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   Општина Сврљиг, као и прошле године, стипе-
ндира сваког ученика који упише неки од понуђе-
них профила у износу од 5000 дин. месечно. 

   Ученици наше школе учествују на разним такми-
чењима, где постижу велике резултате.
У школи се посебна пажња поклања ваннаставним 
активностима, ученици активно учествују у
раду ученичког парламента, велики број ученика
је укључен у рад секција.
Ученици и наставници школе, у сарадњи са 
Центром за социјални рад и Центром за туризам, 
културу и спорт организују разне активности 
културног карактера.
 

dusan.trivunacdragos
dtdsvrljig

Сврљиг, Гордане Тодоровић 2,
Тел.018 / 821-010, 822-988
www.ssdtd.edu.rs
Email: ssdtd@mts.rs

   Стручна школа
" Душан Тривунац Драгош "

У школској 2022/2023. уписује:

Трговина, угоститељство и туризам

Туристички техничар
трајање 4 године

30 ученика

Трговац
Трајање 3 године

30 ученика

Гимназија
Општи тип

Трајање 4 године
30 ученика



Трговина, угоститељство и туризам
Трговац

Трајање: 3 године
30 ученика

   У опис смера Трговац спадају различити пос-
лови са робом која се купује на љубазан и 
услужан начин.
   Кроз добро организовану теоријску и 
практичну наставу, уз координацију високо 
стручног наставног кадра, ученици стичу 
теоријска и практична знања и вештине, што 
омогућава квалитетно укључивање у процес 
рада, одмах након школовања

Трговина, угоститељство и туризам
Туристички техничар

Трајањ: 4 године
30 ученика

   Веома мали број школа је привилегован да
туризам изучава на нов, занимљив и савремен 
начин - ми смо једна од њих.

   Посао туристичког  техничара подразумева 
рад у туристичким агенцијама, рад на 
рецепцији, организација и смештај туриста у 
угоститељским објектима.

   - Могућност запошљавања у хотелима, туристичким 

агенцијама, одмаралиштима, летовалиштима

   - Савремене методе наставе

   - Савремено опремљени кабинети
   
   - Проходност на факултетима 

   - Након завршетка 3. степена ове струке даје се 
могућност доквалификације без плаћања школарине,
као и преквалификације.

   -Такође, након завршетка 3. степена, ученици могу
уписати високе школе.

Гимназија - општи смер
Трајање: 4 године

30 ученика

   Стратегијом развоја средњег образовања 
планирано је увођење полагања опште матуре 
само у гимназијама, што би значило директан
упис на било који факултет, без полагања
 пријемног испита. Реформом образовања
предвиђена су три типа матуре: општа,  стручна
и специјална матура за музичке и уметничке
школе. 

   - Уколико желите да студирате, а још увек не знате

шта, гимназија општи тип је решење.

   - Наставни план и програм у гимназији пружа
могућности стицања општег знања из различитих
области.

   - Полагањем опште матуре стиче се право уписа
на било који факултет.   
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