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Наша школа је, по броју ученика и по броју занимања  које образујемо , 

једна је од већих школа у  Oпштини Ваљево. 

Преко наших образовних профила блиско смо повезани са широм 

друштвеном средином и локалном заједницом. 

Посебну сарадњу остварујемо са установама , предузећима , Пословним 

факултетом «Сингидунум» и Високом пословном школом у које 

упућујемо наше ученике на реализацију блок  и  практичне наставе где 

продубљују знања стечена у школи. 

У избору образовних профила поштујемо захтеве тржишта. 

 

 

 

ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 



ИСТОРИЈАТ  ШКОЛЕ 

• Економска школа „Ваљево“ основана је 01. септембра 1939. године као 

Државна трговачка академија и током година је више пута мењала име.  

Економска школа „Ваљево“ постаје 1991. године.  

• Економска  школа «Ваљево» наставља традицију Државне трговачке 

академије основане 01.09.1939. године на иницијативу грађана,  а због 

потреба тадашње привреде за одређеним кадровима из подручја економске 

струке. У то време школа није имала своју зграду,  већ је радила у згради 

тадашње Основне школе. После ослобођења школа је наставила рад под 

истим именом – Државна трговачка академија.  

• Паралелно са развојем друштва развијала се и школа. 

• Године 1949. Академија добија назив Економски техникум, а затим и 

Економска школа. Године 1959. школа добија за рад  први спрат  данашње 

Техничке школе, а 1961. године формира се Школски центар за економско 

образовање, у чији састав улази и Економска школа. 

 



 

 

15. септембра 1964. године Центар добија сопствену зграду у којој се и 

данас налази школа. Године 1976. школа добија назив Образовни 

центар «25. мај».  

 

1991. године школа је поново променила име. 

 

Данас школа носи име Економска школа «Ваљево». 

Зграда у којој се ова школа данас налази, изграђена је 1964. године. Пре 

тога школа је користила просторије данашње Техничке школе, а још 

раније и просторије основне школе, које данас припадају градском 

музеју. 

Седиште школе  налази се у Ваљеву у Даничићевој улици бр. 1.  



                       СПЕЦИФИЧНОСТИ ШКОЛЕ 

 

• Основна специфичност школе у томе што нуди образовнe профила у 
оквиру два различита подручја рада (трговина, туризам и 
угоститељство,  eкономија, право и администрација ) и ученици имају 
избор да се определе за трећи или четврти степен образовања.  

 

• Понуђени образовни профили (економски техничар,  трговац, 
туристичкo-хотелијерски техничар, службеник у банкарству и 
осигурању, правно-пословни техничар, комерцијалиста, конобар, 
кувар) пружају могућност, да одмах по завршеном школовању, ученици 
лакше дођу до запослења или да наставе школовање на вишим 
школама и факултетима.  

 

• Знање које ученици четворогодишњих занимања понесу из школе  
омогућава им лакшу проходност при полагању пријемних испита на 
факултететима, нарочито друштвених наука. 

 

  
  
  
 



 

 

 

 

     Специфично за  све  образовне профиле, 

     а нарочито тростепене  да је наставним планом  

     и програмом предвиђен велики број часова  

     практичне наставе током читавог школовања, 

     што омогућава стицање стручних  знања, 

     развијање вештина и способности у  

     оквиру изабраног занимања.  

 

    Важно обележје школе је упис  ванредних ученика, које пружа могућност 

за дошколовавање наших ученика, као и других који долазе из истих или 

сродних школа. Такође омогућавамо и преквалификацију запосленим  и  

незапосленим лицима, у оквиру подручја рада која сачињавају основну 

делатност школе. 

  



ДОБРЕ СТРАНЕ ШКОЛЕ 

 

 

 

 

• образовни профили (атрактивни)  

• постигнућа ученика на различитим нивоима такмичења 

• отвореност за учешће у пројектима институција за унапређење наставе  

• опремљеност наставним средствима  

• реализација наставе у кабинетима  

• могућност коришћења медијатеке, интернета  

• уважавање ученика 

• ученици и родитељи су упознати са правилима понашања и кућним 
редом школе  

• ученици уче да буду одговорни за своје поступке  

• унапређивање наставног процеса и осавремењивање  ентеријера и 
екстеријера школе. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



НАША ВИЗИЈА 
 
Желимо да будемо школа у којој се 
негује примена савремених метода 
рада у настави и промовише 
међусобна толеранција, ненасилна 
комуникација, култура понашања, 
уважавање и поштовање свих 
актера образовно-васпитног 
процеса, и која пружа подршку за 
даљи лични раст и развој у безбедној 
и сигурној средини. 

  
 

 



 
ПОДРУЧЈА РАДА 

 ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ 

 ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

 
 



 

 

Поштовани родитељи,  

драги осмаци 

  

• Заједно са својом децом сада доносите важну одлуку, која ће 

у многоме утицати на њихову будућност. Избор 

одговарајућег образовања и окружења у ком ће боравити 

наредних година није лако направити. 

• Ми вам представљамо добро решење: 

 ЕКОНОМСКА ШКОЛА “ ВАЉЕВО” 

ШКОЛУЈЕМО УЧЕНИКЕ ЗА ЗАНИМАЊА: 

 



Предлог образовних профила за 

упис у школску 2020./2021.годину 
 

1.Eкономски техничар          (30) 

2.Службеник у банкарству и осигурању (30) 

3.Туристичко-хотелијерски техничар   (30) 

4.Правно-пословни техничар   (30) 

5.Трговац   (30) 

6.Конобар – Кувар   (15 + 15) 

7.Комерцијалиста (по одобрењу МП) 

 

 

 

 



 

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И  

ТУРИЗАМ 

 

Туристичко-хотелијерски техничар 

Трговац 

Конобар-кувар 

 



ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР 

Током четворогодишњег школовања, стичете знања за рад у туристичким 

агенцијама, хотелима и другим угоститељско-туристичким објектима.  

 

 

ПОСЛОВИ 

*Организација и смештај туриста у хотелима, припрема и извођење путовања, 

уговарање, обрачунавање и продаја туристичких аранжмана и возних карата, 

дописивање с домаћим и страним пословним партнерима, послови водича, рецепцијски 

послови, рад са страним средствима плаћања и слично. 

Учење два страна језика и други друштвени предмети омогућавају наставак школовања 

на бројним факултетима.   

За ученике талентоване за стране језике, комуникативне, динамичне, који воле 

путовања, а занимају их географија и историја, као и историја уметности, ово занимање 

може бити прави избор. 



ТРГОВАЦ – трећи степен стручне спреме 
 

 

• Уколико желите да водите сопствени бизнис, или можда желите да радите у 

великим маркетима какви су Вам сигурно данас познати, а немате 

могућности, јер Вам је потребна диплома трговца, онда смо ми прави 

избор и право место за Вас! 

• Пружићемо Вам могућност у нашој школи да стекнете потребно знање и 

вештине и тиме остварите своје пословне циљеве. Јер, испунити себе у 

пословном и професионалном смислу сан је сваког човека.  

• Занимање трговца подразумева вешту комуникацију и квалитетан рад са 

људима. Најпотребније је добро и квалитетно савладати предвиђен 

програм, чиме аутоматски стичете сигурност у себе и свој рад. 

• Током школовања обезбеђена је пракса у Еуропрому, Роди, DM, New 

Yorker,... 

 



 KУВАР – трећи степен стручне спреме 

 

•  Од школске 2012/13. године образовни профил кувар школује се по новом 

наставном плану и програму. 

• Радне компетенције кувара: 

•  Припрема, сервира и декорише – предјела (хладна и топла), салате и зимнице, 

супе, чорбе и потаже, готова јела, јела по поруџбини, јела са роштиља, јела од 

риба, варива и прилоге, основне посластице; 

• Саставља јеловник и мени карту; 

• Уче организацију и припремање различитих облика свечаних пријема. 

• Занимање кувар је тражено и популарно занимање, јер омогућава лакше 

долажење до посла, како у земљи тако и у иностранству. Уз постојећи тренд 

приказивања и усавршавања куварских знања и вештина овај профил из године 

у годину привлачи све више ученика. 

• Након завршетка школовања кувари могу наставити школовање на Високим 

струковним школама. 

 



         

 

     КОНОБАР – трећи степен стручне спреме 
 

• Од школске 2012/13. године образовни профил конобар школује се по новом 

наставном плану и програму.  

 

• Наставни програм за конобара обухвата предмете у којима се стичу неопходна 

знања и вештине  потребна за свакодневно извршавање конкретних задатака из 

подручја рада угоститељства и туризма. 

 

• Након завршетка школовања конобари се могу запослити у свим врстама 

угоститељских објеката или могу наставити школовање на Високим 

струковним школама. 

• Конобар стиче знања и вештине из области услуживања ради обављања 

послова конобара у свим врстама угоститељских објеката. Конобар послужује 

храну и пиће, а очекује се да буду љубазни, тачни, брзи и комуникативни. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ЕКОНОМИЈА,ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Oсновни и  најстарији профил у Економској школи у Ваљеву. У оквиру овог образовног 

профила наставним планом и програмом су предвиђени предмети којима се стичу знања и 

вештине из свих економских области.  

 

 Оспособљава ученике за књиговодствене и рачуноводствене послове, послове 

маркетинга, финансија, менаџмета и сл. Стичући сва ова знања и вештине ученици су 

оспособљени за  запослење у различитим гранама привреде, било да је то банка, осигурање, 

књиговодствене агенције, или трговачка, туристичка и угоститељска привредна друштва. 

 

 Кроз разне општеобразовне предмете ученици стичу и проширују постојећа општа знања 

и културу. Активна употреба рачунара у настави и омогућава да на радним местима брзо и 

ефикасно обављају послове. 

 

Осим могућности запослења након завршеног четворогодишњег образовања, образовни 

профил нуди и добро предзнање за наставак школовања и упис основних академских и 

струкових студија на разичитим факултетима. 

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 



ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

 

Правно-пословни техничар 



Правно-пословни техничар је занимање које од ученика захтева да буде: 

тачан, радан, вредан, праведан, одговоран, истрајан, ефикасан, ангажован 

сам, частан. 

 

* Настава се одвија у добро опремљеним кабинетима. 

 

 * Пракса се  реализује у јавним институцијама, oпштини и суду, банкама , 

осигуравајућим друштвима, финансијским и администартивним секторима 

правних предузећа, МУП- у. 

 

* Практична настава одвија се и у школским кабинетима где се учи 

отварање девизних рачуна, виртуелног предузећа, симулирање реалних 

послова, организовање суђења...  



 
 

Правно-пословни техничар има могућност запослења, у државним 

органима, али и у свим установама и предузећима на административним, 

управним, биротехничким пословима, као и пословима матичара. 

 

Ученици који заврше овај образовани профил, научиће право и законе 

наше и других земаља, радећи добро плаћен посао,а уз даље школовање 

на Правном факултету решаваће Судске спорове и имаће могућност да 

отворе сопствену адвокатску канцеларију. 

 

Знање које стекнете, даје вам могућност да   упишете економски и правни, 

као и факултете који нису у вези са економијом, правом и 

администрацијом као што су архитектонски, филозофски и филолошки.  



 

 
 
 

Oбразовни профил чијим избором ученици стичу потребна знања и 

вештине за обављања послова са готовином по динарским рачунима 

правних и физичких лица: обављање послова везаних за кредите 

становништва и правних лица; обављање девизних послова везаних 

за физичка и правна лица; обављање послова везаних за хартије од 

вредности; обављање послова трезора, оставе и сефова; продаја и 

преузимања ризика различитих врста осигурања и обрада захтева по 

полисама. 
 

 

      

 

СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ 



СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ 

 

Неопходност сталног прилагођавања променљивим 

захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, 

стручног усавршавања, развоја каријере, унапређивање 

запошљавања створило је потребу за креирањем оваквог образовног 

профила где ће ученици имати могућности да примене теоријска 

знања у практичном контексту и да користе информациону 

технологију у прикупљању, организовању и коришћењу 

информација у раду. 

 



Већи део наставног процеса код овог образоног профила одвија се у 

специјално опремљеним кабинетима, како би се омогућила 

симулација проблема који се дешавају у свакодневном пословању 

банака и осигуравајућих организација. 

Након завршетка четворогодишњег школовања ученици су спремни за 

рад, али и наставак школовања уписом основних академских или 

струковних студија на различитима факултетима. 

СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ 



ДЕШАВАЊА 

Шкплска слава Свети Јпван 
Бпгпслпв 09.пктпбар 

Чваркијада, пктпбар 

Јавни час 

Гпдишоица рада виртуелнпг 
предузећа , децембар 



ДЕШАВАЊА 

Хуманитарни нпвпгпдишои кпнцерт  

Решаваое студије случаја 



НАШИ УСПЕСИ 

Спорт: 

Одбојка  

Рукомет 

      Школска, општинска, окружна такмичења: историја, 

математика, рецитатори, књижевна олимпијада, страни језици... 

• РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА  





ОЧЕКУЈЕМО ВАС ! 

ДОБРО ДОШЛИ У ЕКОНОМСКУ ШКОЛУ “ВАЉЕВО!” 



 

 

 

     ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 

       

     Гордана Миловановић, дипл. педагог 

      ekonomska.valjevo@gmail.com / ПИТАЊА и ОДГОВОРИ 

mailto:ekonomska.valjevo@gmail.com

