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ССШ „Васа Пелагић“ Кпвин 

Хпдник щкпле 

Шкплски парк 

Фпнтана у парку 

Лпкација щкпле 



САВРЕМЕНА ШКПЛА 

Савремени кабинет за струшне 
предмете хпртикултуре 

Савремена мащинска радипница - 
технишки кабинет 

Кабинет за извпђеое практишне 
наставе из куварства 

Кабинет за извпђеое практишне 
наставе из услуживаоа 



САВРЕМЕНА ШКПЛА 

Сппртска хала Терен за фудбал 

Мпдерна кухиоа 
Мпдеран впзни парк 



ШКПЛА ЗА 
21. ВЕК 

• 3 инфпрматичка кабинета 
са брзпм Интернет 
кпнекцијпм 

• Савремена наставна 
средства и 
специјализпвани спфтвер 

• Е-звпнп          

Е - ЗВПНП 
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Успеси наших ученика на такмичеоима 
 
 
 



              IV степен 

Сајам туризма 

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР 

              IV степен 



ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР 

ТПКПМ ШКПЛПВАОА, ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР: 
• Уппзнаје културнп-истпријске знаменитпсти крпз пбавезне излете и екскурзије щирпм 

Србије и инпстранства 
• Прпщирује знаоа из страних језика (енглески, француски и немашки) 
• Уши да направи дпбар туристишки аранжман уз упптребу рашунара и савременпг 

спфтвера (у инфпрматишкпм кабинету). Шкпла ппседује лиценцирани прпграм 
MagelanApp кпји се кпристи у најппзнатијим туристишким агенцијама. 

 
ГДЕ МПЖЕ ДА СЕ ЗАППСЛИ 
• У туристишким агенцијама 
• У хптелима – рецепција 
• Кап туристишки впдиш 

 
ДАЉЕ ШКПЛПВАОЕ 
• Мпже да настави щкплпваое  

на свим факултетима 



ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР 

Практична настава 
Туристишки технишари пбављају практишну наставу у: 
• Хптелима 
• Туристишким агенцијама 
• Туристишким прганизацијама 
• Крпз струшне екскурзије 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 У IV разреду ушеници сампсталнп прганизују и реализују екскурзију према 

туристишкпм аранжману кпји су израдили. 



ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР 

Сајам туризма 

Ппсета сајму туризма у Бепграду је наща традиција. 



КУВАР 

        

              III степен 



КУВАР 

 Куварствп је занимаое шији је циљ спремаое јела и ппсластица  
 Храна треба да буде привлашна за сва шула, такп да пвп занимаое пд ушеника тражи 

смисап за лепп и креативнпст 
 Ппслпвни рушкпви, свешани пријеми, кпктел -забаве, шајанке не мпгу се замислити без 

укуснп и вещтп припремљене хране, а вещтина се стише крпз праксу, уппрним радпм и 
сталним усаврщаваоем 

 

• ТПКПМ ШКПЛПВАОА, КУВАРИ: 
• Уше да планирају и пбликују јелпвнике  

за разлишите прилике 
• Уше да требују намирнице 
• Припремају ппврће, фпндпве, салате,  

супе и шпрбе, хладна и тппла предјела,  
гптпва јела и јела пп ппручбини, пешеоа,  
јела са рпщтиља, јела пд решних и мпрских  
риба, јела пд дивљаши 

 
• Велика пажоа ппсвећује се и декпрацији 



КУВАР 

НАСТАВА 
• Ппштепбразпвни предмети 
• Стручни предмети 
• СТРУЧНА ПРАКСА 

 
Стручна пракса се пбавља: 
• У рестпранима 
• У шкплскпм кабинету за куварствп 

 
 
 
 



КУВАР 
ТАКМИЧЕОА И УЧЕШЋЕ НА МАНИФЕСТАЦИЈАМА 

 
• Сваке гпдине ученици кувари  

учествују на Републичкпм  
такмичеоу угпститељскп-туристичких  
шкпла Србије. 
 

• Такмичеое се састпји из тепријскпг и  
практичнпг дела, а наши ученици  
пстварују завидне резултате. 

 
 
 

Бпјан Лакпвић псвпјиo треће местп  
на Републишкпм такмишеоу угпститељскп-туристишких 

щкпла Србије / категприја кпнпбара   
(март 2017.) 



КПНПБАР 
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              III степен 



КПНПБАР 

 Услуживаое је вещтина нпщеоа и стављаоа јела и пића пред гпсте, а у неким 
слушајевима и припремаое хране и пића пред гпстпм. 

 Један пд услпва за брзп, лакп и културнп услуживаое гпстију је дпбрп ппзнаваое 
технике услуживаоа. 
 

ТПКПМ ШКПЛПВАОА КПНПБАРИ: 
 Уше технике услуживаоа 
 Стишу знаоа п јелима, ппсластицама,  

алкпхплним и безалкпхплним пићима  
и напицима 

 

Кпнпбари се пбучавају за рад у : 
 Рестпранима 
 Барпвима 
 Бифеима 
 У сапбраћајним средствима кап щтп су  

вагпн - рестпрани, брпдпви, аутпбуси, авипни 
 



КПНПБАР 

НАСТАВА 
 
• Ппштепбразпвни предмети 
• Стручни предмети 
• СТРУЧНА ПРАКСА 

 
Стручна пракса се пбавља: 
• У угпститељским пбјектима 
• У шкплскпм кабинету за услуживаое 

 
Мпже да настави шкплпваое 
• Да упише 4. степен – угпститељски техничар 
• Да упише 5. степен – кпнпбар специјалиста 

 
 
 



КУВАР-КПНПБАР 
ТАКМИЧЕОА И УЧЕШЋЕ НА МАНИФЕСТАЦИЈАМА 

 
• Сваке гпдине ученици кувари  

и кпнпбари учествују на Републичкпм  
такмичеоу угпститељскп-туристичких  
шкпла Србије. 
 

• Такмичеое се састпји из тепријскпг и  
практичнпг дела, а наши ученици  
пстварују завидне резултате. 

 
 
 

Никпла псвпји првп местп  
на Републишкпм такмишеоу  

(април 2014.) 



РУКПВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ППЉППРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ  
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              III степен 



РУКПВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ППЉППРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ  

 Тпкпм шкплпваоа, рукпвалац-механичар ппљппривредне технике се псппспбљава за: 
• Ппправку трактпра, кпмбајна и прикљушних мащина 

• Рукпваое трактпрпм и другим ппљппривредним мащинама 

• Кприщћеое ппреме и уређаја у ппљппривреднпј прпизвпдои 

• Прпизвпдоу ппљппривредних култура 

 

 Мпже да се заппсли 
• У ппљппривредним предузећима 

• У прпдавницама резервних делпва 

• У ремпнтним радипницама 

• На сппственпм имаоу 

 

 

 Мпже да настави шкплпваое 
• Да пплаже диференцијалне испите  

за шетврти степен 

• Да упище виспке струкпвне студије  
из пбласти ппљппривредне технике 

 



РУКПВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ППЉППРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ  

• Ппштепбразпвни предмети 
• Стручни предмети 
• СТРУЧНА ПРАКСА 



РУКПВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ППЉППРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ  

Впжоа трактпра 
 

У пквиру щкпле прганизује се пбука и 
псппспбљаваое за впжоу, такп да 

ушеници у пквиру щкпле  
имају велике ппвпљнпсти приликпм 

пплагаоа за F категприју. 



              

            

        

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ 

              III степен 



              

            

        

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ 

Бравар-заваривач је нпви пбразпвни прпфил у средопј струшнпј 
щкпли „Васа Пелагић“ у трпгпдищоем трајаоу.  
 
Бравар-завариваш је данас вепма траженп и дефицитарнп 
занимаое, такп да се пп заврщетку щкплпваоа матуранти врлп лакп 
заппщљавају. 



              

            

        

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ 

За бравара-заваривача је поред 

теорије веома важна и стручна 

пракса. Бравар-заваривач, 

планира, припрема и организује 

браварске и заваривачке радове, 

израђује делове металних 

конструкција механичком 

обрадом, спаја делове металних 

конструкција раздвојивим и 

нераздвојивим спојевима, 

израђује и монтира металне 

конструкције и процесне опреме, 

контролише квалитет браварских 

радова према прописима и 

нормативима.  



              

            

        

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ 

Такође врши заваривање 

поступком електролучног (REL, 

MIG, MAG, TIG) и 

електроотпорног заваривања 

заваривања, врши заваривање 

поступком гасног заваривања, 

врши спајање делова меким и 

тврдим лемљењем и 

лепљењем, контролише 

квалитет рада при заваривању, 

посвећује пажњу очувању 

здравља, околине, и 

безбедности на раду при 

извођењу браварских и 

заваривачких радова. 
  



              

            

        

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ 

Образпвни прпфил бравар-завариваш се пбавља и пп дуалнпм 
мпделу пбразпваоа 



www.vasapelagickovin.edu.rs 

ВЕБ САЈТ ШКОЛЕ 



FACEBOOK 



 
Средња стручна школа  

„Васа Пелагић“  
Ковин 

Улица: Цара Лазара 261, 26220 Кпвин 
 

Тел/Факс: 
013/742-200 
013/744-893 

 
Е-ппшта: pskovin@open.telekom.rs 

www.vasapelagickovin.edu.rs 

ХВАЛА НА ПАЖОИ 


