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Историјат

Трговачка школа почела је са наставом у
јесен 1888. године, у закупљеном простору
у Пашиној улици. Oва школска установа
до ила је школске 1891/92. године
приземну зграду у Малоцрквеној улици.

Школа некада...
Реорганизацијом средњег о разовања
дошло је до интеграције 1977. године
Економске школе Сом ор и Школског
центра за кадрове у ро ном промету
Сом ор и формирања о разовног центра
„25. мај” за заједничко средње
о разовање и васпитање и позивно
усмерено о разовање и васпитање

Од тада се у новоформираној школи
о разују поред економске струке и
ученици трговинске и угоститељске
струке. Школа је те године пресељена у
зграду на Апатинском путу рој 90 где се
и данас налази.

Школа данас...
Школа о авља своју делатност у
школској згради у ул. Апатински пут 90
у Сом ору. Рад Школе се одвија у једној
смени.

Школу похађа 608 ученика,
у њој ради
70 професора и 14 чланова
ненаставног осо ља.

Мисија и визија

МИСИЈА је стручно о разовање и васпитање младих људи,
оспосо љених да одговоре захтевима посла у складу са
европским стандардима рада или даље школовање.
Укључивање ученика у свет рада, као и омогућавање
доквалификације, преквалификације или пружање услуга.

ВИЗИЈА је да школа постане регионални центар за
стицање стручних компетенција у подручјима рада
економија, право и администрација; те трговина,
угоститељство и туризам.

О разовни профили

ТРЕЋИ СТЕПЕН
КУВАР
КОНОБАР
ТРГОВАЦ
КУВАР на мађарском језику

ЧЕТВРТИ СТЕПЕН
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР
КОМЕРЦИЈАЛИСТА

ЧЕТВРТИ СТЕПЕН
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
О авља књиговодствене,
рачуноводствене, финансијске,
комерцијалне, или један део
послова у о ласти маркетинга и
истраживања тржишта. Води
лагајничко пословање,
попуњава књиговодствена
документа, књижи пословне
промене, саставља извештај о
пословању. По потре и о авља
готовински и езготовински
платни промет. Ради углавном у
канцеларији или на шалтеру,
седећи, уз употре у рачунара.
Осим сналажења са ројевима,
за успех у овом занимању
важни су одговност, тачност,
систематичност и развијене
вештине комуникације.

ПОСЛОВНИ
АДМИНИСТРАТОР
Планира и организује рад
канцеларијског пословања.
Прима, прегледа, ележи,
распоређује, архивира и шаље
пошту и списе. Ради на
кадровским пословима - води
документацију, издаје решења,
води евиденцију о присутности
на послу. Организује састанке и
води пословну коресподенцију.
Током школовања стиче знања
из о ласти права, економије и
администрације, маркетинга и
менаџмента предузећа. Ради у
канцеларији, седећи, уз употре у
рачунара, канцеларијског
материјала и при ора.

ФИНАНСИЈСКИ
АДМИНИСТРАТОР
Финансијски администратор
о авља различите финансијске
послове (платни промет, о рачун
и књижење документације,
о рачун трошкова пословања,
расхода и прихода фирме,
евидентирање плаћених фактура,
о рачунавање пореза и
доприноса на зараде, контрола
архивирање итд.) Финансијски
администратор припрема и
израђује различите извештаје,
попуњава и контролише
исправност документације
(рачуна, спискова уговора,
признаница), формира и води
картотеку и датотеку, а може
о ављати и друге
административне послове. Посао
о авља у затвореном простору, у
канцеларијским условима. У раду
користи рачунар и канцеларијску
опрему.

КОМЕРЦИЈАЛИСТА
Типични радни задаци
комерцијалисте су контактирање са
до ављачима и купцима и
уговарање продаје производа и
услуга. За о ављање посла
комерцијалисте потре не су
информације и знања из о ласти
квалитета ро е, праћење и
проучавање прописа из подручја
трговине, увид у цене и
појављивање нових производа и
услуга на тржишту, као и до ре
вештине комуникације. Већина
огласа за посао захтева да
комерцијалиста поседује возачку
дозволу Б категорије - у последње
време се највише траже теренски
комерцијалисти. За разлику од
тога, о разовни профил
комерцијалиста (4) оспосо љава за
рад у свим секторима
велетрговинских и
спољнотрговинских предузећа,
дакле првенствено за
канцеларијски рад.

ТРЕЋИ СТЕПЕН
ТРГОВАЦ
Продаје различите врсте ро е. Купце
о авештава о квалитету, предностима, цени и
условима куповине појединих врста ро а. За
успех у раду пожељне су до ре вештине
комуникације, услужност и љу азност. Осим
продаје, продавац о авља и послове пријема
ро е и припреме за продају (прегледање,
разврставање, мерење и етикетирање,
уређивање полица, исписивање рачуна,
паковање и издавање ро е). Проверава рок
трајања ро е. Продавац наплаћује, води
списак дневног пазара, ради са
наруџ еницама, тре овањима, отпремницама
и другом документацијом, прави о рачун
лагајне и уплаћује пазар. Ради углавном у
затвореном простору.

КУВАР
Припрема све врсте топлих и хладних
јела. Врши из ор и припрему
намирница, одређује начин припремања
(кување, печење, пржење, и друго), као
и сервирање јела. На основу прописа и
захтева угоститељског о јекта у коме
ради, кувар саставља јеловнике,
наручује намирнице и преузима
наручену ро у, складишти је и чува од
кварења. Ради углавном у затвореним
просторијама.

КОНОБАР
Дочекује госте, смешта их, упознаје
са из ором јела и пића, прима
наруџ ине, послужује, наплаћује и
љу азно их испраћа. Припрема и
аранжира простор за ручавање.
Води рачуна о уредности и хигијени
инвентара у угоститељском о јекту,
као и о свом изгледу. Ради у
затвореним просторијама,
отвореним терасама и аштама.

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
Профил: У оквиру овог о разовног профила наставним планом и програмом су предвиђени предмети којима се стичу знања и
вештине из свих економских о ласти. Овај профил оспосо љава ученике за књиговодствене и рачуноводствене послове, послове
маркетинга, финансија, менаџмента и сл.
Знања: Стичући сва ова знања и вештине ученици су оспосо љени за запослење у различитим гранама привреде, ило да је то
анка, осигурање, књиговодствене агенције, или трговачка, туристичка и угоститељска привредна друштва.
Вештине: Oд другог разреда у оквиру овог о разовног профила ученици о ављају и лок наставу у привредним друштвима. Циљ
лок наставе је провера стечених знања о рачуноводственим пословима у пракси и повезивање теорије са праксом.
Запослење: Они могу да се запосле у многим гранама привреде у предузећима, у анкама, у осигурању, у трговини, у
инвестиционим фондовима, синдикатима, владиним организацијама, у ревизорским кућама.

ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР
Профил: Наставним програмом за о разовни профил пословни администратор предвиђени су предмети
којима се стичу неопходна економска и правна знања, знања о администрацији, организацији и
менаџменту предузећа.
Знања: Поред неопходних стручних знања, практичне вештине неопходне за о ављање административних
послова ученици овог профила стичу у оквиру виртуелног предузећа за о уку.
Вештине: У виртуелним предузећима се симулирају послови на авне, продајне, књиговодствене и служ е
опште правних послова. Тако ученици до ијају прилику да повежу знања стечена у оквиру стручних
предмета и на тај начин до ију целовиту слику пословања предузећа.
Запослење: Радно место пословни администратори налазе у малим и средњим предузећима која се аве
различитим привредним и ванпривредним делатностима.

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР
Профил: Наставним планом и програмом за овај о разовни профил предвиђени су предмети којима се стичу знања
и вештине из рачуноводствених и финансијских о ласти, али и предмети којима се стичу неопходна правна знања о
администрацији, организацији и менаџменту привредног друштва.
Знања: Овим из ором ученици стичу знања и вештине у свим сегментима финансијско-рачуноводствених послова:
о ављање платног промета, спровођење свих о лика књиговодствене евиденције, праћење и контрола пословања,
утврђивање резултата пословања, састављање извештаја, израда различитих врста о рачуна и калкулација.
Вештине: Током школовања ученици стичу и унапређују своја знања из опште културе и о разовања, уче стране
језике, рад на рачунару, аве се употре ом софтвера итд.
Запослење: У делокруг ангажовања финансијског администратора спадају послови о рачун зарада, израчунавања
доприноса и пореза на плате, регистровања исплаћених фактура, о рачунавања и укњижења докумената.
Бави се и припремом и састављањем разних извештаја, вођењем датотеке и картотеке и другим књиговодственим
задацима. Радни положај везује га за канцеларијски простор и употре у рачунара и припадајуће опреме.

КОМЕРЦИЈАЛИСТА
Профил

Наставним програмом за о разовни профил
комерцијалиста акценат је стављен на стручне
предмете који се разликују од године до године.

Знања

Поред неопходних стручних знања, практичне
вештине неопходне за о ављање
комерцијалних послова ученици овог профила
стичу у оквиру виртуелног предузећа за о уку.

Вештине

Запослење

Током школовања ученици стичу и унапређују
своја стручна знања, уче стране језике, користе
статистичке анализе, о рачунавају увозне
даж ине и царински дуг.

Након завршене средње школе, комерцијалисти
могу да раде или у велетрговинским предузећима
у канцеларијама, понекад у складишту. Све чешће
раде као комерцијалисти на терену.

ТРГОВАЦ
Вештине У оквиру трогодишњег
школовања ученици који се
определе за профил – трговац
упознају се са садржајима следећих
стручних предмета: физичка
дистри уција, трговинско
пословање, познавање ро е,
психологија. У току школовања
ученици редовно о ављају и
практичну наставу што их чини
спремним да одговоре захтевима
тржишта (тржни центри,
продавнице...)

КУВАР

КОНОБАР

Вештине: Опремањем ка инета за
практичну наставу опремом за
примену HACCP стандарда у настави,
ученицима се пружа могућност да
практичну о уку о ављају на
савременим уређајима, према
поступцима који одговарају
европским стандардима.
По ољшањем услова за рад,
опремом ка инета подиже се ниво,
квалитет наставног процеса, а тиме и
квалитет ученика уписаних у овај
профил.

Вештине: Ученици се оспосо љавају
за пријем, прихват и квалитетно
услуживање гостију у угоститељским
о јектима. За овај смер је
карактеристичан већи рој часова
намењен пракси коју ученици
о ављају у школи, али и у многим
угоститељским о јектима.
Ученицима се пружа шанса да већ у
току школовања својим радом и
залагањем о ез еде се и удуће
радно место. Већина ученика након
овог завршеног смера нађе посао.

Дођи и ти!
Средња економска школа Сом ор
Апатински пут 90
25 000 Сом ор, 025/421-217

@ekonomskasombor

@ekonomskaso

