем бањског туризма и услужних делатности у овом региону. 

СМЕРОВИ - Економско-трговинска школа - Бечеј 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Туристички техничар (4 године) 

• Конобар (3 године) 

• Кувар (3 године) 

• Посластичар – мађарски (3 године)  

• Кувар – мађарски (3 године) 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Пословни администратор – мађарски (4 године) 

• Финансијски администратор – мађарски (4 године) 

• Финансијски администратор (4 године) 

• Службеник осигурања – оглед (4 године) 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

 

 

 

 

Средња школа “Никета Ремезијански”- Бела Паланка 

 

Адреса: 9. маја 2, Бела Паланка 

Телефон: 018/855-510 

Website: www.srednjaskolabelapalanka.edu.rs 

Email: srednjaskolabp@gmail.com 

Средња школа “Никета Ремезијански” налази се у Белој Паланци и образује 

ученика на четворогодишњим смеровима, кроз два подручја рада: гимназија 

(општи тип) и трговина, угоститељство и туризам. 

СМЕРОВИ - Средња школа "Никета Ремезијански "- Бела Паланка 

 • Општи тип (4 године) 

Подручје рада: Текстилство и кожарство 

• Обућар (3 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Кулинарски техничар (4 године) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

 

Средња туристичка   школа – Нови Београд 

 

Адреса: Отона Жупанчића  4, Нови Београд 

 

Телефон: 011/2607-200 

Website: www.turistickaskola.edu.rs 

Email: direktor@turistickaskola.edu.rs 

Школа је настала у оквиру Политехничке академије и једна је од млађих школа 

у Србији. На основу одлуке Владе Републике Србије школа је 2002. године 

пресељена на садашњу адресу. Године 2006. укида се Политехничка академија 

и оснива се Средња туристичка школа, са седиштем у Новом Београду, која за 

циљ има образовање кадрова у туристичкој привреди. 

Настава се одвија у специјализованим учионицама и кабинетима са свим 

неопходним наставним средствима. Практична настава одржава се у 

привредним друштвима и као таква носи епитет професионалне. Уколико 

ученик савлада све пословне изазове и захтеве то доказује потврдом издатом 

од стране предузетника по повратку у школу. 

Ученици бирају један од трогодишњих или четворогодишњих смерова из 

подручја рада туризам угоститељство и туризам, уз напомену да је смер 

туристички техничар од школске 2014/2015 прешао са огледног у редован смер. 

СМЕРОВИ - Средња туристичка школа - Нови Београд 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Кулинарски техничар (4 године) 

• Туристички техничар (4 године) 

• Угоститељски техничар (4 године) 

• Кувар (3 године) 

• Конобар (3 године) 

 

 

 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

 

 

Угоститељско-туристичка школа – Београд (Савски Венац) 

 

Адреса: Југ Богдана 28, Београд (Савски венац) 

Телефон: 011/2633-250 

Website: www.ut-skola.znanje.info 

Email: utsbgd@open.telekom.rs 

Угоститељско-туристичка школа у Београду основана је 1960. године. Посебан 

акценат стављен је на практичну наставу, која се изводи у хотелу ‘’Палас’’. 

Школа поред редовног организује и ванредно образовање 

Будући ученици бирају један трогодишњи или четворогодишњи смер из 

подручја рада трговина, угоститељство и туризам. Током школовања ученици 

стичу знања и вештине које им омогућавају да ступе у радни однос одмах након 

завршетка школовања или да наставе школовање на неком од факултета или 

виших школа. 

У склопу ваннаставних активности организован је рад секција: новинарска, 

рецитаторска, литерарна, драмска, секција – сарадња са позориштима, 

библиотечка, математичка, ликовна, туристичка, филозофска, социолошка, 

географска, интернет секција, секција црвеног крста, секција за историју, Унеско 

клуб “Југ Богдан”, клуб љубитеља књижевне класике, клуб љубитеља страних 

језика. 

 

СМЕРОВИ - Угоститељско-туристичка школа - Савски венац 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Угоститељски техничар (4 године) 

• Туристички техничар (4 године) 

• Кулинарски техничар (4 године) 

• Кувар (3 године) 

• Посластичар (3 године) 

• Конобар (3 године) 
 

 

 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

 

Економско-трговинска школа – Београд (Сопот) 

 

Адреса: Кнеза Милоша 12, Сопот 

Телефон: 011/8251-120 

Website: 

Email: Економска@sopot.edu.rs 

Економско-трговинска школа у Сопоту је једна од млађих школа у Србији, 

основана 1990. године. Данас је похађа више од 600 ученика распоређених у 22 

одељења, а о њима брине 50 запослених наставника и 15 запослених ван 

наставе. 

Ученици школе последњих година бележе одличне резултате на републичким 

такмичењима из рачуноводства, економије, информатике, спорта. 

Наставници помажу ученицима да искажу свој таленат и способности и усмере 

их на прави начин. Практична настава се изводи у сарадњи са предузећима, 

продавницама и хотелима са подручја Сопота. 

Од 2003. године, школа је увела огледна одељења. Овај тип образовних 

профила одлично је прихваћен од стране родитеља и ученика. 

СМЕРОВИ - Економско-трговинска школа - Сопот 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Пословни администратор (4 године) 

• Финансијски администратор (4 године) 

• Економски техничар (4 године) 

• Комерцијалиста – оглед (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Туристички техничар (4 године) 

• Трговац (3 године) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

 

Средња школа – Блаце 

 

Адреса: Краља Петра Првог   68, Блаце 

Телефон: 027/371-533 

Website: 

Email: tcmladost@ptt.rs 

Средња школа у Блацу је основана је 1961. године као Гимназија. Током 

истрорије пролазила је кроз бројне реформе и више пута је мењала свој назив, 

да би данашњи назив “Средња школа” добила 2003. године. 

Велики број уписаних ђака, долази из основе школе у Блацу. Основна 

делатност школе је средњошколско образовање и васпитање и то у подручјима 

рада: пољопривреда, производња и прерада хране, трговина угоститељство и 

туризам и гимназија. 

Школа има добар и способан стручан кадар. Главни проблем представља 

недостатак професора стручних предмета. Из године у годину број ученика се 

смањује, тако да и ову школу очекује реформа. Школу тренутно похађа 380 

ученика. 

СМЕРОВИ - Средња школа - Блаце 

Подручје рада: Гимназија 

• Општи тип (4 године) 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

• Пољопривредни техничар (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Кулинарски техничар (4 године) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Мачванска Средња школа – Богатић 

 

Адреса: Јанка Веселиновића 1, Богатић 

Телефон: 015/7786-412 

Website: www.Средњаbogatic.edu.rs 

Email: Средњаbogatic@gmail.com 

Мачванска Средња школа у Богатићу основана је 1977. године као истурено 

одељење Шабачке гимназије. Након годину дана рада школа се, највише 

захваљујући становницима Мачве, премешта у модерну зграду и почиње са 

самосталним радом. 

Мачванска Средња школа данас образује ђаке у 4 подручја рада на 

трогодишњим и четворогодишњим СМЕРОВИма. Настава се изводи у 

класичним учионицама и специјално опремљеним кабинетима. За реализацију 

практичне наставе користи се школска радионица за машинску и електро 

струку, као и школска кухиња за будуће куваре. У току је изградња фискултурне 

сале, а спортске активности обављају се на спортском полигону за мале 

спортове. Школска библиотека поседује око 8 000 књига. 

СМЕРОВИ - Maчванскa Средња школа - Богатић 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

• Ветеринарски техничар (4 године) 

Подручје рада: Машинство и обрада метала 

• Машински техничар моторних возила (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Кувар (3 године) 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Економски техничар (4 године) 

• Финансијски техничар (4 године) 

Подручје рада: Саобраћај 

• Техничар друмског саобраћаја (4 године) 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

 

Економско-трговинска школа – Бор 

 

Адреса: Београдскa 10, Бор 

Телефон: 030/2433-380 

Website: www.etsbor.edu.rs 

Email: etsbor@open.telekom.rs 

Економско-трговинска школа у Бору почела је са радом 1990. године. Тада је 

имала 11 одељења и 347 ученика. Током година број одељења, ученика и 

наставника је варирао. 

Школа је смештена у зграду Техничке школе и опремљена је савременим 

наставним средствима. Опрема која се користи састоји се од преносивих 

рачунара, штампача, видео пројектора, скенера, видео камера, телевизора, 

ДВД плејера, графоскопа и осталих наставних средстава потребних за 

квалитетно извођење наставе. Учионице су климатизоване и сви рачунари у 

школи су умрежени и имају приступ интернету. Школа такође има видео надзор 

и аларме тако да је безбедност ученика на високом нивоу. 

Школа нуди ученицима образовање и усавршавање из два подручја рада: 

економија, право и администрација, као и трговина, угоститељство и туризам. 

СМЕРОВИ - Економско-трговинска школа - Бор 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Правни техничар (4 године) 

• Финансијски администратор (4 године) 

• Комерцијалиста – оглед (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Туристички техничар (4 године) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Средња школа – Брус 

  Адреса: Братиславе Петровић 69, Брус 

Телефон: 037/825-167 

Website: www.srednjaskolabrus.edu.rs 

Email: srskolabrus@open.telekom.rs 

Средња школа у Брусу, основана је првобитно као посебно одељење 

Крушевачке гимназије, 1962. године. Исте године, Гимназија у Брусу постаје 

самостална установа и као таква ради све до 1977. када се интегрише у 

образовни центар. Реформом средњег образовања у Србији, школа поново 

почиње са радом као самостална, 1990. године. али због малог броја ученика 

уписаних у први разред, 1993. године поново постаје издвојено одељење 

Крушевачке гимназије, све до 2003. године. 

Неколико секција активно је са радом: фудбалска, драмска, новинарска, хорска 

и атлетска што ученицима омогућава активно учешће у ваннаставним 

активностима. Будући ђаци бирају један трогодишњи или четворогодишњи смер 

из три подручја рада: гимназија, економија, право и администрација и трговина, 

угоститељство и туризам. 

 

СМЕРОВИ - Средња школа - Брус 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Туристички техничар (4 године) 

• Кувар (3 године) 

• Посластичар (3 године) 

• Конобар (3 године) 

Подручје рада: Гимназија 

• Општи тип (4 године) 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Економски техничар (4 године) 

 

 

  

 

Стручна школа “Свети Сава” – Бујановац 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Адреса: Карађорђа Петровића 240, 

Бујановац 

Телефон: 017/651-057 

Website: www.bujanovac.edu.rs 

Email: svetisava@verat.net 

 

Школа образује стручне кадрове за потребе привреде Бујановца и околине, а 

поред стручних кадрова који ће стећи потребне вештине и знања за ступање у 

радни однос одмах по завршетку школовања, школа припрема ученике и за 

наставак школовања на некој од високих школа или факултета. 

Стручна школа “Свети Сава” у Бујановцу, располаже са 9 класичних учионица, 

7 кабинета са свим потребним наставним средствима. Школска библиотека 

садржи око 15 000 наслова. За потребе физичког васпитања, ученицима је на 

располагању фискултурна сала, као и отворени спортски терени у дворишту 

школе. 

Будући ученици бирају један трогодишњи или четворогодишњи смер из 4 

подручја рада: економија, право и администрација, трговина, угоститељство и 

туризам, машинство и обрада метала и здравство и социјална заштита. 

СМЕРОВИ - Стручна школа "Свети Сава" - Бујановац 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Финансијски администратор (4 године) 

• Комерцијалиста – оглед (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Кувар (3 године) 

• Конобар (3 године) 

 

 

 

 

 

Прехрамбено-угоститељска школа – Чачак 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Адреса: Stoje Tošića 23, Чачак 

Телефон: 032/334-901 

Website: www.prehrambeno-ugostiteqska.edu.rs 

Email: direktor@ prehrambeno-ugostiteqska.edu.rs 

По пројекту Душана Вуловића, 2005. године почиње изградња школе 2005. 

године. Средства за изградњу обезбедили су Општина Чачак и Министарство 

образовања Владе Србије. 

Прехрамбено-угоститељска школа у Чачку располаже са 14 класичних 

учионица, 2 информатичка кабинета опремљена рачунарима новијег типа, 

кабинет за физичку хемију, графичко обликовање, високу штампу и равну 

штампу, 3 специјализована кабинета за прехрамбену технологију, кабинет за 

машине и апарате, лабораторију за хемију, фоно лабораторију, спортску 

дворану, ђачки ресторан, кабинет за услуживање, библиотеку, медијатеку, 

стоматолошку ординацију, радионице за реализацију практичне наставе. 

Школско двориште обухвата површину од 1,18 хектара. Услови у школи су 

веома стимулишући и пријатни за рад, док школа из дана у дан тежи ка 

напретку и унапређењу образовања. 

СМЕРОВИ - Прехрамбено-угоститељска школа - Чачак 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Кувар (3 године) 

• Посластичар (3 године) 

• Туристички техничар (4 године) 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

• Прехрамбени техничар (4 године) 

• Месар (3 године) 

• Пекар (3 године) 

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство 

• Техничар за графичку припрему (4 године) 

• Техничар за заштиту животне средине (4 године) 

 

 

 

 

 

Угоститељско-туристичка школа – Чајетина 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Адреса: Сердара Мићића 5, Чајетина 

 

Телефон: 031/831-184 

Website: www.srednjaskolacajetina.edu.rs 

Email: srednaskolcaj@ptt.rs 

Угоститељско-туристичка школа у Чајетини, основана је 1977. године. Подручје 

око Златибора је једно од најбитнијих туристичких локација у држави, тако да 

оправдава постојање ове школе, јер постоји велика потреба за кадровима које 

ова установа образује. Сви СМЕРОВИ су четворогодишњег трајања. 

Унутар школске зграде налази се 13 учионица са пратећим просторијама 

површине 1130 м2. Школа такође има фискултурну салу чију су изградњу 

помогли Земљорадничка задруга из Љубиша и Скупштина Општине Чајетина. 

Школа је опремљена свом неопходном опремом и наставним средствима како 

би се настава изводила на високом нивоу. Будући ученици бирају један од 

смерова из 2 подручја рада: економија, право и администрација и трговина 

угоститељство и туризам. 

СМЕРОВИ - Угоститељско-туристичка школа - Чајетина 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Кулинарски техничар (4 године) 

• Туристички техничар (4 године) 

• Кувар (3 године) 

• Конобар (3 године) 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Финансијски администратор (4 године) 

 

 

 

 

 

Средња школа “Др Ђорђе Натошевић” – Инђија 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Адреса: Трг слободе 2a, Инђија 

Телефон: 022/552-373 

Website: www.natosevicin.edu.rs 

Email: djordjenatosevic@yahoo.com 

Средња школа “Др Ђорђе Натошевић” основана је 1997. године у Инђији. Назив 

је добила по српском педагогу Ђорђу Натошевићу. Школа је основана као 

Стручна и то са циљем да обезбеди адекватне кадрове за тадашњу привреду у 

Инђији. 

Школске просторије деле се са Гимнзијом, а у њима наставу похађа око 600 

ученика распоређених у 21 одељење и о њима брине 80 запослених. Налази се 

у центру града и поседује савремено опремљене учионице и кабинете, 

библиотеку, салу за физичко, као и могућност коришчења Спортске хале за 

фискултуру. 

Будући ученици бирају један трогодишњи или четворогодишњи смер из 4 

подручја рада: економија, право и администрација, трговина, угоститељство и 

туризам, делатност личних услуга и текстилство и кожарство. 

СМЕРОВИ - Средња школа "Др Ђорђе Натошевић" - Инђија 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Економски техничар (4 године) 

• Комерцијалиста – оглед (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Туристички техничар (4 године) 

• Кувар (3 године) 

• Конобар (3 године) 

Подручје рада: Делатност личних услуга 

• Женски фризер (3 године) 

• Мушки фризер (3 године) 

Подручје рада: Текстилство и кожарство 

• Техничар – моделар одеће (4 године) 

 

 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Средња Стручна школа “Борислав Михајловић 
Михиз  ” – Ириг 

Адреса: Змај Јовина 59, Ириг 

Телефон: 022/462-026 

Website: www.sssborislavmihajlovic.edu.rs 

Email: sssborislavmihajlovic@kti.rs 

Средња Стручна школа “Борислав Михајловић Михиз” из Ирига спада у ред 

млађих школа. Основана је 2009. године одлуком Скупштине АП Војводине. 

Школа носи назив по Бориславу Михајловићу, који је био чувени књижевник, 

путописац, критичар и песник. 

Будући ученици бирају један од смерова из два подручја рада: трговина, 

угоститељство и туризам и пољопривреда, производња и прерада хране. Свим 

уписаним ученицима обезбеђени су бесплатни уџбеници, као и превоз за ђаке 

из општине Ириг, града Руме и Новог Сада. Поред редовних, школа образује и 

ванредне ученике и врши преквалификације и доквалификације полазника. 

СМЕРОВИ - Средња Стручна школа "Борислав Михајловић Михиз" - Ириг 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Кулинарски техничар (4 године) 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

• Виноградар – винар – оглед (4 године) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техничка школа – Ивањица 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

 

Адреса: Миће Матовића 2, Ивањица 

Телефон: 032/661-000 

Website: www.tehnickaskola.rs 

Email: tskoliva@eunet.rs 

Техничка школа у Ивањици образује ученике на трогодишњим и 

четворогодишњим Смеровима у пет подручја рада: шумарство и обрада дрвета, 

текстилство и кожарство, машинство и обрада метала, трговина, угоститељство 

и туризам и економија, право и администрација. Школу похађа око 520 ученика. 

СМЕРОВИ - Техничка школа - Ивањица 

Подручје рада: Шумарство и обрада дрвета 

• Техничар за обликовање намештаја и ентеријера – оглед (4 године) 

Подручје рада: Текстилство и кожарство 

• Дизајнер одеће – оглед (4 године) 

Подручје рада: Машинство и обрада метала 

• Машински техничар за компјутерско конструисање (4 године) 

• Аутомеханичар (3 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и турзиам 

• Туристички техничар (4 године) 

Подручје рада: Економија, Право и администрација 

• Економски техничар (4 године) 

 

 

 

 

 

 

Економско-трговинска школа “Славка Ђурђевић” 
– Јагодина 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

   Адреса: Кнегиње Милице бб, Јагодина 

Телефон: 035/245-340 

Website: www.etsjagodina.edu.rs 

Email: ekojag@open.telekom.rs 

Почетком 1987. године одлуком суда у Крагујевцу, извршена је регистрација 

школе. Нешто касније исте године, школа добија име Средња школа за 

усмерено образовање “Славка Ђурђевић”, да би касније назив био промењен у 

Економско-трговинска школа “Славка Ђурђевић” са седиштем у Јагодини. 

Ученицима су на располагању 4 кабинета за информатику опремљена са преко 

40 рачунара и 2 пројектора. Донацијом ЕУ опремљен је рачунарски кабинет са 

15 рачунара, штампачем, фотокопир апаратом и осталом пратећом опремом. 

Поред тога у школски простор спадају и фискултурна сала, кабинети за 

куварство и услуживање и библиотека са око 15 000 књига. 

Будући ученици бирају један трогодишњи или четворогодишњи смер из 2 

подручја рада: економија, право и администрација и трговина, угоститељство и 

туризам. 

СМЕРОВИ - Економско-трговинска школа "Славка Ђурђевић" - 

Јагодина 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Правни техничар (4 године) 

• Техничар обезбеђања (4 године) 

• Економски техничар (4 године) 

• Финансијски техничар (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Туристички техничар (4 године) 

• Конобар (3 године) 

• Кувар (3 године) 

• Трговац (3 године) 

 

 

 

 

Економско-трговинска школа – Кикинда 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

   Адреса: Доктора Зорана Ђинђића 7, Кикинда 

 

Телефон: 0230/22-023 

Website: www.Економскаki.edu.rs 

Email: etski@open.telekom.rs 

Мисија школе огледа се у развијању интелектуалне способности и усвајању 

моралних вредности код ученика у складу са потребама друштва. Тежи се ка 

стварању атмосфере у којој ће ученици радо долазити на наставу, активно 

учествовати у њој и заједно са наставним кадром даље развијати своје 

потенцијале. 

Настава се изводи у довољном броју учионица иако су још увек 2 одељења 

“летећа” тј. немају своје учионице. Ученицима је на располагању, нова, већа 

библиотека. Економска – трговинска школа у Кикинди поседује 118 рачунара 

који су функционални и тежи се ка њиховој модернизацији или замени новим. У 

плану је набавка рачунара са видео бимом за сваку учионицу, што би знатно 

подигло квалитет наставе. 

Будући ученици бирају један трогодишњи или четворогодичњи смер из два 

подручја рада: економија, право и администрација и трговина, угоститељство и 

туризам. 

СМЕРОВИ - Економско-трговинска школа - Кикинда 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Економски техничар (4 године) 

• Комерцијалиста – оглед (4 године) 

• Финансијски администратор (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Трговац (3 године) 

 

 

 

Средња   школа “Свети Сава” – Кладово 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

   Адреса: Младост 1, Кладово 

 

Телефон: 019/803-335 

Website: www.svetisavakladovo.edu.rs 

Email: gimnazija@kladovonet.com 

Школа је основана 1966. године, као Гимназија “25. мај” у Кладову. Током 

историје, школа је пролазила кроз бројне реформе и више пута је мењала име, 

да би 2005. године добила садашњи назив – Средња школа “Свети Сава” са 

седиштем у Кладову. 

У средњој школи “Свети Сава” образује се око 250 ђака распоређених у 12 

одељења. Настава се обавља кабинетски и одржава се у 16 кабинета, а на 

располагању су и дидактички кабинети. Сви кабинети опремљени су потребном 

мултимедијалном опремом и рачунарима који имају приступ интернету. 

Кабинети за информатику су опремљени рачунарима новијег типа и ученици 

имају константан приступ интернету и активно учествују у припреми савремених 

облика наставе. 

Школа има фискултурну салу и свлачионице, док се у школском дворишту 

налазе спортски терени за кошарку, рукомет и одбојку са рефлекторима. Доста 

пажње се поклања и ваннаставним активностима, у оквиру којих спадају разне 

секције као што су: драмска, хемијска, секција француског језика, физике и 

психологије, хор, а за љубитеље спорта активне су и спортске секције. 

СМЕРОВИ - Средња школа "Свети Сава" - Кладово 

Подручје рада: Гимназија 

• Општи тип (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Трговац (3 године) 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Економски техничар (4 године) 

 

 

 

 

Средња школа – Кнић 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

 

Адреса: Кнић бб, Кнић 

Телефон: 034/510-149 

Website: www.Средњаskolaknic.wix.com/ssknic 

Email: msknic@open.telekom.rs 

Године 1960. основана је Средња школа у Книћу. У почетку настава се одвијала 

у просторијама Дома Културе, потом у згради “Заставе”, и на крају 1960. године, 

добровољним радом ученика и наставника изграђена је нова зграда. У 

наредних неколико година радило се на унапређењу и проширивању постојећих 

просторија. 

Средњу школу у Книћу похађа 210 ученика. Ученицима је на располагању 4000 

м2 школског простора, са савремено опремљеним учионицама, кабинетима. 

Ученици који се одлуче да упишу ову школу, бирају смер из два подручја рада: 

економија, право и администрација и трговина, угоститељство и туризам. 

СМЕРОВИ - Средња школа - Кнић 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Финансијски администратор (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Туристички техничар (4 године) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техничка школа – Књажевац 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

  Адреса: Карађорђева 52, Књажевац 

Телефон: 019/730-350 

Website: www.tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com 

Email: tehknjaz@gmail.com 

Техничка школа у Књажевцу почела је са самосталним радом 1990. године. 

Ученици могу да се определе за једно од 5 подручја рада и 5 образовних 

профила. Почетком 2013. године школу је похађало око 540 редовних ученика 

распоређених у 23 одељења. 

Настава се реализује у савременим условима и опремљеним кабинетима и 

радионицама. Техничка школа у Књажевцу за потребе теоријске наставе 

користи 17 учионица, а за потребе информатике користе се три информатичка 

кабинета са опремом која је потребна за извођење мултимедијалне наставе. 

Пракса се реализује у 3 радионице као и код привредника у подручјима рада 

машинства и кожарства. Школа уз наведене учионице и кабинете поседује и 

фискултурну салу, библиотеку, фитнес вежбаоницу и велико школско двориште 

са парком и спортским тереном. 

СМЕРОВИ - Техничка школа - Књажевац 

Подручје рада: Машинство и обрада метала 

• Машински техничар моторних возила (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Туристички техничар (4 године) 

Подручје рада: Геодезија и грађевинарство 

• Архитектонски техничар – оглед (4 године) 

• Кровопокривач – оглед (3 године) 

Подручје рада: Текстилство и кожарство 

• Техничар – моделар коже (4 године) 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Комерцијалиста – оглед (4 године) 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

 

Економско-трговинска школа – Косовска 
Митровица 

 

Адреса: Иве Лоле Рибара 29, Косовска Митровица 

Телефон: 028/425-335 

Website: 

Email: Економскаsm@yahoo.com 

Економско-трговинска школа налази се у Косовској Митровици и образује 

ученике на четворогодишњим и трогодишњим СМЕРОВИма кроз два подручја 

рада: економија, право и администрација и трговина, угоститељство и туризам. 

СМЕРОВИ - Економско-трговинска школа - Косовска Митровица 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Правни техничар (4 године) 

• Финансијски администратор (4 године) 

• Економски техничар (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Трговац (3 године) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средња Стручна школа ”Васа пелагић” – Ковин 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

 Адреса: Цара Лазара 261, Ковин 

Телефон: 013/744-893 

Website: www.vasapelagickovin.edu.rs 

Email: pskovin@open.telekom.rs 

Средња Стручна школа “Васа Пелагић” почела је са радом 1. јула 1961. године 

у Ковину. Школа је почетно била Пољопривредна школа ратарско-живинарског 

смера. Нешто касније се трансформисала у образовни центар који је поред 

пољопривреде обучавао и ученике металске, електро и грађевинске струке. 

Под називом Средња Стручна школа “Васа Пелагић” функционише од 2009. 

године решењем Покрајинског секретаријата за образовање. 

Средња Стручна школа из Ковина поред класичних учионица поседује и 

кабинете и радионице за извођење практичне наставе, 2 информатичка 

кабинета са рачунарима повезаним брзим интернетом, пластенике, стакленике 

и спортску халу. 

Ученици се школују у два подручја рада и то: пољопривреда, производња и 

прерада хране и трговина, угоститељство и туризам. 

СМЕРОВИ - Средња Стручна школа ''Васа Пелагић'' - Ковин 

Подручје рада: Пољопривреда, производње и прерада хране 

• Техничар хортикултуре (4 године) 

• Руководилац – механичар пољопривредне технике (3 године) 

• Пољопривредни произвођач (3 године) 

• Цвећар – вртлар (3 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Туристички техничар (4 године) 

• Кувар (3 године) 

• Конобар (3 године) 

• Посластичар (3 године) 

 

 

Трговинско-угоститељска школа “Тоза Драговић” 
– Крагујевац 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Адреса: Саве Ковачевића 25, Крагујевац 

Телефон: 034/6335-686 

Website: www.tozadragovic.wordpress.com 

Email: tozadragovic@open.telekom.rs 

Трговинско-угоститељско школа ”Тоза Драговић” у Крагујевцу се бави 

образовањем кадрова за области трговина, туризам и угоститељство, личне 

услуге, текстилство и кожарство. 

Школа има 37 одељења, а настава се изводи у 23 класичне учионице и 

посебним кабинетима за агенцијско-хотелијерско пословање, информатику, 

угоститељство и куварство, трговину, текстилство и дизајнирање одеће, 

историју и географију. Поред кабинета неки облици наставе се одвијају у 

медијатеци, кројачкој радионици, фризерском салону и фискултурној сали. 

СМЕРОВИ - Трговинско-угоститељско школа "Тоза Драговић" - 

Крагујевац 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Туристички техничар (4 године) 

• Угоститељски техничар (4 године) 

• Конобар (3 године) 

• Трговински техничар (4 године) 

• Кувар (3 године) 

• Посластичар (3 године) 

Подручје рада: Делатност личних услуга 

• Женски фризер (4 године) 

• Мушки фризер (3 године) 

• Педикир и маникир (3 године) 

Подручје рада: Текстилство и кожарство 

• Дизајнер одеће – оглед (4 године) 

 

 

 

  

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Економско-трговинска школа – Краљево 

 

Адреса: Доситејева 46, Краљево 

Телефон: 036/382-047 

Website: www.ets-kraljevo.edu.rs 

Email: etskkv@ptt.rs 

Економско-трговинска школа у Краљеву је започела свој рад 1955. године. 

Мењала је име више пута, да би од 1990. године добила садашњи назив. 

Школу похађа око 800 ученика који су распоређени у 26 одељења. Школа 

располаже савремено опремљеним кабинетима, библиотеком као и школским 

клубом у којем ученици могу да проводе своје слободно време. Поред редовне 

наставе, школа остварује и велики број ваннаставних активности као што су 

фото секције, активности у виду ученичког парламента, а активан је и школски 

одбојкашки клуб “Економац”. 

Будући ученици бирају један од смерова из два подручја рада: економија, право 

и администрација и трговина, угоститељство и туризам.  

СМЕРОВИ - Економско-трговинска школа - Краљево 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Финансијски администратор (4 године) 

• Службеник осигурања – оглед (4 године) 

• Комерцијалиста – оглед (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Трговац (3 године) 

 

 

  

 

 

 

  

 

Економско-трговинска школа – Kрушевац 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

     Адреса: Чеховљева 1, Крушевац 

Телефон: 037/492-658 

Website: www.Економскаks.edu.rs 

Email: ekotrg@ptt.rs 

Економско-трговинска школа у Крушевцу основана је 21. маја 1939. године. 

Школа је почела са радом у згради која је припадала трговачкој омладини. У 

том периоду била је трећа Економска школа у Србији (поред Београда и Ниша). 

Главни циљ школе је био школовање кадрова за потребе привреде и 

друштвених делатности. 

Школа обезбеђује ученицима конципиран наставни план и програмске садржаје, 

тако да им омогућавају наставак школовања на другим високошколским 

установама из области економије, права и администрације, а посебно на 

студијама права, економије, менаџмента. 

У склопу ваннаставних активности активно је више секција: научно-

истраживачке, културно-уметничке и спортске секције. 

Будући ученици, при упису, одлучују се за један од смерова из два подручја 

рада: економија, право и администрација и трговина, угоститељство и туризам. 

Сви СМЕРОВИ су четворогодишњи. 

СМЕРОВИ - Економско-трговинска школа - Крушевац 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Пословни администратор (4 године) 

• Финансијски администратор (4 године) 

• Економски техничар (4 године) 

• Финансијски техничар (4 године) 

• Правни техничар (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Трговац (3 године) 

 

 

Економско-трговинска и машинска школа – 
Кучево 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

    Адреса: Жике Поповића 68, Кучево 

Телефон: 012/851-749 

Website: 

Email: sskolak@gmail.com 

Школа је почела са радом 1929. године као Женска занатска школа. У Кучеву се 

1990. године отворила Економско-трговинска школа, а потом 1992. године и 

Машинска. Ове две школу су се спојиле у Економско-трговинску и машинску 

школу што је и актуелни назив данас. 

Услови за рад у школи су на задовољавајућем нивоу. Тренутно се чине напори 

за побољшање материјалних услова школе, тако да су услови генерално из 

године у годину све бољи и бољи. Школа располаже са аутомеханичарском и 

машинбраварском радионицом, гаражом, спортским теренима за рукомет, мали 

фудбал, кошарку и одбојку, фискултурном салом, специјализованим 

учионицама и кабинетима, библиотеком са читаоницом и осам учионица опште 

намене. 

СМЕРОВИ - Економско-трговинска и машинска школа - Кучево 

Подручје рада: Трговина и угоститељство 

• Туристички техничар (4 године) 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Економски техничар (4 године) 

Подручје рада: Машинство и обрада метала 

• Заваривач (3 године) 

• Аутомеханичар (3 године) 

 

 

 

 

Економско трговинска школа – Кула 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

   Адреса: Маршала Тита 113, Кула 

Телефон: 025/729-150 

Website: www.etskula.com 

Email: profes@ptt.rs 

Школа је основана 1960. године у Кули. Објекат у коме се налази првобитно је 

био намењен потребама суда, да би 1960. године била усељена Економско-

трговинска школа. Ученици се образују за потребе локалне привреде, а и шире. 

Школу данас похађа око 650 ученика који су распоређени у 27 одељења у два 

подручја рада: економија, право и администрација и трговина, туризам и 

угоститељство. Практична настава изводи се у школској радионици и школском 

киоску. Практичне вештине ученици стичу и радом у виртуелним предузећима у 

посебним учионицама опремљеним у ту сврху. 

СМЕРОВИ - Економско трговинска школа - Кула 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Пословни администратор (4 године) 

• Финансијски администратор (4 године) 

• Економски техничар (4 године) 

• Комерцијалиста– оглед (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Кувар (3 године) 

• Трговац (3 године) 

• Конобар (3 године) 

• Посластичар (3 године) 

 

 

  

 

 

Економска школа – Куршумлија 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Адреса: Карађорђева 2, Куршумлија 

Телефон: 027/389-024 

Website: Економскаk.wordpress.com 

Email: Економскаskola@ptt.rs  

Економска школа почела је са радом септембра 1954. године у учионицама 

Основе школе “Дринка Павловић”. Тек 1963. године Економска школа се 

осамостаљује и прелази у нову зграду на адреси Карађорђевој број 2 

Куршумлија. 

Школа може да се похвали са дугом традицијом и образовањем на завидном 

нивоу што доказује чињеница да се у школу уписују не само ђаци из Куршумлије 

него и из околних места: Ниша, Житорађе, Прокупља.. 

Основна делатност школе је средњошколско образовање у подручјима рада: 

економије, права и администрације и трговине, угоститељства и туризма. Данас 

школу похађа око 370 ученика распоређених у 15 одељења. 

СМЕРОВИ - Економска школа - Куршумлија 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Економски техничар (4 године) 

• Финансијски администратор (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Кулинарски техничар (4 године) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трговинско-угоститељска школа – Лесковац 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Адреса: Дубочица бб, Лесковац 

Телефон: 016/222-961 

Website: www.tusleskovac.com 

Email: gilic@tusleskovac.com 

Трговинско-угоститељско школа је основана 1906. године у Лесковцу и једна је 

од најстаријих школа овог типа у нашој држави. 

Основна делатност школе је средње стручно васпитање и образовање које се 

спроводи у подручјима рада трговина, угоститељство и туризам и економија, 

право и администрација. 

Зграда школе је на два спрата. У њен састав спадају и два ресторана отвореног 

и затвореног типа. Један ресторан се налази на издвојеној локацији у граду, а 

други у приземљу школе. Након ове школе ученици могу конкурисати за упис на 

већину факултета и високошколских установа. 

СМЕРОВИ - Трговинско-угоститељско школа - Лесковац 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Трговински техничар (4 године) 

• Конобар (3 године) 

• Кувар (3 године) 

• Кулинарски техничар (4 године) 

• Туристички техничар (4 године) 

• Посластичар (3 године) 

• Угоститељски техничар (4 године) 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Комерцијалиста – оглед (4 године) 

 

 

 

Средња школа “Хиљаду триста каплара” – Љиг 

 

Адреса: Војводе Мишића 26, Љиг 

Телефон: 014/3445-173 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Website: www.1300kaplaraljig.edu.rs 

Email: sslukspaljili1@ptt.rs 

Средња школа “Хиљаду триста каплара” налази се у Љигу, а основана је 1963. 

године, првобитно као Гимназија “Лука Спасојевић”. Школа располаже са 13 

специјализованих учионица, 12 кабинета и фискултурном салом. Наставу 

похађа око 340 ученика. 

Страни језици који се могу учити у школи су: немачки, енглески, француски и 

руски језик. Ученици се образују кроз три подручја рада: гимназија, трговина 

угоститељство и туризам и машинство и обрада метала. 

СМЕРОВИ - Средња школа "Хиљаду триста каплара" - Љиг 

Подручје рада: Гимназија 

• Општи тип (4 године) 

Подручје рада: Машинство и обрада метала 

• Аутомеханичар (3 године) 

• Бравар (3 године) 

• Заваривач (3 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Кувар (3 године) 

• Конобар (3 године) 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Економски техничар (4 године) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средња школа “Вук Караџић” – Љубовија 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Адреса: Дринска бб, Љубовија 

Телефон: 015/561-773 

Website: www.sskolaljubovija.rs 

Email: vkaradzic@ptt.rs 

Средња школа “Вук Караџић” у Љубовији је основана 1964. године. Током 

историје школа је пролазила кроз бројне реформе и неколико пута је мењала 

назив. 

У школи знање је стицао велики број познатих људи у науци, уметности и 

другим областима. Основна делатност установе је средње образовање у 

подручјима рада трговина,угоститељство и туризам и гимназија. 

Школа је данас одлично опремљена. Сви кабинети и учионице су опремљени 

најсавременијим наставним средствима. Школа има и спортске терене за тенис, 

кошарку, фудбал и одбојку као и модерну фискултурну салу. 

СМЕРОВИ - Средња школа "Вук Караџић" - Љубовија 

Подручје рада: Гимназија 

• Општи тип (4 године) 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Економски техничар (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Конобар (3 године) 

• Кувар (3 године) 

 
•   

 

 

 

 

 

 

 

 

Средња Економска школа – Лозница 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Адреса: Trg Jovana Cvijića 4, Loznica 

 

Телефон: 015/876-054 

Website: www.esloznica.rs 

Email: esloznica@sezampro.rs 

Средња Економска школа у Лозници је почела са радом 1955. године. Током 

историје, школа је пролазила кроз бројне реформе и мењала своје име, да би 

1990. године добила данашњи назив – Средња Економска школа. 

Школа је по броју ученика и броју занимања којим образује ученике, највећа 

школа у лозничкој општини. Преко својих образовних профила блиско је 

повезана са широм друштвеном средином и локалном заједницом. 

Најбоља сарадња успостављена је са установама и компанијама у којима се 

упућују ученици на праксу и где продубљују знања стечена у школи. У Школи се 

сваке године конституише Ученички парламент. На годишњем нивоу се такође 

организује школски квиз на који се сваке године пријави велики број одељења. 

СМЕРОВИ - Средња Економска школа - Лозница 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Пословни администратор (4 године) 

• Финансијски техничар (4 године) 

• Економски техничар (4 године) 

• Комерцијалиста – оглед (4 године) 

• Правни техничар (4 године) 

Подручје рада: Ученици са сметњама у развоју 

• Сервир (2 године) – 10 места 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Кувар (3 године) 

• Конобар (3 године) 

• Трговински техничар (4 године) 

• Туристички техничар (4 године) 

• Посластичар (3 године) 

 

 

Техничка школа – Мајданпек 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

 

Адреса: Велике ливаде 2, Мајданпек 

Телефон: 030/581-408 

Website: www.tsmajdanpek.edu.rs 

Email: tehnickaskola@ptt.rs 

Техничка школа у Мајданпеку регистрована је под садашњим називом, 1991. 

године. Школа поседује фискултурну салу, као и отворене спортске терене. 

Школска библиотека има фонд од преко 12 000 књига. 

Настава се одвија у две смене. Ученички парламент активан је од 2003. године. 

Ученици се образују кроз 4 подручја рада: екномија, право и администрација, 

геологија и рударство, трговина, угоститељство и туризам и машинство и 

обрада метала. 

СМЕРОВИ - Техничка школа - Мајданпек 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Туристички техничар (4 године) 

Подручје рада: Машинство и обрада метала 

• Машински техничар за компјутерско конструисање (4 године) 

• Бравар (3 године) 

• Аутомеханичар (3 године) 

Подручје рада: Електротехника 

• Електротехничар енергетике (4 године) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средња школа “Мионица” 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

    Адреса: Кнеза Грбовића бб, Мионица 

Телефон: 014/62-120 

Website: www.Средњаskolamionica.edu.rs 

Email: Средњаskolamionica@gmail.com  

Средња школа у Мионици располаже са 8 класичних учионица, 4 

специјализоване учионице за информатику, рачуноводство, куварство и 

услуживање. Школска библиотека са богатим садржајем свакодневно је на 

располагању ученицима. Спортске активности обављају се у фискултурној 

сали. У склопу школског простора налазе се и зборница, амфитеатар, 

канцеларије за запослене у администрацији и канцеларија за педагога школе. 

Кабинети за информатику опремљени су са по 15 рачунара новијег типа. 

Мисија школе је стицање образовања ученика кроз толеранцију, хуманост и 

међусобно поштовање уз остваривање властитих потенцијала. Школа тежи ка 

свакодневном унапређењу наставног процеса, како би на што бољи начин 

ученике оспособила за живот и рад у савременом свету. 

СМЕРОВИ - Средња школа "Мионица" 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Кувар (3 године) 

• Посластичар (3 године) 

• Конобар (3 године) 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Финансијски техничар (4 године) 

 

 

  

 

 

  

 

 

Угоститељско-туристичка школа – Ниш 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Адреса: Мајаковског 2, Ниш 

Телефон: 018/233-830 

Website: www.utsnis.edu.rs 

Email: ugturs@medianis.net 

Угоститељско-туристичка школа у Нишу постоји више од 60 година. Смештена 

је у згради коју дели са још две школе: Економском и Трговинском. 

Настава се изводи у класичним учионицама и савремено опремљеним 

кабинетима. Школа има 21 учионицу опште намене, 2 информатичка кабинета, 

кабинет услуживања, кабинет куварства, кабинет посластичарства, кабинет 

агенцијско-хотелијерског пословања. Школа поседује и кантину за продају 

пецива и школску радионицу – ресторан ”Јадран”. 

Уз редовну наставу организоване су и разне ваннаставне активности у разним 

областима. Нарочита пажња се поклања развијању стручних вештина кроз 

секције за посластичарство, куварство, услуживање и агенцијско-хотелијерско 

пословање. 

СМЕРОВИ - Угоститељско-туристичка школа - Ниш 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Кулинарски техничар (4 године) 

• Угоститељски техничар (4 године) 

• Туристички техничар (4 године) 

• Конобар (3 године) 

• Посластичар (3 године) 

 

 

 

 

 

 

Трговинска школа – Ниш 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Адреса: Мајаковског 2, Ниш 

Телефон: 018/235-392 

Website: 

Email: trgovinskaskola@yahoo.com 

 

Трговинска школа у Нишу је опремљена кабинетима за аранжере у трговини, 

трговинско пословање и два информатичка кабинета опремљена савременим 

рачунарима. Ученици имају могућност да праксу обављају у школској 

продавници, али и у приватним трговинама у граду. 

По завршетку школовања, ученици који траже запослење релативно лако га 

налазе у супермаркетима, трговинским центрима, мањим продавницама, док 

ученици који наставе образовање на високим школама и факултетима у 

високом проценту завршавају студије. Будући ученици могу да се определе 

између 2 подручја рада: економија, право и администрација, као и трговина, 

угоститељство и туризам. Школовање је у трајању од три и четири године. 

СМЕРОВИ - Трговинска школа - Ниш 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Аранжер у трговини (4 године) 

• Трговински техничар (4 године) 

• Трговац (3 године) 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Комерцијалиста – оглед (4 године) 

 

 

 

 

 

 

 

Средња школа ”Доситеј Обрадовић” – Нови 
Кнежевац   



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Адреса: Краља Петра Карађорђевића11, Нови Кнежевац 

Телефон: 0230/81-434 

Website: www.ssdonk.edu.rs 

Email: sskolank@yahoo.com 

Традиција средњег образовања у Новом Кнежевцу дуга је више од сто година. 

Школа је мењала називе пратећи реформе образовања. 

Марта 1993. године школа је добила актуелни назив – Средња школа “Доситеј 

Обрадовић” са седиштем у Новом Књажевцу. У оквиру ње је отворено истурено 

одељење гимназије “Душан Васиљев” из Кикинде, као и једно истурено 

одељење угоститељске школе из Зрењанина, “Јован Трајковић” . 

Настава се одвија на српском и мађарском језику. Ученици који се одлуче за 

школовање на смеру из подручја рада саобраћај, имају могућност полагања 

возачког испита у школи, за Б и Ц категорију. Будући ученици бирају један 

трогодишњи или четворогодишњи смер из два подручја рада: саобраћај и 

трговина, угоститељство и туризам. 

СМЕРОВИ - Средња школа ''Доситеј Обрадовић'' - Нови 

Кнежевац 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Конобар – мађарски (3 године) 

• Конобар (3 године) 

• Кувар – мађарски (3 године) 

• Кувар (3 године) 

• Посластичар (3 године) 

• Посластичар – мађарски (3 године) 

Подручје рада: Саобраћај 

• Возач моторних возила – мађарски (3 године) 

• Техничар друмског саобраћаја (4 године) 

 

 

  

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

 

Угоститељско-туристичка школа – Нови Пазар 

 

Адреса: Расима Халиловића бб, Нови Пазар 

Телефон: 020/317- 896 

Website: www.turistskola.edu.rs 

Email: info@turistskola.edu.rs 

Угоститељско-туристичка школа у Новом Пазару је основана 2008. године и 

једна је од најмлађих средњих школа овог типа у Србији. Циљ оснивања ове 

установе је образовање кадрова из области трговине, угоститељства и туризма, 

као и пољопривреде, производње и прераде хране. Током година влада велики 

пораст потребе за стручним кадровима из ових подручја рада, као и 

интересовање за упис у ову школу. 

Школа образује следеће профиле: туристички техничар, угоститељки техничар, 

кулинарски техничар, прехрамбени техничар, трговински техничар, конобар, 

кувар и трговац. 

СМЕРОВИ - Угоститељско-туристичка школа - Нови Пазар 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Угоститељски техничар (4 године) 

• Туристички техничар (4 године) 

• Кулинарски техничар (4 године) 

• Трговински техничар (4 године) 

• Трговац (3 године) 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

• Прехрамбени техничар (4 године) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Средња школа “Светозар Милетић” – Нови Сад 

   Адреса: Народних хероја 7, Нови Сад 

Телефон: 025/423-655 

Website: www.ekosmile.edu.rs 

Email: najboljaskola@open.telekom.rs 

Средња школа ”Светозар Милетић” је основана 1882. године у Новом Саду под 

називом Новосадска занатска школа, а данашњи назив добила је 1969. године. 

Данас је похађа око 2 500 ученика, распоређених у 70 одељења. 

Школа је успоставила сарадњу са Економском школом ББС Wildeshausen, из 

немачког града Wildeshausen. Такође, школа учествује у програму “Партнерство 

на делу” који има за циљ да успостави сарадњу са партнерским школама у 

Немачкој. 

Настава се изводи у два одвојена објекта, прецизније у Великој и Малој школи. 

Велика школа налази се на адреси Народних хероја 7, а Мала школа на адреси 

Трг Марије Трандафил 1. 

СМЕРОВИ - Средња школа "Светозар Милетић" - Нови Сад 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Кулинарски техничар (4 године) 

• Трговински техничар (4 године) 

• Туристички техничар (4 године) 

• Угоститељски техничар (4 године) 

• Конобар (3 године) 

• Кувар (3 године) 

• Посластичар (3 године) 

• Трговац (3 године) 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Финансијски администратор (4 године) 

• Пословни администратор (4 године) 

• Економски техничар (4 године) 

• Службеник осигурања – оглед (4 године) 

 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Економска школа “Ваљево” – делатност ван 
седишта – Осечина 

 

Адреса: Браће Недић 32, Осечина 

Телефон: 014/451-101 

Website: 

Email: osbnedic1@open.telekom.rs 

Најзаслужнији за отварање првих школа овог типа у Ваљеву су трговац Милић 

Марковић и његови пријатељи, на чију је иницијативу 1888. године отворена 

ваљевска “Трговачка омладина”. Школа је од оснивања више пута мењала име, 

прошла кроз разне реформе и трансформације и све то уз прекиде рада у 

време ратних стања. Садашњи назив је добила 1993. године. 

Економска школа у Осечини је издвојено одељење Економске школе “Ваљево”. 

Будући ученици уписују смер економски техничар из подручја рада економија, 

право и администрација. 

СМЕРОВИ - Економска школа - Осечина 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Трговац (3 године) 

• Кувар (3 године) 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Пословни администратор (4 године) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Економско-трговинска школа ”Паја Маргановић ” 
– Панчево 

Адреса: Ослобођења 25, Панчево 

Телефон: 013/314-349 

Website: www.ekosko.edu.rs 

Email: ekosko@panet.rs 

Још у 19. веку јавила се потреба за стручним кадровима овог профила. Прва 

школа која је образовала овај тип кадрова основана је 1959. године. Школа је 

током свог постојања више пута мењала локацију и назив. 

Економско-трговинска школа “Паја Маргановић” из Панчева, располаже са 2500 

м2 школског простора. У згради школе опремљено је и адаптирано 10 кабинета 

и чак 18 специјализованих учионица за српски језик, стране језике, економску 

групу предмета, историју, филозофију и географију. Школа поседује и 

фискултурну салу  као и библиотеку са преко 10 000 наслова. Ученички клуб 

ђаци користе како би слободно време провели случајући музику уз кафу, сокw 

Будући ђаци бирају један трогодишњи или четворогодичњи смер из два 

подручја рада: економија, право и администрација и трговина, угоститељство и 

туризам. 

СМЕРОВИ - Економско-трговинска школа ''Паја Маргановић'' - 
Панчево 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Економски техничар (4 године) 

• Финансијски техничар (4 године) 

• Финансијски администратор (4 године) 

• Правни техничар (4 године) 

• Комерцијалиста – оглед (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Туристички техничар (4 године) 

• Кувар (3 године) 

• Конобар (3 године) 

• Посластичар (3 године) 

 

  

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Економско-трговинска школа – Параћин 

 

Адреса: Др Драгољуба Јовановића 2 

Телефон: 035/563-170 

Website: www.ekonomist.edu.rs 

Email: ektskpn@ptt.rs 

Године 1955. у Параћину, основане су две школе, Економска школа и Школа за 

КВ раднике у трговини, од којих настаје данашња Економско – трговинска школа 

Параћин. Ова установа до скоро је била једина тог типа у Поморављу која је 

задовољавала и потребе школовања суседних места. Мисија школе базира се на 

подстицању ученика ка развијању кључних компетенција, упоредо са развитком 

комуникације и тимског рада. 

Настава се обавља у учионицама и кабинетима са квалитетном опремом од којих 

посебно предњачи кабинет за информатику са 25 рачунара. Учионице су 

опремљене керамичким белим таблама које доприносе квалитетнијем одвијању 

наставе. У реновираним кабинетима водило се рачуна и о естетској страни. Један 

од приоритета школе је даља набавка савремене опреме. 

Будући ученици бирају један трогодишњи или четворогодишњи смер из два 

подручја рада: економија, право и администрација и трговина, угоститељство и 

туризам. 

СМЕРОВИ - Економско-трговинска школа - Параћин 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Финансијски администратор (4 године) 

• Економски техничар (4 године) 

• Комерцијалиста – оглед (4 године) 

• Службеник осигурања – оглед (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Туристички техничар (4 године) 

• Кувар (3 године) 

• Конобар (3 године) 

 

  

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Техничка школа “Миленко Веркић Неша” – 
Пећинци 

 

Адреса: Школска 8a, Пећинци 

Телефон: 022/436-146 

Website: www.tspecinci.rs 

Email: tspecinci@open.telekom.rs 

Школске 1976/77. године Техничка школа “Миленко Врекић Неша” почела је са 

радом у Пећинцима као истурено одељење Техничког школског центра из Руме. 

Као самостална школа “Миленко Врекић Неша” ради од 1978. године. 

Будући ученици бирају један трогодишњи или четворогодишњи смер из 3 

подручја рада: машинство и обрада метала, економија право и администрација и 

трговина угоститељство и туризам. 

У школској 2014/2015 години, у склопу пројекта Министартсва просвете, 

заинтересованих компанија и Немачке организације за међународну сарадњу 

(ГИЗ) уведен је нови профил индустријски механичар. Практична настава обавља 

се у компанијама које на крају обуке имају опцију да зарџе ученике и тако добију 

стручан кадар, без издвајања додатних средстава за преквалификацију постојеће 

радне снаге. 

СМЕРОВИ - Техничка школа "Миленко Веркић Неша" - Пећинци 

Подручје рада: Машинство и обрада метала 

• Индустријски механичар (3 године) 

• Аутомеханичар (3 године) 

• Алатничар (3 године) 

• Механичар грејне и расхладне технике (3 године) 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Економски техничар (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Туристички техничар (4 године) 

• Трговац (3 године) 

  

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

 

Средња школа “Младост” – Петровац 

 

Адреса: Млавска 14, Петровац 

Телефон: 012/331-756 

Website: www.mladost.rs 

Email: gimnazijamladost@open.telekom.rs 

Петровац, или срез Млавски још давне 1891. године тражио је оснивање 

Гимназије у Петровцу. Ипак, прошло је дуго времена пре него што је та жеља и 

остварена. Тек 1965. године у Петровцу је основана гимназија. 

Средња школа “Младост” у Петровцу данас има фискултурну салу, школске 

терене и школски парк. Библиотека у поседу има око 8 000 књига и часописа док 

се у оквиру библиотеке налази читаоница са 35 места. У школском холу налази се 

савремена галерија у којој се приређују изложбе слика, одржавају књижевне 

вечери, концерти и позоришне представе. 

Будући ученици бирају један трогодишњи или четворогодишњи смер из 3 

подручја рада: гимназија, трговина, угоститељство и економија, право и 

администрација. 

СМЕРОВИ - Средња школа "Младост" - Петровац 

Подручје рада: Гимназија 

• Општи тип (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Трговац (3 године) 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Економски техничар (4 године) 

• Правни техничар (4 године) 

  

 

 

 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

 

Економска школа – Пирот 

 

  Адреса: Таковска 24, Пирот 

Телефон: 010/311-268 

Website: www.Економскаpi.edu.rs 

Email: ekonoskolapi@neobee.net 

Школа је основана 1965. године. Основни циљ школе био је образовање ученика 

на пољу књиговодства. После 25 година, школа добија назив Економска школа 

Пирот.  

Данас школа има 18 одељења. Унутар зграде налазе се специјализоване 

учионице и опремљени кабинети за физику, хемију и рачунарство и информатику. 

Простор је климатизован и пријатан за рад. 

Циљ школе је да постане атрактивна образовна установа која ће пружити својим 

ученицима квалитетно образовање и подстаћи њихову креативност и жељу за 

радом. 

СМЕРОВИ - Економска школа - Пирот 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Економски техничар (4 године) 

• Финансијски администратор (4 године) 

• Комерцијалиста – оглед (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Угоститељски техничар (4 године) 

 

 

  

 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Економско-трговинска школа – Пожаревац 

Адреса: Јована Шербановића 6, Пожаревац 

Телефон: 012/223-389 

Website: www.Економскаpo.edu.rs 

Email: etskola@open.telekom.rs 

Школа је основана августа 1850. под именом Послено-трговачка школа. Та школа, 

од фебруара 2002. године, носи назив “Економско-трговинска школа” у 

Пожаревцу. 

У школи тренутно има 32 одељења са преко 950 ђака и 83 запослена радника. 

Наставни кадар састављен је од професора са искуством који се свакодневно 

труде да подигну квалитет наставе. Настава се одвија у класичним учионицама, 

кабинетима, фискултурној сали. Практична настава одвија се у школској 

радионици и школском ресторану. У склопу школе налази се и зубна ординација 

која ученицима пружа стоматолошке услуге. 

Будући ученици бирају један трогодишњи или четворогодишњи смер из два 

подручја рада: трговина, угоститељство и туризам и економија, право и 

администрација. 

СМЕРОВИ - Економско-трговинска школа - Пожаревац 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Трговински техничар (4 године) 

• Трговац (3 године) 

• Конобар (3 године) 

• Посластичар (3 године) 

• Кувар (3 године) 

• Туристички техничар (4 године) 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Економски техничар (4 године) 

• Финансијски техничар (4 године) 

• Комерцијалиста – оглед (4 године) 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Техничка школа – Пожега 

      Адреса: Вука Караџића 6, Пожега 

Телефон: 031/714-134 

Website: www.tehnickaskolapozega.edu.rs 

Email: tehnickaskolapozega@gmail.com 

Претеча данашње школе била је Прва занатска женска школа која је основана 

1902. године. Реформом образовних центара, настаје Техничка школа, која данас 

образује ученике у 4 подручја рада: економија, право и администрација, 

машинство и обрада метала, трговина, угоститељство и туризам и геологија, 

рударство и металургија. 

Техничка школа у Пожеги добитник је награде “Најбоља Стручна школа 2012.” као 

и признања Капетан Миша Анастасијевић. Школа константно тежи ка 

усавршавању, поседује савремене рачунаре, симулаторе и ЦНЦ машине. 

Учионице и кабинети су сређени и опремљени. Поред савремених рачунара, 

школа поседује и ЦНЦ машине на којима ученици стичу знања и вештине кроз 

практичну наставу. Школа поседује библиотеку са преко 17000 наслова. Настава 

физичког васпитања одвија се у спортској хали школе. 

СМЕРОВИ - Техничка школа - Пожега 

Подручје рада: Електротехника 

• Техничар мехатронике (4 године) 

Подручје рада: Машинство и обрада метала 

• Техничар за компјутерско управљање (4 године) 

• Механичар грејне и расхладне технике (3 године) 

• Аутомеханичар (3 године) 

• Бравар (3 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Туристички техничар (4 године) 

• Трговац (3 године) 

Подручје рада: Геологија, рударство и металургија 

• Ливац – Калупар – оглед (3 године) 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

 

Економско-трговинска школа – Пријепоље 

 

Адреса: 4. Децембра 3, Пријепоље 

Телефон: 033/710-018 

Website: 

Email: ekon.skola1prijepolje@hotmail.com 

Економско-трговинска школа у Пријепољу образује ученике на четворогодишњим 

и трогодишњим смеровима кроз два подручја рада: трговина, угоститељство и 

туризам и економија, право и администрација. 

СМЕРОВИ - Економско-трговинска школа - Пријепоље 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Трговински техничар (4 године) 

• Кувар (3 године) 

• Конобар (3 године) 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Финансијски администратор (4 године) 

• Економски техничар (4 године) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

 

Средња школа “Ђура Јакшић” – Рача 

 

Адреса: Карађорђева 94, Рача 

Телефон: 034/751-156 

Website: www.raca.edu.rs 

Email: office@raca.edu.rs 

По одобрењу министра почиње са радом Средња школа у Рачи 1920. године. У 

првој години уписано је 150 ђака, ангажован је стручан наставни кадар, 

просторије опремљене школским намештајем и свим потребним наставним 

средствима. 

Средња школа “Ђура Јакшић” из Раче, располаже са 4 класичне учионице, 

лабораторијама за физику и хемију са пратећом опремом, кабинетом за физику, 

мултимедијалном учионицом за српски језик, књижевност и стране језике, 

посебне 2 учионице за стране језике, медијатеком, 3 рачунарска кабинета, 

фискултурном салом, као и са две радионице: електро и машинском. Укупан број 

расположивих рачунара је 49 и сви су повезани на интернет, а у функцији је и 

једна Смарт табла. 

Данас ову школу похађа око 300 ученика распоређених у три подручја рада: 

гимназија, трговина, угоститељство и туризам и електротехника. Сви СМЕРОВИ 

су четворогодишњи. 

СМЕРОВИ - Средња школа "Ђура Јакшић" - Рача 

Подручје рада: Гимназија 

• Општи тип (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Туристички техничар (4 године) 

Подручје рада: Електротехника 

• Електротехничар рачунара (4 године) 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Средња Стручна школа “Бранко Радичевић” – 
Рума 

 

Адреса: Партизанска бб, Рума 

Телефон: 022/479-033 

Website: 

Email: srednjabr.ruma@eunet.rs 

Школа је основана у мају 1990. године под именом Средња текстилна – кожарска 

школа “Бранко Радичевић”. Касније, током историје, школа је мењала свој назив 

неколико пута, да би у марту 2004. године школа променила име у Средња 

Стручна школа “Бранко Радичевић” у Руми. 

Током свог постојања школа је проширивала делатност и уводила нова подручја 

рада, образовала нове профиле и стално повећавала број ученика. Школа 

поседује савремено опремљене учионице, кабинете и радионице у којима се 

изводи настава, салон за фризере и ресторан. Похађа је око 610 ученика. 

СМЕРОВИ - Средња Стручна школа "Бранко Радичевић" - Рума 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Економски техничар (4 године) 

• Финансијски техничар (4 године) 

• Правни техничар (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Кувар (3 године) 

• Конобар (3 године) 

Подручје рада: Текстилство и кожарство 

• Моделар одеће – оглед (4 године) 

• Обућар (3 године) 

• Конфекционар-кројач (3 године) 

 

 

 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Средња школа са домом ученика  ”Петро Кузмјак” 
– Руски Крстур 

 

Адреса: Русинска 63, Руски Крстур 

Телефон: 025/703 042 

Website: www.petrokuzmjak.edu.rs 

Email: petroso@eunet.rs 

Школа у Руском Крстуру се састоји из три целине, основне школе, средње школе 

и дома за ученике. У оквиру средње школе постоје 2 смера: туристички техничар 

и општи тип гимназије. 

Средња школа “Петро Кузмјак” из Руског Крстура образује око 250 ученика. На 

гимназијском смеру, настава се одвија на српском и русинском језику по чему је 

ова школа јединствена не само у Србији већ и у свету, док се на  туристичком 

смеру настава одвија само на српском језику. 

Дом за ученике има капацитет од 70 места. У саставу школе налази се и кухиња, 

фискултурна сала, спортски терени и добро опремљени кабинети. Кабинет за 

информатику опремљен је са 15 рачунара новијег типа. Школска библиотека 

располаже са око 14 000 књига. 

СМЕРОВИ - Средња школа ''Петро Кузмјак'' - Руски Крстур 

Подручје рада: Гимназија 

• Општи тип (4 године) 

• Општи тип – русински (4 године) 

Подручје рада: Трговина, туризам и угоститељство 

• Туристички техничар (4 године) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Економско-трговинска школа – Сента 

  Адреса: Главни Трг 12, Сента 

Телефон: 024/811-549 

Website: www.Економска-skola.edu.rs 

Email: Економска@sksyu.net 

Године 1960. основана је Економска школа “Љубица Поповић”. Прва занимања за 

која ју се ученици школовали била су економски техничар књиговодственог смера 

и продавац. Реформом образовања, маја 1990. године формирана је Економско-

трговинска школа у Сенти. 

Школа данас користи 25 кабинета, фискултурну салу и 3 отворена спортска 

терена. Школу похађа око 400 ученика, а о њима брине преко 50 запослених од 

којих 36 чине наставни кадар. 

Будући ученици бирају један од смерова из 2 подручја рада: економија, право и 

администрација и трговина, угоститељство и туризам. 

СМЕРОВИ - Економско-трговинска школа - Сента 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Пословни администратор (4 године) 

• Пословни администратор – мађарски (4 године) 

• Финансијски администратор – мађарски (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Трговац – мађарски (3 године) 

• Трговац (3 године) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економско-трговинска школа – Смедерево 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

 

Адреса: Црвене Армије 156, Смедерево 

Телефон: 026/652-888 

Website: www.etssd.edu.rs 

Email: ssekotrgsme1@open.telekom.rs 

Економско-трговинска школа у Смедереву чува полувековну традицију 

средњошколског образовања и васпитања младих генерација. Основана је 1960. 

године и после низа промена кроз које је прошла због мењања закона и 

просветног система данас школује ученике у два подручја рада и то: економија 

право и администрација и трговина, угоститељство и туризам. 

Ученици стичу искуства и знања кроз специфичан вид практичне наставе, 

оснивајући виртуелна предузећа где им се пружа могућност вођења властитог 

предузећа и вођење евиденције о производњи и пословним процесима. 

Будући ученици бирају један трогодишњи или четворогодишњи смер из два 

подручја рада: економија, право и администрација и трговина, угоститељство и 

туризам 

СМЕРОВИ - Економско-трговинска школа - Смедерево 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Трговински техничар (4 године) 

• Туристички техничар (4 године) 

• Угоститељски техничар (4 године) 

• Кулинарски техничар (4 године) 

• Кувар (3 године) 

• Посластичар (3 године) 

• Конобар (3 године) 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Пословни администратор (4 године) 

• Финансијски администратор (4 године) 

• Економски техничар (4 године) 

• Службеник осигурања – оглед (4 године) 

 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Средња школа “Бранислав Нушић” – Сокобања 

 

   Адреса: Митрополита Михаила 5, Сокобања 

 

Телефон: 018/830-525 

Website: www.bnusicsbanja.edu.rs 

Email: bnusic@ptt.rs 

Средња школа “Бранислав Нушић” у Сокобањи је основана 1961. године. Настава 

се одвија у две смене и похађа је преко 600 ученика. Као и већина школа из 

малих градова и ова је претрпела низ промена на струковном плану како би се 

прилагодила различитим реформама и специфичностима средине. 

Средња школа у Сокобањи обавља образовно-васпитну делатност средњег 

образовања у подручјима рада: гимназија, трговина, угоститељство и туризам и 

економија, право и администрација. Осим редовног школовања, школа такође 

врши и ванредно школовање ђака, доквалификације, преквалификације. 

У школи се налази 9 учионица опште намене и 8 специјализованих наставних 

просторија, библиотека са читаоницом, просторија за консултације са ванредним 

ученицима и разговор са родитељима и објекат за извођење практичне наставе. 

Од кабинета школа поседује кабинете за: хемију, физику, биологију, рачунарство 

и информатику, савремену пословну коресподенцију, трговинско пословање и 

куварство. 

СМЕРОВИ - Средња школа "Бранислав Нушић" - Сокобања 

Подручје рада: Гимназија 

• Општи тип (4 године) 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Финансијски администратор (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Туристички техничар (4 године) 

• Кувар (3 године) 

 

 

 

 

Средња Економска школа – Сомбор 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Адреса: Апатински пут 90, Сомбор 

Телефон: 025/421-217 

Website: www.ekonomskaso.edu.rs 

Email: sekretar@ekonomskaso.edu.rs 

Средња Економска школа у Сомбору је основана 1888. године. Године 1977. 

премешта се на садашњу локацију на којој остаје до дан данас. Тренутно школу 

похађа око 750 ученика распоређених на 29 одељења. Практична настава у 

зависности од подручја рада и смера, реализује се у виртуелним предузећима у 

оквиру школе, школским кабинетима који су опремљени свим потребним 

средствима, као и у предузећима са којима школа има склопљену сарадњу. 

Настава се одвија на два језика: српском и мађарском. 

Ученици бирају један трогодишњи или четворогодишњи смер из два подручја 

рада: економија, право и администрација и трговина, угоститељство и туризам. 

СМЕРОВИ - Средња Економска школа - Сомбор 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Пословни администратор (4 године) 

• Финансијски администратор (4 године) 

• Економски техничар (4 године) 

• Комерцијалиста – оглед (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Кувар – мађарски (3 године) 

• Кувар (3 године) 

• Трговац (3 године) 

• Конобар (3 године) 

 

 

 

 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Економска школа “9. мај” – Сремска Митровица 

    Адреса: Ђуре Даничића 2, Сремска Митровица 

Телефон: 022/615-320 

Website: www.es.edu.rs 

Email: Економскаsm@open.telekom.rs 

Економска школа 9. мај из Сремске Митровце основана је 1959. године. Од тада 

па до данас, школа је у оквиру своје делатности наставила да остварује циљеве у 

два подручја рада: економија право и администрација, трговина угоститељство и 

туризам. 

Настава се изводи како за редовне тако и за ванредне ученике као и у поступку 

преквалификације и доквалификације. Економска школа у Сремској Митровици 

располаже са 11 класичних учионица, 7 специјализованих, 2 рачунарска кабинета, 

2 кабинета у којима се реализује практична настава за смерове из подручја рада 

економија, право и администрација, 1 кабинет за потребе трговинског пословања 

и 1 кабинет за реализацију практичне наставе угоститељског смера. За потребе 

физичког васпитања школа располаже са фискултурном салом. 

Будући ученици бирају један трогодишњи или четворогодишњи смер из два 

подручја рада: економија, право и администрација и трговина, угоститељство и 

туризам. 

СМЕРОВИ - Економска школа "9. мај" - Сремска Митровица 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Пословни администратор (4 године) 

• Финансијски администратор (4 године) 

• Економски техничар (4 године) 

• Правни техничар (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Туристички техничар (4 године) 

• Угоститељски техничар (4 године) 

• Кувар (3 године) 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Средња школа “Ђура Јакшић” – Српска Црња 

 

Адреса: Краља Александра 63, Српска Црња 

 

Телефон: 023/811-041 

Website: www.ssdjurajaksic.edu.rs 

Email: sskola@open.telekom.rs 

  

Средња школа “Ђура Јакшић” основана је 1965. године у Српској Црњи. Током 

свог постојања, школа је пролазила кроз бројне реформе. Назив нашег познатог 

сликара, песника, драмског писца и учитеља Ђуре Јакшића, носи од 2004. године. 

Средња школа из Српске Црње образује ученике на три подручја рада: гимназија, 

економија, право и администрација и трговина угоститељство и туризам. 

Ученицима који долазе из општина Нова Црња, Житиште и Кикинда омогућен је 

бесплатан превоз ђачким аутобусом. 

СМЕРОВИ - Средња школа "Ђура Јакшић" - Српска Црња 

Подручје рада: Гимназија 

• Општи тип (4 године) 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Економски техничар (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Трговац (3 године) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

 

Економско-трговинска школа “Вук Караџић” – 
Стара Пазова 

 

Адреса: Светосавска 5, Стара Пазова 

Телефон: 022/310-035 

Website: 

Email: ekonomskas@open.telekom.rs 

Економско-трговинска школа “Вук Караџић” у Старој Пазови је наставила 

традицију економске школе основане 1956. године као одговор на потребе 

општине за кадровима економске струке. Школа је од оснивања до данас прошла 

кроз неколико трансформација и више пута је мењала назив. 

Ученици могу да се определе између два подручја рада: економија,право и 

администација као и трговина, угоститељство и туризам. Настава се одвија на 

српском језику. Ученици словачке националности имају могућност да предмет из 

матерњег језика, слусају на словачком. 

СМЕРОВИ - Економско-трговинска школа "Вук Караџић" - Стара Пазова 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Економски техничар (4 године) 

• Правни техничар (4 године) 

• Пословни администратор (4 године) 

• Финансијски администратор (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Трговински техничар (3 године) 

 

 

 

 

 

 

 

Економска школа “Боса Милићевић” – Суботица 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Адреса: Ђуре Ђаковића 21, Суботица 

Телефон: 024/559-255 

Website: www.Економскаsu.edu.rs 

Email: ess@eunet.rs 

Школа је основана 1907. године, под називом Виша трговачка школа. Током 

историје школа је мењала име, да би 1952. године добила назив – Економска 

Средња школа “Боса Милићевић” у Суботици. Школа је добила назив по својој 

бившој ученици. 

Ученици пролазе кроз васпитно-образовни систем применом савремених метода 

у настави. Школа настоји да кроз традиционалне и савремене облике наставе 

образује ученике кроз два подручја рада: економија, право и администрација и 

трговина, угоститељство и туризам. Настава се одвија на два језика, српском и 

мађарском . 

Економска школа из Суботице образује и усавршава одрасле кроз 

доквалификацију, преквалификацију и специјализацију у оба подручја рада. 

СМЕРОВИ - Економска школа "Боса Милићевић" - Суботица 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Кувар (3 године) 

• Кувар – мађарски (3 године) 

• Конобар (3 године) 

• Конобар – мађарски (3 године) 

• Туристички техничар (4 године) 

• Туристички техничар – мађарски (4 године) 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Финансијски администратор (4 године) 

• Економски техничар (4 године) 

• Економски техничар – мађарски (4 године) 

• Банкарски службеник – оглед (4 године) 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Средња школа “Свилајнац” 

 

        Адреса: Браће Југовића 10, Свилајнац 

 

Телефон: 035/321-408 

Website: www.skolasvilajnac.edu.rs 

Email: tsmagis@yahoo.com 

Први учитељ, послат од стране кнеза Милоша, стигао је у Свилајнац 1818. 

године. Упоредо са развојем економије у Свилајнцу, развија се и унапређује 

образовни и културни систем. Кроз своју историју Средња школа “Свилајнац” је 

више пута мењала назив и област образовања. 

Кроз образовно-васпитни процес ученици стичу знања и вештине потребне за 

ступање у радни однос одмах по завршетку школовања или наставак школовања 

на неком од факултета или виших школа. 

Будући ученици данас бирају један трогодишњи или четворогодишњи смер из 4 

подручја рада: економија, право и администрација, машинство и обрада метала, 

гимназија, трговина, угоститељство и туризам. 

СМЕРОВИ - Средња школа "Свилајнац" 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Економски техничар (4 године) 

Подручје рада: Машинство и обрада метала 

• Аутомеханичар (3 године) 

• Механичар грејне и расхладне технике (3 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Кувар (3 године) 

• Конобар (3 године) 

Подручје рада: Гимназија 

• Општи тип ( 4 године) 

 

Економско-трговинска школа – Шабац 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

   Адреса: Масарикова 29, Шабац 

Телефон: 015/350-274 

Website: www.Економскаsabac.znanje.info 

Email: etss@eunet.rs 

Школа је почела са радом 1947. године. Током историје, школа је пролазила кроз 

бројне реформе, а од 1994. године носи назив “Економско-трговинска школа” – 

Шабац. 

Економска школа у Шапцу данас образује око 1 200 ученика. Настава се изводи у 

2 зграде. Стара зграда је задужбина Стане Милановић и налази се под заштитом 

државе. Школа образује редовне и ванредне ученике у два подручја рада и то: 

економија, право и администрација и трговина, угоститељство и туризам. 

Настава се реализује у опремљеним кабинетима, класичним и специјализованим 

учионицама. Школа има кабинете за: пословну информатику, трговинско 

пословање, куварство и услуживање, савремену пословну кореспонденцију, 

рачунарство и информатику, као и рачуноводство. Сви кабинети заједно имају 

110 рачунара повезаних на интернет. 

СМЕРОВИ - Економско-трговинска школа - Шабац 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Пословни администратор (4 године) 

• Финансијски администратор (4 године) 

• Економски техничар (4 године) 

• Комерцијалиста – оглед (4 године) 

• Финансијски техничар (4 године) 

• Правни техничар (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Кулинарски техничар (4 године) 

• Кувар (3 године) 

• Трговац (3 године) 

• Конобар (3 године) 

• Посластичар (3 године) 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Техничка школа “Никола Тесла” – Шид 

 

    Адреса: Школска 1, Шид 

 

Телефон: 022/712-503 

Website: www.nts.edu.rs 

Email: info@nts.edu.rs 

Школа је основана давне 1884. године. Током историје, пролазила је кроз бројне 

реформе и мењала назив, да би 1990. године добила данашњи назив – Техничка 

школа “Никола Тесла” – Шид. 

Поред редовне наставе школа врши и преквалификацију и доквалификацију 

полазника, а бави се и пружањем интелектуалних услуга. Техничка школа у Шиду 

образује око 500 ученика распоређених у 18 одељења. Школовање је у трајању 

од 3 или 4 године. 

Ученици се школују за ступање у радни однос одмах након завршетка или за 

наставак школовања на високим школама и факултетима. Образовање се 

организује у четири подручја рада: Пољопривреда, производња и прерада хране, 

Трговина, угоститељство туризам, Машинство и обрада метала и Електротехника. 

СМЕРОВИ - Техничка школа "Никола Тесла" - Шид 

Подручје рада: Машинство и обрада метала 

• Машински техничар за компјутерско конструисање (4 године) 

• Аутомеханичар (3 године) 

• Бравар (3 године) 

Подручје рада: Електротехника 

• Електротехничар рачунара (4 године) 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

• Пољопривредни техничар (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Трговац (3 године) 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Економско-трговинска школа – Штрпце 

 

Адреса: Штрпце 

Телефон: 0290/70-911 

Website: 

Email: etsjovancvijic@gmail.com 

Економско-трговинска школа налази се у Штрпцу и образује ученике на 

четворогодишњим смеровима кроз три подручја рада: економија, право и 

администрација, здравство и социјална заштита и гимназија. 

СМЕРОВИ - Економско-трговинска школа - Штрпце 

Подручје рада: Гимназија 

• Природно-математички смер (4 године) 

Подручје рада: Здравство и социјална заштита 

• Медицинска сестра – техничар (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Кулинарски техничар (4 године) 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Правни техничар (4 године) 

• Финансијски техничар (4 године) 

• Економски техничар (4 године) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Средња Техничка школа “Милева Марић” – Тител 

 

Адреса: Главна 7, Тител 

Телефон: 021/860-189 

Website: www.stsmmarictitel.edu.rs 

Email: sskola-titel@eunet.rs 

Средња Техничка школа ”Милева Марић” у Тителу је кроз своју историју више 

пута мењала име као и области за које су се обучавали ученици, а данашњи 

назив добила 1995. године. 

Школски простор обухвата 33 ара и 96 м2 земљишта. У згради која је саграђена 

још давне 1703. године налази се 13 кабинета, 2 учионице опште намене, два 

кабинета за информатику са умреженим рачунарима, три радионице за извођење 

практичне наставе, као и кухиња такође намењена практичној настави, 

библиотека, котларница, помоћне просторијеw 

Будући ученици бирају један трогодишњи или четворогодишњи смер из три 

подручја рада: економија, право и администрација, трговина, угоститељство и 

туризам и машинство и обрада метала. 

СМЕРОВИ - Средња Техничка школа "Милева Марић" - Тител 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Економски техничар (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Туристички техничар (4 године) 

• Кувар (3 године) 

• Конобар (3 године) 

Подручје рада: Машинство и обрада метала 

• Аутомеханичар (3 године) 

• Механичар грејне и расхладне технике (3 године) 

 

 

Економска школа – Ужице 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

 

Адреса: Трг Светог Саве 6, Ужице 

Телефон: 031/510-506 

Website: www.eksue.edu.rs 

Email: direktor@eksue.edu.rs 

Године 1890. основана је Економска школа у Ужицу под називом Удружење 

трговачко-занатлијске омладине. 

Економска школа из Ужица обавља делатност средњег стручног образовања у 

подручју рада економија, право и администрација и школује ученике 

четворогодишњих образовних профила. Школа располаже са 15 класичних 

учионица, библиотеком и неколико кабинета за реализацију практичне наставе 

кроз програм виртуелних предузећа. Велику фискултурну салу школа дели са 

Ужичком гимназијом. 

До данас је кроз образовно-васпитни процес прошло близу 15 000 ученика, док је 

запослених професора било око 370. Кроз школу је прошло много познатих 

личности из области привреде, политике, спорта и науке. 

СМЕРОВИ - Економска школа - Ужице 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Пословни администратор (4 године) 

• Финансијски администратор (4 године) 

• Економски техничар (4 године) 

• Службеник осигурања – оглед (4 године) 

• Банкарски службеник – оглед (4 године) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Економска школа “Ваљево” 

 

Адреса: Даничићева 1, Ваљево 

Телефон: 014/221-462 

Website: www.ekova.edu.rs 

Email: Економска.valjevo@gmail.com 

Најзаслужнији за отварање школе су трговац Милић Марковић и његови 

пријатељи, на чију је иницијативу 1888. године отворена ваљевска “Трговачка 

омладина”. Школа је од оснивања више пута мењала име, прошла кроз разне 

реформе и трансформације и све то уз прекиде рада у време ратних стања. 

Садашњи назив је добила 1993. године. 

У склопу ваннаставних активности организован је рад више секција: литерарно-

новинарска, библиотечка, рецитаторска, лингвистичка, планинарска, спортске 

секције, секција за ручни рад, еколошка, економска, географска, секција за 

француски језик, драмско-рецитаторска и секције за финансије и банкарство. 

Будући ученици, имају могућност избора више смерова распоређених на два 

подручја рада: економија, право и администрација и трговина угоститељство и 

туризам. 

СМЕРОВИ - Економска школа "Ваљево" 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Туристички техничар (4 године) 

• Кулинарски техничар (4 године) 

• Конобар (3 године) 

• Трговац (3 године) 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Царински техничар (4 године) 

• Финансијски техничар (4 године) 

• Економски техничар (4 године) 

• Комерцијалиста – оглед (4 године) 

  

 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Економско – угоститељско школа “Вук Караџић” – 
Велика Плана 

 

Адреса: Момира Гајића 12, Велика Плана 

Телефон: 026/522-247 

Website: www.eusvuk.edu.rs 

Email: eusvuk@verat.net 

Економско-угоститељско школа “Вук Караџић” из Велике Плане има више од 

500 ученика који долазе из Општине Велика Плана али и суседних општина. 

Школа је склопила сарадњу са низом хотела и ресторана који се налазе унутар 

општине али и у суседним општинама. Једна од таквих сарадњи склопљена је и 

са Црвеним крстом и у оквиру сарадње предвиђено је да ученици припремају 

оброке за кориснике народне кухиње. 

У свом саставу школа има и ресторан – специјализовану радионицу са свом 

неопходном опремом, који се користи за практичну наставу кувара, конобара и 

посластичара. 

Будучи ученици бирају један трогодишњи или четворогодишњи смер из два 

подручја рада: економија, право и администрација и трговина, угоститељство и 

туризам. 

СМЕРОВИ - Економско - угоститељско школа "Вук Караџић" - 

Велика Плана 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Туристички техничар (4 године) 

• Конобар (3 године) 

• Кувар (3 године) 

• Посластичар (3 године) 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Комерцијалиста – оглед (4 године) 

• Техничар обезбеђења (4 године) 

 

 

 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Средња школа – Велико Градиште 

         Адреса: Житни Трг 4, Велико Градиште 

 

Телефон: 012/663-131 

Website: www.ssvg.edu.rs 

Email: direktor@ssvg.edu.rs 

Школска зграда наменски је саграђена 1929. године и у њој је у почетку била 

смештена Државна гимназија. Развоју Градишта у великој мери су допринели 

школовани трговци тог места који су преко својих веза са Бечом утицали на 

културни и економски процват. Њиховим напорима је поред гимназије, 1929. 

године у Градиште стигао и телеграф, а отворена је и читаоница. 

Средња школа у Великом Градишту располаже са 14 класичних учионица, 

специјализованим учионицама за природне и друштвене науке, језике и 

реализацију практичне наставе, библиотеком са богатим садржајем књига, 

фискултурном салом, медијатеком, кабинетом за хотелијерско пословање. Две 

рачунарске учионице опремљене су са по 15 рачунара новијег типа, са 

пројектором, скенером, штампачем. Сви рачунари су умрежени. 

Будући ученици бирају један трогодишњи или четворогодишњи смер из два 

подручја рада: трговина, угоститељство и туризам и гимназија. 

СМЕРОВИ - Средња школа - Велико Градиште 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Туристички техничар (4 године) 

• Трговац (3 године) 

• Кувар (3 године) 

• Конобар (3 године) 

Подручје рада: Гимназија 

• Општи тип (4 године) 

 

 

 

  

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

 

Посавотамнавска Средња школа – Владимирци 

      Адреса: Светог Саве бб, Владимирци 

 

Телефон: 015/514-837 

Website: www.scvladimirci.org 

Email: posavotamnavska@open.telekom.rs 

Посавотамнавска Средња школа у Владимирцима основана је 1978. године као 

део Шабачке гимназије. Годину дана касније Скупштина Општине Владимирци 

доноси одлуку о оснивању самосталне средње школе у Владимирцима. 

Посавотамнавска Средња школа се развила са годинама у једну од 

најразвијенијих школа у Србија. 

Школа поседује савремено опремљене учионице и кабинете, халу за физичко, 

библиотеку. Школу похађа 770 ученика и будући ученици могу да се определе 

између 2 подручја рада: машинство и обрада метала, као и трговина, 

угоститељство и туризам. 

СМЕРОВИ - Посавотамнавска Средња школа - Владимирци 

Подручје рада: Машинство и обрада метала 

• Машински техничар за компјутерско конструисање (4 године) 

• Аутомеханичар (3 године) 

• Инсталатер (3 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Кувар (3 године) 

• Посластичар (3 године) 

• Конобар (3 године) 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Економски техничар (4 године) 

• Правни техничар (4 године) 

Подручје рада: Геодезија и грађевинарство 

• Геодетски техничар – Геометар (4 године) 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

 

Економско-трговинска школа – Врање 

 

Адреса: Esperanto bb, Vranje 

Телефон: 017/422-766 

Website: www.Економскаvranje.edu.rs 

Email: etsvranje@yahoo.com 

  

Будући ученици бирају један од смерова из 2 подручја рада: економија, право и 

администрација, као и трговина, туризам и угоститељство. Школовање је у 

трајању од три и четири године. Школа пружа могућност размене ученика са 

средњошколцима из Немачке, кроз сарадњу склопљену са школама из те 

државе. 

Економско-трговинска школа у Врању располаже са модерно опремљеним 

кабинетима и учионицама за обављање наставе, такође пружа својим 

ученицима образовање кроз разне врсте секција у оквиру школе – литерарна, 

лингвистичка, рецитаторска, новинарска, секција страних језика (енглески, 

француски), спортске секције, хор, секције за веб дизајн, рачунарство и 

информатику. 

СМЕРОВИ - Економско-трговинска школа - Врање 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Правни техничар (4 године) 

• Финансијски администратор (4 године) 

• Економски техничар (4 године) 

• Службеник осигурања – оглед (4 године) 

• Пословни администратор (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Туристички техничар (4 године) 

• Кувар  (3 године) 

• Трговац (3 године) 

• Конобар (3 године) 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Угоститељско-туристичка школа са домом 
ученика – Врњачка Бања 

         Адреса: Хероја Чајке  18, Врњачка Бања 

Телефон: 036/611-378 

Website: www.uts.edu.rs 

Email: ugostturskola@ptt.rs 

  

Угоститељско-туристичка школа у Врњачкој Бањи образује преко 700 редовних 

и око 100 ванредних ученика на смеровима туристички техничар, кулинарски 

техничар, угоститељски техничар, кувар, посластичар и конобар. 

Настава у школи реализује се у класичним учионицама, специјализованим 

кабинетима и школским радионицама. Школа такође пружа могућност 

обављања практичне наставе кроз сарадњу са привредним друштвима из 

окружења. 

Поред редовних учионица у школи постоје кабинет услуживања, кабинет 

куварства и кабинет посластичарства који се користе за реализаију практичне 

наставе,а ту су и кабинети за рачунарство и информатику. Ученички дом 

капацитета је 85 места и поседује 8 нових рачунара повезаних на интернет који 

су на располагању ученицима. 

СМЕРОВИ - Угоститељско-туристичка школа - Врњачка Бања 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Туристички техничар (4 године) 

• Кулинарски техничар (4 године) 

• Угоститељски техничар (4 године) 

• Кувар (3 године) 

• Посластичар (3 године) 

• Конобар (3 године) 

 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Средња школа “Светозар Крстић Тоза” – Вучје 

 

Адреса: 29. новембра 10, Вучје 

Телефон: 016/3427-152 

Website: www.srednjaskolavucje.edu.rs 

Email: srednjaskolavucje@open.telekom.rs  

Средња школа “Светозар Крстић Тоза” у Вучју је почела са радом 1964. године. 

За пола века постојања школу су завршили многи ученици који су касније 

постали врхунски стручњаци у својим областима. 

Унутар школе се налазе опремљени кабинети за извођење практичне наставе, 

лабораторије, кабинети за информатику и рачунарство, као и сопствени 

ресторан за обуку ђака угоститељске струке. 

Делатност школе је средњошколско образовање које се реализује кроз 2 

подручја рада: пољопривреда, производња и прерада хране и трговина, 

угоститељство и туризам у трогодишњем и четворогодишњем трајању. 

СМЕРОВИ - Средња школа "Светозар Крстић Тоза" - Вучје 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Конобар (3 године) 

• Кувар (3 године) 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

• Прехрамбени техничар (4 године) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Економско-трговинска школа – Зајечар 

 

Адреса: Кнегиње Љубице 3, Зајечар 

Телефон: 019/421-932 

Website: www.etszajecar.edu.rs 

Email: etsza@verat.net  

Економско-трговинска школа у Зајечару је једна од најстаријих средњих 

стручних школа у региону. Основана је 1946. године. Настала је од предратне 

Трговачке Академије. 

Основна делатност школе је средње образовање које се спроводи у подручјима 

рада економија, право и администрација и трговина угоститељство и туризам. 

Школовање је у трогодишњем и четворогодишњем трајању. Школа је 

опремљена савременим наставним средствима. Управа школе и професори 

прате текуће трендове у образовању, тако да су увек упућени у савремена 

наставна средства која се користе у настави и примењују је у својој школи како 

би настава била на што вишем нивоу. Све образовне профиле које уписују 

редовни, могу да упишу и ванредни ученици. 

Школа има 28 кабинета од којих су 6 опремљени савременим рачунарима, 

библиотеку, школску радионицу за ученике угоститељске струке и клуб ученика. 

Од технике школа поседује: лаптоп рачунаре, видео бим, 90 рачунара, 15 

графоскопа, клавир. 

СМЕРОВИ - Економско-трговинска школа - Зајечар 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Пословни администратор (4 године) 

• Економски техничар (4 године) 

• Правни техничар (4 године) 

• Финансијски администратор (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Кувар (3 године) 

• Конобар (3 године) 

• Туристички техничар (4 године) 

 

 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Економско-трговинска школа “Јован Трајковић” – 
Зрењанин 

Адреса: Скерлићева бб, Зрењанин 

Телефон: 023/561-584 

Website: www.Економскаzr.edu.rs 

Email: Економскаzr@gmail.com 

Спајањем три школе: Економске, Угоститељске и Трговачке, настаје Економско-

трговинска школа “Јован Трајковић” у Зрењанину. Услед ратног периода, разних 

реформи и трансформација често је мењала своју локацију али наставу није 

прекидала током свог постојања. 

Школа располаже са 80 рачунара, кабинетима за куваре и дактилографе, 

рестораном у коме се реализује практична настава за ученике у угоститељству. 

Настава се изводи применом савремених наставних средстава уз стручан и 

искусан кадар. 

Будући ученици бирају један трогодишњи или четворогодишњи смер из два 

подручја рада: економија, право и администрација и трговина, угоститељство и 

туризам. 

СМЕРОВИ - Економско-трговинска школа "Јован Трајковић" - 
Зрењанин 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Пословни администратор (4 године) 

• Финансијски администратор (4 године) 

• Економски техничар (4 године) 

• Правни техничар (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Кувар (3 године) 

• Кувар – мађарски (3 године) 

• Трговац (3 године) 

• Конобар (3 године) 

• Туристички техничар (4 године) 

 

 

Средња школа ”22. октобар” – Жабаљ 

 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

Адреса: Николе Тесле 78, Жабаљ 

Телефон: 021/831-345 

Website: 22oktobar.weebly.com 

Email: hs22oct@axpan.net 

Зграда школе саграђена је још за време Аустроугарске монархије, 1911. године. 

Средња школа “22. октобар” у Жабљу, основана је 1977. године као школа за 

заједничко образовање. Будући ученици уписују један трогодишњи или 

четворогодишњи смер из 4 подручја рада: машинство и обрада метала, 

гимназија, трговина, угоститељство и туризам, економија, право и 

администрација. Настава се одвија само у првој смени. 

Настава се изводи у два објекта: централна зграда и школска радионица у 

улици Светог Николе. Ученици користе 19 учионица од којих је 6 

специјализовано. Опремљене су рачунарском техником, неке и видео 

бимовима, пројекторима и осталом пратећом опремом. Константно се ради на 

новим улагањима у опрему. 

У склопу ваннаставни активности организован је рад секција: новинарска, 

драмска и фотографска секција. 

СМЕРОВИ - Средња школа ''22. октобар'' - Жабаљ 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Економски техничар (4 године) 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Туристички техничар (4 године) 

• Кувар (3 године) 

Подручје рада: Гимназија 

• Општи тип (4 године) 

Подручје рада: Машинство и обрада метала 

• Машински техничар за компјутерско конструисање (4 године) 

• Аутомеханичар (3 године) 

• Механичар грејне и расхладне технике (3 године) 

• Механичар привредне механизације (3 године) 

 

 

 

 

Техничка школа – Жагубица 



 СРЕДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ И СРОДНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 

 

 

Адреса: Хомољска 66, Жагубица 

Телефон: 012/643-568 

Website: www.tszagubica.edu.rs 

Email: tszagubica@ptt.rs  

Техничка школа Жагубица постоји већ преко 30 године. Са радом је почела 

1979. године под називом “25 септембар. За све ове године постојања хиљаде 

младих су добили квалитетно образовање и поставили камен темељац за своје 

даље усавршавање на универзитетима. 

У школи ради веома стручан и способан наставни кадар, док су кабинети 

опремљени најсавременијим наставним средствима. Школа поседује ресторан 

у коме се одржавају часови куварства. 

Средња школа у Жагубици образује ученике у три подручја рада и то: 

економија, право и администрација, трговина угоститељство и туризам и 

машинство и обрада метала. 

СМЕРОВИ - Техничка школа - Жагубица 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

• Туристички техничар (4 године) 

• Кувар (3 године) 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

• Економски техничар (4 године) 

 


