
Средње стручне школе 

Средње стручне школе су школе које оспособљавају за рад (значи, 
оспособљавају за разна занимања), али дају и могућност за наставак 

школовања на вишим школама и факултетима.  Школовање у њима траје 

три или четири године, у зависности од образовног профила који се 

упише.  

 Шта је то образовни профил?  

Постоје занимања за која су потребна иста (или скоро иста) знања и 

вештине. Зато се знања и вештине потребна за слична занимања уче у 
оквиру истих образовних програма, тзв. образовних профила. Значи, то 

су образовни програми којима се стичу знања и вештине потребне за 

обављање послова једног или више занимања.  

Трогодишње школовање:  

 Оспособљава за средње сложене послове разних подручја 

рада – за производне делатности,  услужне делатности, за 

рад у области здравства...  
 Не постоји директна проходност на факултете – потребно је 

полагање допунских испита пре полагања пријемног испита 

за упис на факултет.  

 Постоји директна проходност за наставак школовања у 

одговарајућим вишим школама. 

На пример, после завршене угоститељске школе у 
трогодишњем трајању може се, уз положен пријемни испит, 

уписати Виша хотелијерска школа у Београду. Виша 

техничка школа у Београду може се, уз положен пријемни 

испит, уписати после завршене средње школе у 
трогодишњем трајању из подручја машинства, обраде 

метала или електротехнике.  

 Постоји могућност специјализације после две године рада у 

струци.  

 

 

 

 



Четворогодишње школовање :  

 То су тзв. широки образовни профили који оспособљавају за 
обављање сложенијих послова за већи број сродних 
занимања.  

 Постоји директна проходност на више школе и факултете – 
не захтева се полагање допунских испита,  потребно је 
положити пријемни испит за факултете или више школе.  

 Да би се конкурисало на четворогодишње образовне 
профиле неопходно је да ученик има најмање 50 бодова. 

Важно је знати да неки факултети и више школе захтевају 
завршено одређено средње стручно образовање или гимназију . 
Ако желиш да провериш да ли после неког образовног профила можеш 
да упишеш вишу школу или факултет који те интересују, можеш то 
проверити у информаторима Конкурс за упис у прву годину основних 
студија. То су издања Просветног прегледа. Обично излазе из штампе 
током пролећа.  

На пример, за упис на грађевински факултет може се конкурисати после 
завршене гимназије или средње стручне школе техничког смера, за упис 
на стоматолошки факултет након завршене средње медицинске школе 
или гимназије... За упис у вишу машинску техничку школу може се 
конкурисати после завршене гимназије или одговарајућег средњег 
стручног образовања (машинског, саобраћајног или смера за заштиту од 
пожара) у четворогодишњем или трогодишњем трајању...  

Дакле, ако желиш:  

 да се после завршене средње школе запослиш,  можеш да 
се определиш за средњу стручну школу, за трогодишњи или 
четворогодишњи образовни профил  

 да после средње школе наставиш школовање, можеш да се 
одлучиш за четворогодишњи образовни профил у средњој 
стручној школи или за гимназију  

 прво да завршиш средњу стручну школу и стекнеш 
занимање, а после можда да наставиш школовање, можеш 
да се определиш за четворогодишњи образовни профил у 
средњој стручној школи.  

Ако се определиш за трогодишњи образовни профил после завршене 
средње стручне школе можеш:  

 да се запослиш  
 да наставиш школовање у одговарајућој вишој школи  

За друге могућности наставка школовања треба прво да положиш 
допунске испите, па тек онда да полажеш пријемни испит за вишу школу 
или факултет.  

 



У сваком случају, важно је проверити:  

 који се факултети и више школе могу уписати после 
завршеног четворогодишњег образовања у средњој стручној 
школи  

 које се више школе могу уписати после завршеног 
трогодишњег образовања у средњој стручној школи.  

 


