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УВОДНА РЕЧ
Највећа нада сваке земље лежи у примереном школовању младих људи, према 

речима филозофа Еразма Ротердамског. Верујемо дубоко у ову мудру мисао, и тру-
димо се да као установа која образује и васпитава велики број младих људи чинимо 
то на начин који је најбољи, који је примерен, али и подстицајан, који је традицио-
нално добар, али и иновативан. Техничка школа из Ужица од свог постанка до дана 
данашњег има прегршт успеха иза себе који сведоче овоме. Овом монографијом, тач-
није њеним другим, допуњеним издањем сакупили смо највредније догађаје који су 
обележили рад Школе у протеклих шездесет година. Читајући њене странице, нећете 
остати равнодушни на чињеницу да је успех који смо низали годинама, постигнут 
вредним и преданим радом, добром организацијом, јасним циљевима и визијом. 

Листајући монографију, постаћете део нас, проживети са нама догађаје које су 
обележили успеси наших ученика, наставника, запослених и свих оних који су до-
принели нашем расту. 

Сада, са шездесет година постојања, можемо поносно да кажемо да је Школа у 
свом златном добу, и да као таква, заслужује да публикује своје резултате. У периоду 
који следи, наставићемо да се развијамо и нижемо успехе, са јасном поруком и свима 
већ познатом мисијом:

„Техничка школа је квалитетна школа по мери ученика и окружења у којој сви 
уче и напредују.”
        Tим за израду монографије

РЕЧ ДИРЕКТОРА
Велика је одговорност и изузетна част за мене као садашњег директора и бившег 

ученика Техничке школе у Ужицу да изаберем речи којима ћу сумирати шездесето-
годишње напоре великог броја људи и институција који су обезбедили трајање, развој 
и напредовање ове школе.

Бројећи године њеног постојања, ми у ствари, слажемо делове мозаика тра-
гајући за речима и сликама које сведоче о раду школе и, нарочито, кроз појединачне 
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доживљаје учесника различитих догађања. Историја једне школе сачињена је од до-
гађаја чији су актери људи и они су ти који им дају печат својим деловањем. Преко 
18.000 људи је током протеклих шездесет година било део ове установе, као ученици 
или запослени. Другим, допуњеним издањем монографије Школе поносно указујемо 
на дугу нит њеног постојања и њену судбину која се преплитала у времену.

Боравак у школи не оставља никога равнодушним. И не слутећи, оног дана када 
први пут крочи у школу, сваки њен ученик остаће то до краја живота. Зато је и одго-
ворност нас са друге стране катедре изузетно велика. Осим знања која треба да прене-
семо ученицима, неопходно је да створимо атмосферу у којој ће ученици моћи сло-
бодно да размишљају, истражују, стварају и исказују своју индивидуалност. 

Савремена школа треба да одговори на низ захтева који се стављају пред њу, да 
у временима која ни сама себе још нису одредила, препозна прави пут којим ће ићи 
кроз промене. Али, као што су нам потребне модернизација и иновације, исто тако 
треба да тежимо да одржимо континуитет у нашем раду негујући и чувајући од забо-
рава све оно што је добро. 

Успех једне школе мери се по томе колико је успешан сваки њен ученик или за-
послени. Свака диплома, свако радно место, напредовање у каријери, али и свака за-
рађена пензија, све су то и показатељи њеног успеха. Стога се надам да неће звучати 
нескромно ако кажем да су укупни резултати које је за 60 година рада остварила Тех-
ничка школа у Ужицу такви да је сврставају у сам врх средњих стручних школа које 
школују ученике техничких занимања. 

И, на почетку ове монографије, поштујући напоре свих који су се укључили у 
њено стварање, истаћи ћу да је она само један пресек 60 година постојања. Надам се да 
ће онима који нису били актери догађања у том периоду помоћи да се боље упознају са 
школом, а свима нама који смо на било који начин били њен део, пробудити сећања и 
осећања, жељу да дамо допринос да се коцкице њеног мозаика које недостају попуне у 
неком наредном писању...

 Дирекор школе

 Драган Туцаковић, дипл. инж.



ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ
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УВОД
ТЕ 1960. ГОДИНЕ...

Година 1960, у којој су многе земље стекле независност од колонијалне власти, 
била је предвечерје стварања Покрета несврстаних, који ће наредне године бити ос-
нован у Београду и у коме је Југославија нашла своје место као „запад на истоку и 
исток на западу”, земља између гвоздених завеса два блока која су водила хладни рат. 
У земљи једнопартијског система се развијало самоуправљање, неговало братство и 
јединство, организовале омладинске радне акције, носиле пионирске мараме, славио 
се Празник рада, Дан младости, Дан Републике...

Тито се у Сплиту састао са Черчилом и Оназисом. Те године је у Федеративној На-
родној Републици Југославији, одлуком Скупштине Народне Републике Србије, осно-
ван Универзитет у Новом Саду, инжењери Института Михаило Пупин произвели су 
први домаћи рачунар CER-10, Застава је већ пет година производила фићу, а телеви-
зија две године емитовала програм. Снимљени су филмови Капетан Леши и Зајед-
нички стан, Ђорђе Маријановић је владао музичком сценом, Лола Новаковић је сни-
мила своју прву плочу, а Љиљана Петровић ће наредне године први пут представљати 
Југославију на Евровизији. Звезда је постала првак државе, а на 17. Олимпијским игра-
ма у Риму фудбалска репрезентација је први и једини пут освојила злато... 

А у Америци ће Кенеди постати 35. председник, САД и СССР се такмиче у освајању 
свемира, НАСА је у орбиту лансирала први сателит за праћење временских прилика, 
физичар Теодор Мејмен направио је први ласер, Французи извршили пробу своје прве 
нуклеарне бомбе, а Руси су оборили амерички шпијунски авион изнад своје терито-
рије. 

Елвис Присли је био певач број један, Касијус Клеј је победио у свом првом профе-
сионалном мечу, Хичкок је створио филм Психо, Мерилин Монро и Брижит Бардо су 
биле на насловним странама Илустроване политике...
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УЖИЦЕ 1960.

Ужице је било Титово. Предизборне и изборне активности су обележавале поли-
тичку сцену града. Пословала су предузећа Цвета Дабић, Први партизан, Партизанка, 
Ваљаоница бакра, Кадињача, Месар, Димитрије Туцовић, 24. септембар, Деса Петро-
нијевић, Вести, а на српским друмовима се појавила и „Ракета”. Трг партизана још 
није изграђен, радови на Житној пијаци су у току и она ће прерасти у трг наредне 
године. 

Слобода се и даље борила за улазак у другу фудбалску лигу; у граду на Ђетињи 
одигравале су се и ватерполо утакмице, Кошаркашки клуб Слобода играо је успешно 
у Српској кошаркашкој лиги; играла се одбојка, рукомет, шах, формиран је боксерси 
клуб у саставу Друштва за телесно вежбање Партизан. У Народном позоришту је те 
1960. године одиграно 11 нових представа, док је биоскоп радио чекајући да се у наред-
ној години усели у своју нову зграду; хор и оркестар Учитељске школе доприносили су 
развоју музичке културе, а КУД Севојно неговао је фолклорну традицију.

Радиле су три основне школе: Андрија Ђуровић, Душан Јерковић и Нада Матић, и 
четири средње школе: Гимназија Миодраг Миловановић Луне, Учитељска школа Же-
лимир Ђурић, Школа за квалификоване раднике Радоје Марић и Економска школа.

Свега 15 година од завршетка Другог светског рата, те 1960. године, у септембру, 
почела је са радом Техничка школа, а њени први ученици били су управо вршњаци 
постратног периода...



ПОЧЕЦИ



12 ТЕХНИЧКА ШКОЛА 1960-2010.

	 Народни	одбор	Среза	Титово	Ужице	је	на	равноправним	седницама	својих	већа	
одржаним	_____	1960.	год.,	а	на	основу	чл.	112,	113	и	155	став	6	Општег	закона	о	
школству,	чл.	57	тач.	11	Закона	о	народним	одборима	срезова	чл.	26	тач.	9	Статута	
Среза	донео	је:	

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

О	ОСНИВАЊУ	ТЕХНИЧКЕ	ШКОЛЕ	У	ТИТОВОМ	УЖИЦУ

I

Оснива	се	техничка	школа	у	Титовом	Ужицу,	која	ће	спремати	техничаре	(струч-
не	кадрове)	за	привреду	и	јавне	службе.

II

Школа	ће	имати	два	отсека:	машински	отсек	–	општи	смер	и	електротехнички	
отсек,	и	почеће	са	радом	у	школској	1960/61	години.

III

Школовање	у	овој	школи	траје	четири	године.

У	први	разред	могу	се	уписати	лица	са	навршених	14	а	не	више	од	18	година,	
која	су	завршила	основну	осморазредну	школу.

IV

Школски	одбор	ове	школе	имаће	13	чланова,	и	то:	директор	школе,	2	члана	која	
именује	 Народни	 одбор	 среза,	 1	 претставник	 индустриске	 коморе,	 1	 претставник	
Среског	синдикалног	већа,	1	члан	радничког	савета	предузећа	„Први	партизан“,	1	
члан	радничкг	савета	предузећа	„24	септембар“,	1	члан	радничког	савета	Ваљаонице	
бакра,	2	члана	која	именује	наставничко	веће	школе,	1	претставник	Среског	коми-
тета	Народне	омладине	и	2	члана	из	реда	грађана	који	ће	се	бирати	на	зборовима	
бирача	у	Титовом	Ужицу.

V

До	избора	Школског	одбора	школом	ће	руководити	директор.

VI

Ово	решење	ступа	на	снагу	по	добијеној	сагласности	Савета	за	просвету	НР	
Србије	и	даном	објављивања	у	Службеном	листу	Среза	Титово	Ужице.

Број	_________	у	Титовом	Ужицу,	________	марта	1960.	год.

НАРОДНИ	ОДБОР	СРЕЗА	ТИТОВО	УЖИЦЕ	

Текст решења о оснивању школе
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ОСНИВАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

У привредним предузећима на терито-
рији Среза Титово Ужице постојао је велики 
недостатак кадрова техничке струке. Како би 
овај проблем био решен, Савет за просвету На-
родног одбора Среза Титово Ужице је на својој 
седници одржаној 27. фебруара 1960. године 
усвојио предлог решења о оснивању Техничке 
школе која ће припремати потребне кадрове 
за привреду и јавне службе. 

Предлог решења о оснивању Техничке 
школе је упућен председнику Народног одбора 
среза Титово Ужице 29. фебруара 1960. године, 
05 број: 2911 од 29. фебруара 1960. године, како 
би га разматрали на седницама Среског већа и 
Већа произвођача Народног одбора Среза. 

Изградња школе
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ПОЧЕТАК РАДА ШКОЛЕ 
1960. ГОДИНЕ

Техничка школа је почела са радом у згради која је била намењена за средњу шу-
марску школу. Зграда која је почела да се гради 1947. године, дуго је коришћена за раз-
не намене, чак и за привремене станове.

Пред почетак рада, зграда Техничке школе је убрзано довршавана како би при-
мила прву генерацију ученика у одговарајућим условима. 

Први директор школе био је Драшко Драшковић, а помоћник директора Боривоје 
Гајић.

Настава је почела 26. септембра 1960. године у четири одељења, и то у машин-
ском одсеку 74 ученика и електро одсеку 72 ученика. У исто време је почела са радом и 
вечерња школа са 40 ученика машинског одсека.

Дневник и уписница прве генерације
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Редовни ученици били су махом петнаестогодишњаци, рођени у години победе 
над фашизмом. Од 146 уписаних ученика, било је 37 ученица, и то већином на елек-
тротехничком одсеку (24). 

Ученици вечерње школе, за које је такође вођен дневник рада и евиденција о реа-
лизацији наставе, били су различитих година. Заустављени ратним и поратним зби-
вањима, сели су у школске клупе ученице и ученици од 18 до 36 година старости, како 
би стекли квалификације неопходне привреди земље која се развија.

Прве разредне старешине били су професори Стаменка Јовановић и Радомир 
Пантовић на машинском одсеку и Вера Полексић и Рајо Поповић на електро одсеку. 
Разредни старешина у вечерњој школи био је Богољуб Васиљевић. 

Наставу по предметима, реализовали су следећи професори:

 Предмети Професори

1. Српскохрватски језик Стаменка Јовановић и Милорад Маријановић

2. Немачки језик Бјењаш Шимун и Невенка Кубуровић

3. Историја Драгиша Ђоковић и Стаменка Јовановић

4. Економска географија Драгиша Ђоковић и Нада Радичевић

5. Телесно васпитање Влајко Ковачевић

6. Математика Рајо Поповић

7. Физика Вера Полексић

8. Хемија Вера Полексић

Стручни предмети на машинском одсеку:

9. Технологија Драшко Драшковић

10. Техничко цртање с нацртном геоматријом Радомир Пантовић

11. Механика Радомир Пантовић

12. Практична настава Радиша Терзић

Стручни предмети на електро одсеку:

13. Техничко цртање с нацртном геометријом Драгољуб Перишић

14. Механика Боривоје Гајић

15. Основе електротехнике Боривоје Гајић

16. Практичан рад Рајко Којадиновић
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РАЗВОЈ ШКОЛЕ ДО 1977. ГОДИНЕ 
– ТЕХНИЧКА ШКОЛА–

Матуранти, април 1967.

Већ наредне 1961. године, уведена су 
два нова одсека: металуршки и грађе-
вински, и у први разред је уписано по 
једно одељење ова два одсека.

Интересантно је да је у новембру 
1961. године, при Техничкој школи, ос-
новано и одељење за ванредно студи-
рање на Вишој техничкој школи.

Утемељена на потребама привреде, 
школа се интензивно развијала, оспо-
собљавала толико потребне кадрове 
завидне стручности који су се успешно 
укључивали у рад у привреди или на-
стављали школовање на факултетима и 
вишим школама. 

Техничка школа је у овом периоду 
имала од 24 до 28 одељења са 680 до 800 
ученика.

Ученици су се уписивали на грађе-
вински одсек до 1969. године, док је оста-
ла три одсека школа задржала до 1977. го-
дине, када је читаво школство тадашње 
СФРЈ претрпело велику реформу обра-
зовног система увођењем средњег ус-
мереног образовања. Те године, школа 
је постала једна од основних организа-
ција удруженог рада Образовног центра 
„Радоје Марић”.

Матуранти друге генерације, 1961–1965, одељење 
М42 са професорком српскохрватског језика
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ШКОЛА ОД 1977. ДО 1984. ГОДИНЕ
– ООУР СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ –

Радна организација Образовни центар „Радоје Марић” настала је 7. јануара 1977. 
године спајањем три школе на основу одлуке запослених који су референдумом одлу-
чили да удруже рад и средства и организују се у складу са Законом о удруженом раду: 
Образовни центар „Радоје Марић” (до 1976. године Школа за квалификоване радни-
ке) је постао ООУР Заједничка основа, Техничка школа – ООУР Стручно образовање 
и Виша школа – ООУР Виша школа за образовање радника. Ова радна организација 
имала је и Радну заједницу заједничких служби коју је чинило административно, 
финансијско и техничко особље.

Матуранти друге генерације на прослави десетогодишњице матуре 1975. год.



Надоградња школске зграде 1980. 
године
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ООУР Заједничка основа школовао 
је ученике прве фазе усмереног обра-
зовања. Први и други разред су били 
општеобразовног карактера, с тим 
што су у другом разреду ученици бира-
ли блок изборних предмета који су их 
благо усмеравали ка свету занимања и 
нису били обавезујући за коначан из-
бор струке који је следио од трећег раз-
реда. 

ООУР Стручно образовање шко-
ловао је ученике друге фазе усмере-
ног образовања, у трећем и четвртом 
разреду. Као што само име каже, уче-
ници су се стручно оспособљавали за 
неко од многих занимања у машин-
ској, електротехничкој, металуршкој, 
грађевинској, геодетској, математич-
ко-техничкој, саобраћајној и текстил-
ној струци. 

У ООУР-у Виша школа за образо-
вање радника студенти су стицали 
вишу стручну спрему на машинском, 
металуршком, грађевинском, трго-
винско-комерцијалном и наставном 
одсеку. 

Како је у Образовном центру „Ра-
доје Марић” већ 1975. године почео 
експеримент увођењем заједничке ос-
нове, то је ове, 1977. године, тај експе-

Професори Техничке школе

У наставничкој канцеларији
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римент настављен у ООУР-у Стручно образовање, 
када је школовање наставила прва генерација 
експерименталних одељења бирајући занимања 
у трећем и четвртом степену стручне спреме. Да-
кле, док су ученици реформисане школе у чита-
вој СФРЈ полазили по новом програму у први раз-
ред средње школе, овај ООУР је експериментално 
радио по програму за наредну фазу средњег ус-
мереног образовања. 

У саставу овог Образовног центра радио је и 
ООУР Средње усмерено образовање у Чајетини од 
школске 1977/78. године. Суоснивачи овог ОО-
УР-а били су Скупштина општине Чајетина и Об-
разовни центар „Радоје Марић”, ООУР Заједнич-
ка основа. У њему су се ученици школовали у обе 
фазе усмереног образовања од првог до четвртог 
разреда, а биле су заступљене машинска, дрвно-
прерађивачка и економска струка.

Основна делатност Центра била је школо-
вање ученика од I до VI степена стручне спреме.

У Извештају за школску 1983/84. годину, на-
лазимо следеће податке о школи:

„... У Центру се ове школске године школова-
ло око 2500 ученика, око 650 полазника, 524 ре-
довна студента и 484 ванредна...

... Према заузетим ставовима и усвојеним 
документима Центар ће се за наредну школску 
годину реорганизовати у четири засебне школе, 
односно четири радне организације без ООУР-а... 

Први радни дан професора Лечића

Ђаци на улазу школе
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Матуранти се опраштају са школом

Матуранти, 1978. године 

... У школској 1984/85. го-
дини уместо садашњег ОО-
УР-а Стручно образовање, по-
чеће са радом школа у којој ће 
се школовати ученици и по-
лазници заједничке основе и 
друге фазе усмереног образо-
вања и васпитања у машин-
ској, електротехничкој и ме-
талуршкој струци.”
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ШКОЛА ОД 1984. ДО 1990. ГОДИНЕ
– СРЕДЊА ШКОЛА „РАДОЈЕ МАРИЋ”–

Јуна 1984. године расформиран је Образовни центар „Радоје Марић” тако што је 
ООУР Заједничка основа постао Трећа средња школа, а ООУР Стручно образовање је 
прерастао у Средњу школу „Радоје Марић”. Средњу школу „Радоје Марић” основала је 
Скупштина општине Титово Ужице 19. јуна 1984. године. Рационализацијом средњих 
школа у региону Титово Ужице створена је ова школа која је задржала три струке које 
је имала пре стварања Образовног центра: машинску, електротехничку и металуршку.

Основна делатност школе била је школовање редовних и ванредних ученика зајед-
ничке основе редовних и ванредних ученика II фазе усмереног образовања и васпитања 
од I до V степена стручне спреме у машинској, електротехничкој и металуршкој струци. 

Ученици са наставницима праксе на Фестивалу рада
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Биста Радоја Марића

Допунска делатност школе била је провера радне способности грађана ради обављања 
занатске делатности личним радом и средствима у својини грађана у металопрерађи-
вачкој и електротехничкој делатности. 

Овим раздвајањем Образовног центра, име Радоја Марића задржано је у називу 
правног следбеника ООУР-а Стручно образовање, тако да ова школа негује традиције 
бивше Техничке школе, али и Школе за квалификоване раднике и ООУР-а из кога је на-
стала...

Дан школе био је 15. март и обележавао се 
свечано пригодним манифестацијама. 

Школске 1984/85. године Школу је похађа-
ло девет одељења ученика првог разреда и шест 
одељења другог разреда у оквиру заједничке ос-
нове. У оквиру стручног оспособљавања, у ма-
шинској струци, ученици су похађали наставу 
у шест одељења трећег разреда и два одељења 
четвртог разреда, у електротехничкој струци су 
била три одељења трећег и једно одељење чет-
вртог разреда, док је у металуршкој струци било 
једно одељења трећег разреда, али је овај број у 
наредним годинама повећан на три одељења. 
У школи су се, у машинској струци, школова-
ли и ученици по посебним (специјалним) пла-
новима и програмима, тако да је Школа имала 
три одељења ученика лако ментално ометених 
у развоју и једно одељење ученика оштећеног 
слуха. 

Дакле, у школи је ове школске године на-
става реализована у 28 редовних и четири 
специјална одељења, а наставу је реализовало 
64 наставника у радном односу у школи и че-
тири наставника – стручњака из организација 
удруженог рада. 
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Школа се опремала и припремала за примену нових наставних планова и програма 
који ће почети у школској 1987/88. години, када ће из система образовања и васпитања 
нестати заједничка основа и усмеравање ученика почеће од првог разреда. Ове школске 
године, у први разред је уписано пет одељења машинске струке, три одељења електро-
техничке и три одељења металуршке струке по новим наставним плановима и програ-
мима, док су ученици осталих одељења школовање завршавали по „старим” програ-
мима. 

Јапанска делегација посетила је нашу школу 21. и 22. септембра 1989. године. Циљ 
посете било је упознавање са нашим образовним системом, као и са организацијом и 
начином функционисања наше школе.

Европска унија и ми, 1984. године
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Делегацију су сачињавала три тима са 12 чланова. У сваком тиму били су директори 
основних и средњих школа, професора и представници Министарства просвете Јапа-
на. Они су представнике наше школе упознали са историјатом својих школа и универ-
зитета. Такође су представили свој образовни систем од предшколског образовања до 
докторских студија. Наставници наше школе упознали су госте са системом образовања 
код нас не само о средњем образовању, већ о свим нивоима образовања.

Завршетак дружења био је у хотелу „Златибор” уз весело расположење и размену 
сувенира.

Јапанска делегација у посети школи септембра 1989. године



Колектив на излету у Сирогојну
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ШКОЛА ОД 1990. ДО 2005. ГОДИНЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДОЈЕ МАРИЋ”
1990 – 2002.

Школа је 17. јула 1990. године променила назив у Техничка школа „Радоје Марић” 
и под овим именом радила до 31. августа 2005. године.

Од школске 1990/91. године није било „старих” планова и програма. Школовали 
су се ученици у подручјима рада машинство и обрада метала, електротехника и гео-
логија, рударство и металургија, група металургија. Ученици са сметњама у развоју, 
лако ментално ометени у развоју и глуви и наглуви ученици, школовали су се у под-
ручју рада машинство и обрада метала. Деведесетих година прошлог века смањио се 
број одељења у подручју рада металургија, тако да се уписивало по једно одељење го-
дишње, док се број одељења у електротехници повећао. У машинство је 1998. године 
уведен нови образовни профил машински техничар за компјутерско конструисање 
са којим су у школу дошле и нове информационе технологије, што је снажно утицало 
на развој школе у овом правцу. 

И запослени су схватали потребу личног усавршавања, тако да је од тада почело и 
интензивно обучавање наставника за рад на рачунарима.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДОЈЕ МАРИЋ”  
2002 – 2005.

Период од 2002. године 
обележен је учешћем шко-
ле у различитим пројектима, 
интензивним сређивањем и 
опремањем школе, увођењем 
нових образовних профила, 
али и континуираним усавр-
шавањем наставника за сав-
ремени начин рада у настави.

Школа је 2003. године 
ушла у прву фазу Реформе 
средњег стручног образовања 
у оквиру које је, кроз CARDS 
I, Европска унија преко Ев-
ропске агенције за рекон-
струкцију и развој финанси-
рала реконструкцију школске 
зграде, савремена наставна 
средства и опрему за огледни 
образовни профил оператер 
машинске обраде, али и обу-
ке за савремени начин рада у 
школи. Интерни и екстерни 
носиоци промена су, поред 
директора, прошли низ семи-
нара који су помогли запосле-
нима да почну са применом 
нових начина рада у образов-
но – васпитној пракси.

Идејно решење за уређење дворишта
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Школске 2003/2004. године у школу је уведено ново подручје рада: хемија, неме-
тали и графичарство, група графичарство, када је уписано једно одељење ученика об-
разовног профила техничар за припрему графичке производње. У оквиру прошире-
не делатности, школа је од Министарства добила одобрење за организовање курсева 
за рад на рачунару, па су поред запослених, курсеве које су реализовали наставници 
школе, похађали и други грађани. 

ШКОЛА ОД 2005 – 2010. ГОДИНЕ

 ПОНОВО: ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

Запослени у школи су се изјаснили за промену имена школе, односно, да школа 
поново врати име под којим је и почела да ради, тако да се од 1. септембра 2005. године 
школа поново зове само Техничка школа.

У овом периоду школа има 40 до 41 редовно одељење и 5 до 6 одељења ученика са 
сметњама у развоју, у којима око 1100 ученика, у четири подручја рада, похађа неки од 
26 образовних профила током једне школске године. 

Од укупно 64 образовна профила верификована од 1994. године, у периоду од 
шест година верификована су 32 нова образовна профила, и то 19 образовних про-
фила у редовним одељењима и 13 образовних профила за ученике са сметњама у 
развоју. 

Ово је савремени период школе који је праћен и великим бројем пројеката, на-
града и признања, успостављањем сарадње са школама из земље и иностранства. 
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Садашњих 1080 ученика и 143 
запослена труде се да својим ра-
дом и постигнућима буду достојни 
наследници утемељивача Технич-
ке школе, али и да достигну нове 
циљеве и суоче се са изазовима 
савремених захтева који стоје пред 
средњим стручним образовањем, 
свесни чињенице да је образовање 
основа и услов сваког напретка, и 
личног, и друштвеног. Не плашећи 
се да уложе свој рад, ентузијазам и 
креативност, следе визију дефи-
нисану Школским развојним пла-
ном:

„Професионални, струч-
ни и мотивисани наставници 
који раде у модерној и савреме-
ној школи са мотивисаним и до-
брим ученицима у одељењима 
са мањим бројем ученика; на-
ставом заснованом у свим обли-
цима групног и индивидуалног 
рада, уз примену активне наставе 
са заједничким циљем: најква-
литетније и најперспективније 
образовање које може наћи при-
мену одмах по завршетку школе. 
Школа која доприноси стварању 
безбедног, пријатног и стимула-
тивног окружења и која сарађује 
са сличним школама из земље и 
иностранства.“

Представљање школе на штанду  
Министарства просвете и спорта  

на Сајму образовања у Новом Саду 2007.



АМБИЦИЈЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ
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 МАШИНСТВО И 
ОБРАДА МЕТАЛА

У подручју рада машинство и обрада метала 
у нашој школи су се школовали класични обра-
зовни профили: машински техничар, погонски 
техничар машинске обраде, погонски техничар – 
механичар за радне машине, бравар, машинбра-
вар, металостругар, металоглодач, аутомехани-
чар, металобрусач, лимар, аутолимар, алатничар, 
инсталатер, прецизни механичар као и бравар 
специјалиста, металоглодач специјалиста, мета-
лобрусач специјалиста, механичар алатних ма-
шина специјалиста.

Школске 1998/1999. поред класичног профила 
машински техничар, у школи је уведен нови, пер-
спективан образовни профил машински техни-
чар за компјутерско конструисање. Стари систем 
рада на таблама за цртање, уз употребу дигитрона 
за израду прорачуна, иновиран је применом рачу-
нара за пројектовање и израду техничких цртежа 
(CAD/CAM системи). 

Наша школа је била међу првих 10 у Србији и 
прва у Златиборском округу која је увела овај об-
разовни профил. За набавку рачунарске опреме 
била су потребна значајна новчана средства која 
су обезбеђена уз велике напоре и подршку Мини-
старства просвете и социјалних партнера. Пошто 
су овладали наставним методама које су захтева-
ле примену рачунара у настави, професори наше 
школе су организовали семинаре за професоре 
стручних школа из Златиборског округа. Рад ученика Дејана Савића, брусилица

Рад ученика Николе Глишића,  
аутомобил
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Рачунарски кабинет за машинство

Да би се настава из области машинског пројектовања и CAD/CAM технологије 
могла назвати успешном и квалитетном, она мора пре свега да прати веома брз раз-
вој оваквих система и да иде у корак са брзим развојем производних технологија.

Идеал коме свако треба да тежи је да знања које ученици стичу из ових области 
буду и напреднија од оних која се у датом тренутку примењују у индустрији.

У настави примењујемо софтверске пакете који су намењени образовним уста-
новама подручја рада машинство и обрада метала, а настали су из чувених система 
програмских пакета који у свету и код нас представљају апсолутни стандард за про-
фесионално машинско пројектовање.

За израду техничке документације и за пројектовање у школи се користи пакет 
програма PRO/Desktop и PRO/ENGINEER. При том, у образовању техничког кадра ма-
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шинске струке, акценат је на коришћењу рачунара не само као савремене аутомати-
зоване табле за цртање и пројектовање, већ на добијању техничког цртежа као скупа 
интегрисаних погледа на моделирани просторни објекат. Ученици се на овај начин 
оспособљавају да у свом будућем раду на радном месту активно користе софтверске 
пакете различитог нивоа сложености. Такође, ученици изграђују прецизне ставове 
о новим генерацијама и трендовима у области софтверске и хардверске технологије.

Школске 2004/2005. године уведен је образовни профил оператер машинске об-
раде – оглед у трогодишњем трајању, у оквиру програма CARDS. Ученици овог об-
разовног профила се школују за рад на компјутерски управљаним машинама (CNC 
струг, CNC глодалица, CNC брусилица). У школи постоји кабинет са школским CNC 
машинама типа EMCO. Професори наше школе били су предавачи на семинарима о 
коришћењу CNC опреме за кадрове из привредних субјеката из нашег округа.

Рачунарски кабинет за машинство
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Марко Јанковић и Дејан Савић

Школске 2006/2007. уведен је обра-
зовни профил техничар за компјутерско 
управљање, у четворогодишњем трајању. 
Ученици овог образовног профила се шко-
лују за израду програма за рад на компјутер-
ски управљаним машинама.

Поред тога, школске 2003/2004. уводимо 
нове образовне профиле: механичар грејне и 
расхладне технике и механичар гасо и пнеу-
моенергетских постројења, у трогодишњем 
трајању. 

 Ученици подручја рада машинство и 
обрада метала редовно учествују на так-
мичењима из ове области. Најзначајнији 
резултати се већ више година постижу из 
предмета Моделирање машинских елеме-
ната и конструкција.

Тако је 2008. године у Пожези на Ре-
публичком такмичењу Марко Јанковић 
освојио 2. место, а Александар Миловановић 
3. место. Наредне 2009. године на Републич-
ком такмичењу у Смедереву Марко Јанковић 
освојио је 3. место, а Дејан Савић 4. место. 
Ментори ових ученика били су наставници 
предмета Моделирање машинских елеме-
ната и конструкција Звонислав Поповић и 
Зоран Ковачевић.

Увођењем флексибилне аутоматиза-
ције, где се помоћу рачунара управља про-
цесима и кретањем у аутоматизованим си-
стемима, престаје да важи класична подела 
на машинску и електротехничку струку. Сје-
дињавањем механике, електронике и ин-Рад ученика Александра Миловановића, мотор 
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Рад ученика Марка Јанковића, аутомобилНаша амбиција

форматике на један нови начин настаје 
нова област – мехатроника. То је био 
разлог за увођење новог образовног про-
фила техничар мехатронике у школској 
2009/2010. години, у четворогодишњем 
трајању. У наредном периоду планира-
мо увођење образовног профила меха-
троничар у трогодишњем трајању. На-
ставне планове и програме за наведени 
профил урадиће професори наше шко-
ле у сарадњи са Техничким школским 
центром из Крања, Словенија, који има 
значајно искуство из ове области.

У даљем раду планирамо ко-
ришћење врхунских програмских паке-
та CATIA V6 као и набавку робота 
који би био интегрисан у си-
стем рада школских ма-
шина CNC струга и гло-
далице, као и набавку 
савременог вишеосног 
CNC обрадног центра.

Пишући о перспек-
тиви и амбицијама у 
подручју рада машинство и 
обрада метала у Моногра-
фији о нашој школи, желе-
ли смо и да наредним гене-
рацијама ученика дамо на 
увид наше виђење актуелних 
и будућих трендова у области 
технике и производње.





ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Што чујем – заборавим, што видим – запамтим, што урадим – знам

Практична настава се реализује у школским радионицама, у кабинету за графи-
чарство, као и привредним организацијама. Школа је потписала 50 уговора о међу-
собној сарадњи са занатским радњама и предузећима, где ученици трогодишњих и 
четворогодишњих образовних профила реализују практичну наставу.

Машинске радионице су у сутерену школе и у њима ученици реализују програм-
ске садржаје ручне обраде, склапања и одржавања и машинске обраде резањем, а у 
специјализованом кабинету се изводе обраде на CNC машинама, стругу и глодалици. 
У оквиру машинске радионице постоје учионице за уже стручне предмете, од којих 
једну углавном користе аутомеханичари. 

Електро радионице су такође у сутерену школе и састоје се из два дела, где се ре-
ализује практична настава за трогодишња и четворогодишња занимања у подручју 
рада електротехника. У току је њихова реконструкција и проширење, чиме ће учени-
ци добити одличне услове за извођење практичне наставе.

У кабинету за графичарство налази се нож за сечење папира, штафелаји за цр-
тање и друга опрема, која је прилагођена програмским садржајима практичне наста-
ве за графичку дораду и обликовање графичких производа.

Ученици повезују научена знања са њиховом применом, јер пракса је реализа-
ција знања и критеријум истине за сваку теорију. 
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ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Од оснивања школе до данашњих дана, у подручју рада или одсеку електротех-
ника четвртог и трећег степена, били су заступљени различити образовни профили. 
Ученици који су прошли кроз наше клупе и учионице школовали су се за електро-
техничара енергетике, електротехничара аутоматике, електротехничара за инстала-
ције и расхладне уређаје, електротехничара моторних погона, електротехничара за 
енергетске надземне водове, електротехничара електронских компоненти, електро-
техничара електронике, електротехничара рачунара, електротехничара процесног 
управљања, електромеханичарa за мерне и регулационе уређаје, електромеханичарa 
погона, монтерa ТТ водова, електроинсталатери фабричких и кућних инсталација, 
електромеханичарa за машине и опрему, електромеханичарa за термичке и расхлад-

Прва генерација електротехничара телекомуникација уписана школске 2007/2008. године
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не уређаје, аутоелектричарa, 
електроинсталатерa и електро-
монтера мрежа и постројења.

Када је у питању пети сте-
пен, односно специјалистичко 
образовање, у школи се може 
стећи звање електроенерге-
тичара за мреже и постројења, 
електроенергетичара за елек-
тричне инсталације и електрое-
нергетичара за машине и опре-
му.

Пошто је електротехника 
област која се брзо развија и на-
предује, у школи се улажу напо-
ри да понуда образовних про-
фила буде што разноврснија, 
интересантнија и корисна за 
даље школовање ученика или 
њихово укључење у свет рада, 
а опрема на којој ученици реа-
лизују вежбе или практичну на-
ставу што савременија. 

Школа је од октобра 2006. 
године укључена, заједно са још 
три школе у Републици у окви-
ру друге фазе Програма реформе 
средњег стручног образовања, 
у прављење и имплемента-
цију новог образовног профила 
електротехничар телекомуни-
кација. Део тима који је реали-
зовао овај посао биле су и про-

Ученици на пракси

Ученици на пракси
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Део савремене опреме из подручја електротехнике

Час практичне наставе



43Електротехника

фесорке наше школе Мирослава 
Јордовић – Павловић и Татјана 
Старчевић, која је и републички 
координатор за праћење огледног 
образовног профила електротех-
ничар телекомуникација.

Са новим модуларним про-
филом електротехничар теле-
комуникација добили смо и сав-
ремену опрему (у вредности од 
50.000 евра) која се користи у на-
стави у подручју рада електротех-
ника. Ученици овог подручја рада 
учествују у раду електро секција 
(практична електроника, теле-
комуникације и рачунарска сек-
ција), на Сајму образовања где 
презентују своје образовне про-
филе и ученичке радове, као и 
на многобројним такмичењима 
школског, регионалног и репу-
бличког нивоа и у разним пројек-
тима и конкурсима. 

Јубиларне, школске 2010/2011. године уписује се четврта генерација ученика елек-
тротехничара телекомуникација и друга генерација техничара мехатронике, што је 
такође огледни образовни профил и представља спој машинства, електротехнике и 
информатике и даје новину и квалитет у реализацији наставе, јер учествују настав-
ници машинске и електро струке. Оба ова занимања су веома интересантна, модерна 
и перспективна, а за њих смо кабинете опремили опремом која прати трендове раз-
воја у области телекомуникација и мехатронике. 

О чему размишља Стручно веће наставника електротехнике у будућности, како 
би ово подручје рада било што атрактивније за наредне генерације? То је област 
мултимедија и, у сарадњи са машинством, мехатроничар у трогодишњем трајању 

Горан Меловић, 2. место и Душан Станковић, 5. место на  
Републичком такмичењу електротехничких школа Србије, 

Пирот, 2010. год.
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У савременој мехатронској лабораторији Техничког школског центра у Крању
директор Техничке школе са директором центра Јоже Дреновцем, јуни 2010. године

чији би наставни план требало да се реализује у сарадњи са наставницима Технич-
ког школског центра из Крања, који су водећи у овој области.

Искуства са студијских путовања у Немачку и Словенију тежимо да пренесемо у 
нашу школу, и надамо се да ће томе допринети сарадња и партнерство са школама из 
Хановера и Крања.
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МЕТАЛУРГИЈА

Након дугог низа година, када су у на-
шој школи у подручју рада металургија 
школовани само занатски профили: лив-
ци, ваљаоничари, извлачиоци и пресачи, 
школске 2004/2005. године је уписана прва, 
и за сада једина генерација образовног 
профила: обрађивач племенитих метала у 
трогодишњем трајању. 

Школске 2005/2006. године у нашој 
школи, као и у сродним школама у Смеде-
реву и Новом Београду, уписали смо једно 
одељење новог образовног профила при-
лагођеног потребама привреде: техничар 
за контролу у металургији. Овај нови обра-
зови профил смо уписали четири године за 
редом и до сада смо извели две генерације 
матураната. Један број ученика је наставио 
школовање на различитим факултетима и 
високим школама. 

Пратећи потребе тржишта и целоку-
пан развој привреде и индустрије, указа-
ла се потреба за новим активностима. Наиме, полазећи од чињенице да се већи део 
металуршке производње заснива на употреби секундарних сировина и њиховој ре-
циклажи, пратећи савремене трендове, кренули смо као носиоци посла у нове изазо-
ве. Као резултат сарадње са Регионалном привредном комором из Ужица, социјалним 
партнерима првенствено из нашег краја, сродним школама, Агенцијом за рециклажу 
и Технолошко-металуршким факултетом у Београду, направљен је нови образовни 
профил техничар за рециклажу – оглед. 

Ове године треба да ступе на снагу закони о одлагању амбалажног отпада који 

Ученици, 1963. година
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прецизирају да ће сви у ланцу трго-
вине морати да на прописан начин 
одлажу отпад. Захваљујући томе по-
сао ће добити велики број људи који 
би радили у овлашћеним фирмама за 
сакупљање и рециклажу амбалаже и 
другог отпада. 

Овај образовни профил је школ-
ске 2009/10. године уведен у редов-
но школовање у пет градова у Србији 
(Ужице, Смедерево, Панчево, Суботи-
ца и Ниш). Обавезни смо да наредне 
три године уписујемо овај образовни 

Радови ученика образовног 
профила обрађивач племенитих метала

Ученици током вежби

Ученици током вежби



48 ТЕХНИЧКА ШКОЛА 1960-2010.

профил. Очекујемо да ће наш техничар за рециклажу у потпуности задовољити по-
требе тржишта, да ће стећи сва неопходна знања и вештине, као и способност да се 
врло брзо укључи у реални свет рада.

Спремни смо за нове задатке, свесни да морамо излазити у сусрет садашњим и 
будућим захтевима привреде...

Чланови секције Одрживи развој са професорком Марином Јелисијевић
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ГРАФИЧАРСТВО

Пре свега, треба истаћи да је Техничка школа једина школа у Златиборском окру-
гу која школује ученике у подручју рада графичарство. Ово подручје рада је најмлађе, 
и први пут је уведено 2003. године. Те године, као и наредне, уписан је образовни 
профил техничар припреме графичке производње. У наредном периоду смењивали 
су се следећи образовни профили – техничар штампе, техничар графичке дораде, 
па опет техничар штампе. Прву генерацију матураната у овом подручју рада школа 
је испратила 2007. године. 

Свој рад значајно смо унапредили опремањем кабинета за практичну наста-
ву у подручју рада графичарство. Тако смо део часова практичне наставе заступи-
ли у самој школи што је побољшало квалитет и организацију наставе. Кабинет је 
опремљен за потребе различитих образовних профила, тако да се за неке профи-
ле пракса обавља само у школи, док се у неким одвија комбиновано и у школи и 

Дарко Бацетић, Марија Арсовић и Марија Јањић са професорком Александром Поповић 
ученици који су на републичком такмичењу у графичкој доради освојили 2. место 
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Рад ученика, сликање – практична настава
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у штампаријама. Сарадња са штампа-
ријама и локалним партнерима у ор-
ганизацији практичне наставе је на 
добром нивоу. 

Велика промена настаје 2008. го-
дине када је уведен огледни образов-
ни профил техничар за обликовање 
графичких производа – оглед, који је 
уписан и наредне школске године. Оно 
што посебно треба истаћи је да ово за-
нимање постоји у само пет школа у 
Србији, а међу њима и у нашој школи. 

Овим огледним образовним про-
филом добија се „комплетан човек” 
који ће бити оспособљен за широк 
спектар знања, вештина и радних 
компетенција. Он стиче знања о вр-
стама, облицима и областима графич-
ких производа, о врстама и примени 
различитих графичких и уметничких 
техника у осмишљавању графичких 
производа, као и о врстама, примени 
и коришћењу различитих компјутер-
ских програма. Стечена знања се при-
мењују за креирање производа, а по 
завршеном образовању ученици сти-
чу широк спектар радних компетен-
ција: планирање и организација рада 
на графичком задатку, израда пред-
ложака и пробних отисака, као и из-
рада графичких производа у дигитал-
ном облику и монтажа табака ручним 
и електронским поступком. Ученици на пракси у графичким предузећима

Ученици на пракси у графичким предузећима



Радови ученика у оквиру обликовања графичких производа, писма и практичне наставе
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У подручју рада графичарство, овај огледни образовни профил је свакако зани-
мање будућности, али ми ту не стајемо већ стварамо нове идеје куда бисмо могли 
ићи даље у складу са напретком технике, технологије као и потребама штампарске 
индустрије.

Кабинет за графичарство – час практичне наставе техничара за обликовање  
графичких производа – оглед
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Стална поставка у кабинету, изложба радова ученика из предмета Писмо 
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ЛИКОВНО 
СТВАРАЛАШТВО У ШКОЛИ

– РАДОВИ УЧЕНИКА –

С обзиром да је реч о Техничкој школи очекивали бисмо да ликовног ствара-
лаштва готово и нема. Међутим, то свакако није истина. Иако већина ученика има 
интересовање за технику и науку, постоје и они који нагињу ка ликовном ствара-
лаштву – цртању, сликању и другим уметничким дисциплинама. Свакако посебан 
акценат је на цртању графита, што је нарочито популарно међу ученицима. Ове 
речи најбоље ћемо илустровати радовима ученика.

Скица за грaфит ученика Филипа Ђајића 
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Рад ученика Нинослава Луковића

Рад ученице Катарине Јездовић

Рад ученице Кристине МасалРад ученице Тијане Пантовић



ПРОЈЕКТИ 



Школски веб портал
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ПРОЈЕКТИ

Оператер машинске обраде– оглед

Сања Селаковић, интерни носилац промена са 
наставницима на обуци

Пратећи промене у сфери образо-
вања и развоја нашег друштва у целини, 
Техничка школа је велики део својих сна-
га усмерила у правцу реформи и узела ак-
тивно учешће у готово свим пројектима 
из своје делатности.

Техничка школа је једна од 55 школа у 
Србији која је успешно прошла кроз Про-
грам реформе средњег стручног образо-
вања у првој фази у периоду 2003–2005. 
године, који је финансирала Европска 
унија преко Европске агенције за рекон-
струкцију и развој. У првој фази CARDS 
програма значајно су унапређени услови 
рада у школи, школа је опремљена, а на-
ставници обучени за реализацију нових 
наставних планова и програма у подручју 
рада машинство и обрада метала за обра-
зовни профил оператер машинске обраде 
– оглед. Школа је добила интерног и ек-
стерног носиоца промена.

Као саставни део Програма рефор-
ме, у школи је реализован и пројекат 
„Е-знање Ужице” који је финансиран 
из Фонда за иновације Програма. Проје-
кат је обухватао израду веб портала шко-
ле са преко 3000 страна које су садржа-
ле најзначајније информације о школи, 
електронски дневник, припреме настав-
ника из појединих наставних предмета и 
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слично. Портал је освојио друго ме-
сто на конкурсу Министарства про-
свете и спорта и Телекома Србија за 
најбољи школски веб сајт 2006. го-
дине.

Августа 2006. године школа је 
ушла у другу фазу Програма рефор-
ме средњег стручног образовања 
као једна од четири школе у Србији 
у којој је уведен образовни профил 
електротехничар телекомуника-
ција – оглед. 

Програм је успешно окончан 
маја 2008. године, а поред креирања 
наставних планова и програма и 
опремања школа, програм је обух-
ватао и обуке наставника у приме-
ни савремених наставних облика 
рада. Делегација школе била је у сту-
дијској посети Хановеру у Немачкој.

Почетком 2010. године школа 
је ушла у пројекат „Модернизација 
система средњег стручног образо-
вања” који спроводи Министарство 
просвете уз техничку и финансиј-
ску подршку Европске уније (ИПА 2007), а који је наставак Програма реформе средњег 
стручног образовања. Циљ пројекта је да подржи развој и имплементацију система 
осигурања квалитета за стручно образовање. 

Од 2005. године Школа је у пројекту „ЗОРА” – Златиборскa образовно развојна 
акција. Овај пројекат финансира GTZ – Немачка организација за техничку сарадњу, 
а циљ пројекта је децентрализација образовања у функцији регионалног развоја. 
Пројекат обухвата неколико области: развој школа, обуке и оспособљавање, сарадња 

Делегација Техничке школе у посети Хановеру 2007.
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Наставак пројекта ЗОРА 

Представници ПроРеКо школа из Немачке и представници GTZ у Техничкој школи
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са школама и институцијама у Немачкој и финансирање. Пројекат се наставио и у 
2010. години. 

Септембра 2009. године Техничка школа је започела реализацију пројекта „Ре-
ЦеКо – Србија”, заједно са још 11 средњих стручних школа из Србије. Пројекат се бави 
трансформацијом школа у регионалне центре компетенција на платформи увођења 
и примене EFQM модела управљања и трансфера знања са ПроРеКо школа у регији 
града Хановера у Доњој Саксонији у Немачкој. Пројекат се реализује у сарадњи са Ми-
нистарством просвете и уз финансијску подршку Немачке организације за техничку 
сарадњу – GTZ. Делегација школе посетила је ММ школу за мултимедије и информа-

Посета партнерској ММ школи у Хановеру 2009.
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Отварање РеЦеКо канцеларије у школи

Отварање РеЦеКо канцеларије у школи

Састанак главне пројектне групе РеЦеКо пројекта
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циону технологију из Хановера у Немачкој. Пројекат обухвата велики број обука за 
руководство школе и школски РеЦеКо тим.

Поред наведених пројеката, који су имали шири значај, у школи је у последњих 
десетак година реализован читав низ пројеката од локалног и специфичног значаја. 
Пројекат „Савремена школа – савремено друштво” реализован је у сарадњи са Ужич-
ком гимназијом и Ужичким центром за права детета, бавио се подршком ученици-
ма, а финансирала га је америчка организација UMCOR. Пројекат „Добар пут”, реа-
лизован је у сарадњи са Центром за социјални рад и другим школама у граду, а имао 
је за циљ превенцију малолетничке делинквенције. Пројекат „Другачији”, бавио се 
проблемима деце са сметњама у развоју и финансирала га је организација Save the 
Children. Пројекти Активизам младих за интеркултуралне вредности и Права детета у 
средњим школама, реализују се током школске 2009/2010. године у сарадњи са Ужич-
ким центром за права детета. 

У оквиру сарадње са Ужичким центром за права детета – ђаци Техничке школе у Берну, 
Швајцарска
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА НА ИНТЕРНЕТУ

Прва интернет презентација школе направљена је 2003. године и налазила се на 
адреси www.teh-skola-radoje-maric.edu.yu. Креирао ју је наставник електротехничке 
групе предмета Милорад Мурић у програму Front Page. Презентација је садржала пре-
ко 120 страна, на којима се налазио велику број информација о организацији и раду 
школе, запосленима, подручјима рада, образовним профилима и друго. Презентација 
је била прегледна и омогућавала је брз и лак приступ информацијама. 

Насловна страна првог сајта школе 

Информације о образовном профилу 

У оквиру пројекта „Е – знање Ужице” који је реализован као саставни део прве 
фазе Програма реформе средњег стручног образовања, 2005. године направљен је веб 
портал школе са преко 3000 страна. Портал се налази на адреси www.tehnickaue.edu.rs.  
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 У сарадњи са експертима из Компаније 
„ВЕЗА” из Београда, који су креирали про-
грамско окружење портала, група наставни-
ка је осмислила и унела садржаје. Поред своје 
величине, портал је био специфичан и по 
томе што је омогућавао електронско учење 
на даљину, које је у то време у Србији било 
новина. Наиме, на порталу су се налазиле 
припреме наставника за преко 20 стручних 
предмета. Саставни део портала је и елек-
тронски дневник, такође једна од новина 
у време када је креиран. Све је то вероватно 
био разлог да портал Техничке школе освоји 
друго место на конкурсу Министарства про-
свете и спорта и Телекома Србија за најбољи 
школски веб сајт 2006. године.

Страна са електронским лекцијама

Једна од електронских лекција

Представљање веб портала у Танјуговом прес-центру



ПАРТНЕРСКЕ 
ШКОЛЕ
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Делегација Техничке школе у посети Техничком школском центру у Крању маја 2009.

Потписивање повеље о сарадњи, Видовдан 2007. год, директори Ержебет Ивановић из 
Суботице, Синиша Којић из Крагујевца и Драган Туцаковић из Ужица
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ПАРТНЕРСКЕ ШКОЛЕ 

У својим напорима да током свог педесетогодишњег постојања буде и остане ос-
лонац и носилац напретка и развоја, Техничка школа је схватила да је један од услова 
за стални напредак и успостављање сарадње и партнерства са школама из земље и 
иностранства. 

Размена искустава, узајамна помоћ и коришћење заједничких ресурса су свакако 
снажан подстицај за унапређивање рада у свим сегментима школског живота.

Тако је наша школа успоставила партнерске односе са Политехничком школом 
из Крагујевца и Техничком школом из Суботице са којима је потписала и Уговоре о 
пословно-техничкој сарадњи 2007. године. Сарадња са овим школама одвија се кроз 
узајамне посете, образовање различитих тимова за реализацију активности у циљу 
унапређења наставе у сродним подручјима рада, размене делегација ученика и на-
ставника, сталне консултације и размене искустава. Данас је у било којој од ове три 
школе незамислива реализација неког пројекта или важног догађаја за школу без 

Делегација из Крања код градоначелника Јована Марковића



70 ТЕХНИЧКА ШКОЛА 1960-2010.

Делегација из Крања на Мећавнику са Емиром Кустурицом

присуства представника братских школа. Научили смо да смо заједно богатији, да 
више и боље можемо и умемо!

Техничка школа је 2008. године успоставила сарадњу са Техничким школским 
центром из Крања. Узајамне посете делегација ове две школе веома брзо су отвориле 
врата сарадњи на различитим пољима, како стручним, тако и у пројектима подршке 
ученицима. Како је ова сарадња започела захваљујући Срећку Симовићу, бившем уче-
нику Техничке школе, кога је животни пут одвео у Словенију, а наш сајт подстакао да 
ступи у контакт са школом, то је доказ да се школа завршава, али да су сви њени уче-
ници заувек ученици наше школе. 

Пројекат Регионални центри компетенција, РеЦеКо – Србија отворио је могућ-
ност успостављања партнерства са ММ школом за мултимедије из Хановера, Немач-
ка, коју је делегација наше школе посетила у новембру 2009. године. 

Надамо се да ће ово партнерство заживети, али и партнерстава са другим школа-
ма из Македоније, Босне и Херцеговине и неких других земаља. 



НАГРАДЕ И 
ПРИЗНАЊА
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НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

Као круна свих досадашњих амбиција, залагања и ангажовања ученика и запо-
слених у Техничкој школи дошла је Светосавска награда за 2006. годину, најзначај-
није признање у просвети које једна школа у Србији може да добије. Награда је све-
чано уручена директору школе на централној Светосавској академији у Центру Сава 
27. јануара 2007. године. Свечаној додели присуствовали су представници ученика, 
наставника, Школског одбора, родитеља ученика школе.

Делегација Техничке школе на додели Светосавске награде у Сава центру у Београду
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Привредна комора Србије и Регионална привредна комора Ужица доделили су 
Техничкој школи плакету за допринос у привредном развоју региона и Коморског си-
стема. Плакета је додељена директору школе 31. октобра 2007. године на свечаности 
поводом 150 година Привредне коморе Србије и 45 година Регионалне привредне ко-
море Ужице. Поред наше школе, плакету су добила највећа и најзначајнија предузећа 
у региону, велике компаније и институције и истакнути појединци. 

Добитници награде за 2009. годину – директори и менаџери најзначајнијих предузећа, компанија, 
институција и организација Златиборског округа

Плакета „Капетан Миша Анастасијевић” за остварене резултате у афирмацији 
предузетничке културе и стваралаштва за 2009. још је једно значајно признање нашој 
школи. 



Директор школе је 
2009. године добио сер-
тификат о учешћу у Про-
граму реформе средњег 
стручног образовања у 
Србији.

У сертификату из-
међу осталог стоји да је 
„Велики део успеха Про-
грама реформе средњег 
стручног образовања... 
постигнут захваљујући 
успешној сарадњи са шко-
лом на чијем челу сте били 
током трајања пројекта.“

Телеком Србија у са-
радњи са Министарством 
просвете и спорта Репу-
блике Србије и часописом 
„PC Press”, 2006. годи-
не доделио је Техничкој 
школи другу награду за 
најбољи школски веб сајт.

Плакета ПКС и РПК Плакета Регионалне привредне 
коморе

Сертификат додељен директoру школе о учешћу у Програ-
му реформе средњег стручног образовања 



За освојено друго место на конкурсу за најбољи школски веб сајт
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Представа у школи поводом Св. Саве

Представа на малој сцени Народног позоришта 
за време сајма образовања 

Књижевно вече
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЈЕ  
ДОЖИВЉАЈ НЕПОНОВЉИВ 

Ученици који уписују нашу школу првенствено су заинтересовани за техничке 
науке. У нашој школи вредно и неуморно раде и наставници који им откривају ле-
поту уметности писане речи. Професори Стручног већа српског језика и књижевно-
сти годинама покушавају да одговоре на питање наших ученика које гласи: ”А зашто 
су нама машинцима, електротехничарима, металурзима и графичарима потребна 
знања из књижевности?” Несебично се трудимо да код њих развијемо љубав према 
читању књига и покушавамо да им помогнемо да у себи открију неодољиву читалач-
ку радозналост која ће им открити тајне непознатих и далеких светова. Тежимо да 
истраже лепоту писане и изговорене речи, њену дубоку мисаоност и искреност, а да 
забораве на лажи и извештаченост које се врло лако откривају.

У тој сизифовској борби ветар у леђа ученицима дају и професори страних језика, 
који са друге стране покушавају да побуде у њима интересовање за откривање нових 
димензија језика. Професори Стручног већа страних језика одговарају на питање за-
што је толико животна изрека „Богат си онолико колико језика знаш”. 

Књижевно вече са Иваном Ршумовићем,
некадашњим ђаком школе

 Језички перформанс „Свети Сава”
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У школи од 2000. године прослављамо Савиндан, школску славу. Ученици при-
премају богат културно-уметнички програм. У оквиру прославе организује се свеча-
ни програм. Ученици драмске, рецитаторске и музичке секције, а од 2009. године и 
секције руског и енглеског језика, показују и приказују оно што су вредно радили то-
ком школске године. Извели смо представе које су се допале публици, па је постала 
традиција да наше колеге и госте на слави, сваке године пријатно изненадимо новим 
садржајима. Гледале су се следеће представе: „Хлеб и босиљак”, „Врати се својим ко-
ренима”, „Разговор са светитељем” (по тексту нашег ученика Немање Кутлешића) и 
„Пронађи свој пут”. 

Године 2009. је право освежење представљао језички перформанс „Свети Сава”, 
који је изведен на четири језика. То је један нови приступ прослави векова Свето-
савља. Ученици су први пут казивали стихове на италијанском, руском, енглеском и 

Прослава Савиндана у школи 2010. године 
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српском језику у духу изреке „Ratione, non vi, vincenda adolescentia est” („Младост тре-
ба придобијати разумом а не силом”). Током Дана ваннаставних активности и Сајма 
образовања у протекле две године, ученици су извели представе „Како сам поново 
постао нормалан” и „Триптих Јесењину”.

Књижевне и рецитаторске вечери дају такође посебну чар наставном процесу у 
нашој школи. Све оне су за памћење и истинско уживање.

С поносом можемо истаћи да наши ученици својом инвентивношћу и начином 
осмишљавања програма уз вредне руке наставника, не заостају за својим вршњаци-
ма који похађају гимназију. 

Новинарско-графичарска секција вредно припрема и издаје школски часопис 
ТЕМГ од 2002. године. Идеја о оснивању и издавању часописа потекла је од ученика, 

Прослава Савиндана у школи – Владика Теодосије, некадашњи ђак Техничке школе 
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који су уз помоћ професора српског 
језика и књижевности и графичар-
ства, добили своје гласило из којег 
ослушкујемо живот, схватања и ди-
леме младих у актуелном друштве-
ном тренутку.

Да труд професора српског јези-
ка и књижевности и професора стра-
них језика није узалудан, потврђују 
сами ученици који радо учествују и 
осмишљавају активности које дају 
естетску компоненту Техничкој 
школи. Али и не само то, са поносом 
можемо рећи да прилично велики 
број наших матураната након завр-
шетка средње школе уписује фило-
лошки, филозофски или неки други 
друштвени факултет. 

Трудимо се да негујемо и сагледа-
вамо важност и драгоценост чистоте 
и доживљаја уметности уопште. А те-
мељ је књига, лепота писане и изго-
ворене речи, лепота матерњег језика 
или језика Бајрона, Пушкина, Игоа... 
У књижевности могу открити зашто 
Ахил никако неће стићи корњачу, 
макар ишао десет пута брже од ње 
или да изговорена и писана реч имају 
исту егзистенцију што се силом при-
лика мења и утиче на мењање света. 
Наши ученици ће тек мењати свет 
снагом знања и лепоте. 

Прославе Савиндана у школи
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Прославе Савиндана у школи
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ПРАВОСЛАВНА ВЕРОНАУКА 
(КАТИХИЗИС)

Православна веронаука је од школске 2002/03. изборни предмет. Школа издваја 
учионицу за кабинет и тај простор се опрема за веома кратко време. То је први каби-
нет за веронауку у Србији опремљен комплетно за потребе овог предмета. Кабинет је 
посвећен Светом Сави, школској слави. То је био предлог и жеља ученика веронауке.

Ученици веронауке су иницијатори 
изградње чесме и два горионика у пор-
ти Храма светог Марка у Ужицу; при-
купљања помоћи за ученике на Косо-
ву и Метохији; посета дечјем одељењу 
Ужичке болнице; прикупљања помоћи 
за сиромашне ученике у школи.

Чесма „Источник живоносни” у порти Храма  
светог апостола и еванђелисте Марка у Ужицу

Дар Преосвећеног владике Теодосија
својој школи
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У кабинету за веронауку

Поклоничко путовање у манастир Милешево, 
професори и ученици, 2005. год.

Кабинет су посетили и 
благословили све ученике 
и запослене у Школи Њего-
во преосвештенство владика 
жички Хризостон и наш дра-
ги владика Теодосије (Ши-
балић), некадашњи ученик 
наше школе.

Владика Теодосије је 
највећи дародавац у опремању 
кабинета и изградњи чес-
ме „Источник живоносни” у 
порти Храма светог апостола 
и еванђелисте Марка.

Током ових осам година 
организовано је више од 30 
поклоничких путовања у ма-
настире Србије и Црне Горе за 
све ученике и професоре.

Било је духовних триби-
на и духовних вечери, сусрета 
ученика веронауке из других 
школа.

За сваку похвалу је изван-
редна сарадња и многе зајед-
ничке манифестације уче-
ника наше школе који су на 
грађанском васпитању и ве-
ронауци. Четири ученика ве-
ронауке је уписало и студира 
теологију, а једна ученица се 
замонашила.
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
До 1978. године настава физичког васпитања извођена је у неадекватним усло-

вима. Наиме, једна учионица била је претворена у спортску салу и свлачионицу што 
је био недовољан простор. 

Од 1978. године настава, као и ваннаставне активности, изводе се у спортским 
салама које су изграђене у склопу Техничке школе „Радоје Љубичић”.

Због великог броја одељења покривеност часова слободним терминима у спорт-
ској сали је 77 %, па би било потребно у будућем периоду изградити још један објекат 
за наставу у периоду када не може да се ради напољу.

Када услови дозвољавају, настава се изводи на градском стадиону и у Великом 
парку.

Поред редовне наставе у нашој школи се одувек велика пажња посвећивала ван-
наставним активностима. Многи наши ученици су појединачно или екипно долази-
ли до нивоа републичког такмичења па постајали и прваци републике. У овој обла-
сти највећи успех је наша школа доживела (као чланица Образовног центра), када је 
проглашена за најуспешнију средњу школу у спорту у Србији за школски олимпијски 
период од 1980. до 1984. године.

Дан школе – турнир у баскету, професори и ученици
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ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Са жељом да школа буде још 
пријатније место за све ученике а 
вођени чињеницом да због њих и по-
стоји, од 2006. године активно ради 
Ђачки парламент Техничке школе. 
Од тада па до данас одржан је велики 
број акција и манифестација. Поред 
тога, захваљујући парламенту, уче-
ници активно учествују у школском 
животу и доношењу одлука битних 
за живот и рад школе. У оквиру пар-
ламента одлично функционишу ти-
мови као што су: тим за информи-
сање, тим за хуманитарне акције и 

Тим за прву помоћ се сваке године вредно 
спрема за такмичење а постизали су и веома

 завидне резултате

Ученици су се вредно спремали да презентују
своју школу на првом Сајму образовања у нашем граду, 

а том приликом су разговарали и са помоћником 
министра, Богољубом Лазаревићем

Ђачки парламент у акцији
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прву помоћ, тим за спорт, културни, креативни тим, тим за 
забаву. У школи активно ради и ђачки разглас који омогућава 
пријатнији боравак у школи током одмора, уз музику.

Захваљујући доброј организацији током претходних го-
дина одржан је велики број акција а неке од њих су постале 
традиционалне. Таква је манифестација „Вече матураната” 
која се одржава сваке године у мају, а има за циљ да награди 
све ученике који су током године вредно радили у парламен-
ту.

Веома смо поносни што смо једина школа у округу која је 
учествовала на Међународној конференцији Ученичких пар-
ламената која се већ две године одржава у Врњачкој Бањи.

У оквиру пројекта „Живети заједно”, који Ужички центар за права детета реа-
лизује у сарадњи са Песталоци фондацијом, одвија се Програм интеркултуралне раз-
мене који подразумева боравак средњошколаца из Србије у Швајцарској. Ове године, 
други пут, наша школа је добила позив за боравак у Песталоци дечјем селу у Трогену у 
Швајцарској. Циљ пројекта је подизање свести о вредностима интеркултуралног жи-
вота и развој толеранције. Поред седам ученика наше школе у Швајцарској су бора-
вили средњошколци из Ужичке гимназије, Техничке школе „Радоје Љубичић”, као и 
средњошколци из Алексинца и Ниша.

Ђачки парламент у Врњачкој Бањи  Представници школе у Швајцарској
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УСПЕШНИ БИВШИ ЂАЦИ И НАСТАВНИЦИ  
ОВЕ ШКОЛЕ У ПОЈЕДИНИМ ОБЛАСТИМА

Велики број ученика који су завршили ову школу или наставника који су у њој 
радили постали су веома успешни у појединим областима рада и стваралаштва.

Више њих постали су доктори наука који раде на универзитетима и научним ин-
ституцијама у земљи и иностранству. Ево имена неких од њих: Сретен Сокић, Мили-
воје Сокић, Драган Голубовић, Слободан Ристић, Миодраг Лазић, Миливоје Костић, 
Љубомир Лукић, Љубодраг Тановић, Александар Обрадовић, Радмила Дробњак, Оли-
вера Новитовић, Видоје Миловановић...

Такође, било је успешних спортиста, а неки су и данас активни. Поменућемо оне 
који спадају међу најуспешније: Радомир Антић, Раја Петровић Антић, Весна Јовано-
вић, Снежана Бранисављевић, Драган Петровић, Србо Стаменковић, Дарко Белојевић, 
Иван Вукомановић...

У области културе и књижевности успешни ствараоци који су завршили ову шко-
лу су: Ристо Кубура, Иван Ршумовић, Предраг Радоњић... На музичкој сцени посебно су 
успешни Дејан Петровић, Дејан Лазаревић...

Ова монографија је невеликог обима, па о животу, раду и успесима истакнутих 
личности школе можете прочитати у наредном пресеку рада, као и у школском часо-
пису.





КОЛЕКТИВ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 2010. 
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Некада ученици, а сада професори школе
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ПРОФЕСОРИ

Свако биће створено је сагласно са својом улогом у животу. Улога сваког бића 

испољава се у његовим наклоностима, појавама, стремљењима. Призивање (улога, 

послање) није једнакост или неједнакост, по полу или по дару. Природно призивање 

професије је љубав према деци, младима. Љубав је суштина тога звања. Притом није 

толико важан степен љубави, колико њен карактер.

Једна љубав налази срећу у самом осећању према деци и труду који се улаже у њи-

хово васпитање и образовање. Друга врста љубави налази своје осећање у надахнућу 

којим деца подстичу професора да пружи све од себе, да дарује себе без резерве, да 

пружи и „више него што може”. Оба ова вида љубави нису одвојени један од другог, 

али најчешће преовладава љубав друге врсте.

Сама природа занимања професора је таква да се чини као потреба сопственог 

бића, своје душе. Љубав према ученицима даје смелост, храброст, предузимљивост, 

трпељивост, труд на труд сваке врсте. Професор треба да се труди најпре да подстакне 

развој од индивидуе ка личности, а затим да нађе начин да ученик стекне одређена 

знања и вештине.

Захваљујући таквим залагањима врсних професора ове Школе, имамо велико 

благо: некада ученици Школе, а сада драге и поштоване колеге.
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ПСИХОЛОШКО – ПЕДАГОШКА СЛУЖБА

Психолошко – педагошка служба је почела са радом формирањем Образовног 
центра 1977. године, када је радила у оквиру ООУР-а Заједничка основа. 

Када је Образовни центар расформиран, школа је, у складу са Законом оформила 
психолошко-педагошку службу у којој су школске 1984/85. године радили дипломи-
рани социјални радник и психо-педагог. Служба је организовала систематске прегле-
де и вакцинисање ученика, сарађивала са одговарајућим установама, службама и ро-
дитељима ученика у решавању појединих социјалних, психолошких, здравствених и 
других проблема појединих ученика; у сарадњи са СИЗ-ом запошљавања помагала је 
ученицима да изаберу будуће занимање и вршила анкетирање ученика у циљу сагле-
давања интересовања ученика за поједине блокове изборне наставе.

Као и све новине, и психолошко – педагошка служба је била различито прихваће-
на од наставника и управе школе, тако да се морала својом стручношћу изборити за 
место у школи и постати истински сарадник у остваривању циљева образовања и ва-
спитања.

Надежда Јечменица и Обрадин Јешић
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Стручни сарадници који су радили у психолошко-педагошкој служби Шко-
ле: Надежда Јечменица, социјални радник, Обрадин Јешић, психо – педагог, Јелена 
Павловић, психолог, Сања Читаковић, педагог, Александра Рогић, педагог, Маријана 
Симовић – Алексић, психолог, Ружица Страњаковић, педагог, Александра Поповић, 
психолог, Андријана Долаш, педагог и Ивана Вермезовић, педагог.

Данас је рад у школи незамислив без ове службе која је снажан ослонац свим учес-
ницима образовно – васпитног процеса и својим стручним ангажовањем доприноси 
унапређивању рада у школи, тако да представља карику без које у школи ништа не би 
било исто.

Психолошко – педагошка служба школске 2010/11. године: Александра Поповић, Ивана Верме-
зовић и Маријана Симовић – Алексић са својим ментором Јеленом Павловић
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СЕЋАЊА РАЈА ПОПОВИЋА

На самом почетку интервјуа, господин Рајо Поповић, искори-
стио је прилику да честита 50 година рада школе свим запослени-
ма, како садашњим, тако и онима чији су кораци давно одзвањали 
њеним ходницима.

Сећања Раја Поповића односе се на временски период од 1960. 
до 1976. године, што ће значити да се овај (седи) господин сећа 
првих дана рада Техничке школе. Као најзаслужнију особу за от-
варање школе, из тадашњег среза, истакао је Олгу Живковић, по-
себно наглашавајући да је првобитни разлог отварања школе била 
добра и развијена привреда, што ће рећи, да су управо потребе привреде поставиле 
темељ и отвориле врата наше школе. Септембра 1960. године, кроз та врата, закора-
чили су њени први ученици.

Након положеног пријемног испита, ђаци су распоређени у четири одељења, 
од тога су два одељења била машинског, а два одељења електротехничког смера. 
Техничка школа, као тек отворена, нова школа, била је врло привлачна за ђаке, па 
је не тако ретка појава била да су ученици других средњих школа, и након заврше-
ног првог разреда долазили код нас.

Господин Поповић сматра да је првобитни назив школе, а који је истоветан да-
нашњем, и најприкладнији назив, јер отварање нових смерова није представљало 
гаранцију за њихов опстанак.

Као пример, навео нам је чињеницу да је 1962. године уписано једно одељење 
грађевинске струке, али је после неколико година укинуто због незаинтересованости 
ученика. Иако је казивање господина Поповића о давно прошлим данима по природи 
ретроспективно, то није утицало на сликовитост и занимљивост његових прича.

Интересантно је да се настава, само прве године, одржавала у преподневној, а тек 
касније се радило и у поподневној смени. 

У почетку, настава се одржавала на првом спрату зграде која је зидана за Шумар-
ску школу, која никада није почела са радом, тј. на првом спрату зграде чији се пројек-
тант, како легенда каже, након сазнања да је његова грађевина почела да тоне, убио. 
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Након адаптације и исељавања станара, али и 
исељавања Основне школе „Наде Матић”, до-
бијено је и приземље зграде и неки подруми у 
којима су формиране радионице за практичну 
наставу и лабораторије за огледање електрич-
них машина. 

И док су у радионицама одрађивали прак-
тичну наставу служећи се половним машина-
ма, које су добијене из привреде као поклон, у 
кабинетима су, у клупама, седеле дечије главе 
жељне знања, у униформама које су прописа-
не од стране школе у договору са родитељима. 
Ученици су добијали платно од школе, а сами су имали обавезу да себи сашију кецеље 
или блузе. Занимљиво је да су се ученици изували на уласку у школу, и сви су носили 
патике. Умела је та обућа некада и да нестане! Учионице су биле врло чисте, упркос 
чињеници да је грејање било крајње примитивно, паркет је био лакиран, а у сваком 
кабинету налазиле су се жардињере за цвеће о коме су се бринули ученици, тако да ни 
естетско није мањкало. 

На питање да ли је данас теже радити са децом, него раније, господин Рајо По-
повић одговорио нам је потврдно уз образложење да су деца тада била и породично 
и друштвено боље подгајена, ђаци су били дисциплиновани и правили су ситне про-
блеме. 

За 16 година рада у Техничкој школи (првих пет година као професор матема-
тике, шеф металуршког одсека, помоћник директора и наредних 11 година и сам на 
функцији директора) Поповић памти само један случај искључења ученика из школе 
с правом полагање разредног испита због грубог ометања наставе. Иако је био дирек-
тор школе, ова функција га није одвојила од наставе. За ученике је, током интервјуа, 
имао речи хвале, говорећи да су то била добра, вредна и радна деца. То су били одлич-
ни ученици, који су након школовања постизали завидне успехе поставши директо-
ри угледних фирми у Ужицу, Ариљу, Крагујевцу, Бајиној Башти... 

Како школу не чине само ђаци већ и професори, господин Рајо Поповић нам је 
причао и о свом колективу, који је био врло млад и међусобно су се поштовали; добро 

Професори у учионици
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су радили, али и оштро. Њихова оштри-
на је произилазила из чињенице да су сви 
запослени били почетници, осим чове-
ка који је понео титулу првог директо-
ра (наше) школе, Драшка Драшковића и 
самог господина Поповића. Наставу су, 
поред наставника Радомира Пантовића, 
Вере Полексић, Стаменке Јовановић, Ра-
дише Терзића, Љубише Максимовића из-
водили и спољни сарадници из школе и 
привредних организација. 

Марљивост и тимски рад, професо-
ри и ученици су испољавали кроз број-
не ваннаставне активности. Низ секција је постојао још од самог почетка рада, као 
што су литерарна, драмска, фолклорна, шаховска, спортска секција и друге. Заједно су 
учествовали на бројним такмичењима на којима су освајали завидна признања, али 
и у свим могућим радним активностима друштвеног значаја, посебно издвојивши 
акцију пошумљавања (Златибора, Шаргана...)

Све наведено, у овом тексту, указује да је наша школа, од почетка рада, па све до 
данашњих дана, била и остала угледна и цењена установа у којој су одрастале бројне 
генерације и стасавале у озбиљне људе.

Срдачно захваљујемо господину Рају Поповићу што нам је, евоцирајући своје 
успомене, приближио некадашње особености наше школе.

Још једном, хвала!

Идите, певајте са својим одељењем

Екскурзија. Идемо аутобусом преко Босне. Два електро одељења – једни седе у 
предњем делу аутобуса, а други у задњем одакле допире песма.

Да ли је све у реду?
Одлазим у задњи део аутобуса, седам на прво слободно место и прикључујем се 

песми.

Професори на екскурзији
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– Идите и певајте са својим 
одељењем.

– И ви сте моји. Умем да певам и 
ваше песме.

Мало-помало напетост попушта, 
атмосфера се мења.

Из предњег дела аутобуса прихва-
тају песму, и више нема одвајања, сви 
су другови, сви су заједно.

       
    Стаменка Јовановић

Симо, Симо

На повратку из Охрида са предивне екскурзије идемо преко Косова. Пролазимо 
поред винограда. 

Одједном се у аутобусу проломи: 
– Симо! Симо!
– Сад ћу ја – и возач Симо заустави аутобус. 
Док сам се окренула, а сви су ученици већ били напољу. Протестујем. Шта ћу рећи 

у школи?
Не прође ни пет минута, а аутобус опет пун ученика, али пуни и њихови џемпе-

ри, кошуље...
И „Симо, Симо,” заори се касније још једном. Овог пута, поред јабучара.
Кад смо у Ужицу изашли из аутобуса, обућа нам се лепила од слатког грожђа, а 

уста топила осмесима због несташлука.
          Стаменка Јовановић

Ученици на екскурзији
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***
На фериботу за Напуљ од силине удара таласа свим члановима колектива је мука: 

неки покушавају да остану на ногама, али лете с једне на другу страну палубе, други не 
мрдају, пресамићени преко ограде, трећи леже на клупама.

Коса, спремачица, из свег гласа дозива директора Раја Поповића:

– Директоре, заустављајте ово, хоћу да сиђем!

         Стаменка Јовановић

ИНТЕРВЈУ СА РАДОМИРОМ ПАНТОВИЋЕМ

Од када и колико дуго сте радили у Техничкој школи и на којој 
позицији? 

Школа је почела са радом 1960. године. Те године сам и ја за-
почео рад у њој и то организовањем првог пријемног испита, на 
основу кога су тадашњи ученици стицали право на образовање у 
оквиру машинског и електротехничког смера. Један сам од првих 
професора Школе заједно са Рајом Поповићем, Стаменком Јовано-
вић и Вером Полексић. За наредних 12 година, колико сам провео у 
овој школи, као професор механике, број запослених се, наравно, 
знатно повећао, делом и због тога што према тадашњем пропису школа није могла 
бити одвојене од привреде, па су нпр. у трећем и четвртом разреду наставу изводили 
спољни сарадници.

Какав је углед имала Школа те 1960. године? 
Сматрам да су ученици ти који носе углед школе, а не професори, без обзира ко-

лико су добри у свом послу. Школа је од самог почетка била цењена, јер помен имена 
многих који су кроз њу прошли, завршили факултете и постали озбиљни пословни 
људи, доприноси ономе о чему говорим. 

Чега се најчешће и најрадије сетите из периода који сте провели у Техничкој 
школи?
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То су, засигурно, дружења. Било је ту доста излета, како са колегама, тако и са 
ученицима, и морам рећи да су ми подједнако драга.

Да ли су постојале неке ситуације, догађаји којих не желите да се присећате?
Не, јер то је, заиста, један леп период.
Дуго сте радили у просвети. Шта можете навести као главну одлику доброг про-

фесора?
Прво и основно је да човек, који ради са децом, треба добро да разуме шта је дете 

и да га цени.
Шта мислите да ли је данас теже радити са децом?
Свакако, али моја критика није окренута ка деци, већ ка друштву, а постоји и још 

једна напомена, а то је да породица и школа морају ићи у истом смеру, што данас че-
сто није случај.

И за крај нам реците да ли бисте се, иако сте професор у пензији, прихватили 
наставе школи?

У овим годинама, морам признати да бих се тешко наканио.

Професори у зборници играју фудбал
Било је то у оно време када је професорски кадар у школи у просеку имао 28 го-

дина. Неко је за време великог одмора одузео фудбалску лопту ученицима и донео је у 
зборницу. Угледавши лопту, неки професори не одолеше жељи за шутом и она поле-
те, додавана, с краја на крај зборнице. У том тренутку, редар улази да узме креде у боји 
за час. Запањен, одмах истрчава и право у учионицу. Виче:

– Да видите само, професори у зборници играју фудбал.
          Стаменка Јовановић

И да знате, костим је био тесан

На Бледу смо. – Базен у хотелу „Голф” ради – дотрчали су ученици да ми кажу. 
Стигла сам пред затварање. Молим да нас приме, „да се деца мало испливају” и то, 
ако може, џабе. Може. Услов – без скакања. Пристајем. Али, ја нисам понела костим, 
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а децу без пратње не смем да 
пустим. Једна од ученица, Јуца, 
рече да ће ми уступити свој. 
Стижемо. Још сам у свлачиони-
ци, а већ чујем издајничко пљу-
скање воде – наравно, младићи 
се скоковима показују пред де-
војкама.

Нису вредела ни упозо-
рења, ни заповести, а ни молба 
да ми не квасе косу. Све је било 
по њиховом. Срећом, чувар је 
био благонаклон, а других го-
стију није било.

Излудирали су се, лепо за-
хвалили и напустили смо хо-
тел. Моја коса је сва у фронцлама, налик покислој кокошки.

На једном од сусрета, прослава и подсећања, један од некадашњих актера „пли-
вања са скоковима у воду” ми рече: – И да знате, професорка, костим вам је био тесан.

          Стаменка Јовановић

Укован

На једној матурској вечери прекрасна музика. Сви се дигли, играју. У мени све 
трепери. Хтела бих и ја да заплешем, али ми нико не прилази, пошто крај мене седи 
мушкарац који би требало да ме позове на игру. 

Најзад, сва узбуђена, обратих му се:
– Па хајде већ једном да заиграмо.
– Не могу, купило сељаче нове ципеле и дошло на матурско вече, а оне, нове и не-

умољиве, направиле жуљеве. Музика, као жеравица, у утроби поиграва, а ја као уко-
ван.

          Стаменка Јовановић

Професори испред школе
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Ученици 1976-1977. 

Матуранти 1981/82
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БИОГРАФИЈЕ ДИРЕКТОРА И ПОМОЋНИКА

Срђан  
Друловић

Рођен је 13. августа 
1941. године у Вра-
нешима код Коки-
ног Брода. Основну 
школу завршио је у 
Мраморку у Банату, а средњу техничку 
школу у Трстенику. До одласка у војску 
радио је у београдској Хидротехници. 
Студије је завршио 1970. године на Ви-
сокој индустријско-педагошкој школи 
у Ријеци и добио стручни назив про-
фесор физике и термодинамике. Исте 
године се запослио у школи за КВ рад-
нике „Радоје Марић” у Ужицу на место 
професора металске групе предмета, а 
потом је прешао у Техничку школу. За 
директора Техничке школе изабран је 
1976. године и на том месту је био до 
септембра 2001. године. Након заврше-
ног мандата, наставља рад у настави до 
пензионисања 2005. године. Преминуо 
је 2. маја 2009. године.

Рајо  
Поповић

Рођен је у селу Лопа-
шу, општина Пожега 
1930. године. Чети-
ри разреда основне 
школе завршио је у 

месту рођења. Због окупације земље, није 
ишао у школу од 1941. до 1945. године. 
Завршио је четири разреда „Ниже реал-
не гимназије” у Пожези, следећа четири 
разреда гимназије завршио у „Мушкој 
гимназији” у Чачку и Природно-матема-
тички факултет у Београду. Први радни 
однос засновао је 1958. године у Основ-
ној школи „Андрија Ђуровић”. За про-
фесора математике, у Техничкој школи, 
постављен је 1. септембра 1960. год. Уз 
обавезе професора, обављао је и послове 
шефа металуршког одсека и помоћника 
директора школе. Директор школе био је 
од 1965. до 1976. године када је споразум-
но раскинуо радни однос и прешао на рад 
у Педагошку академију у Ужицу, затим на 
Учитељски факултет на коме је радио до 
1995. године када је пензионисан.
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Радиша
Димитријевић 

Рођен је 5. септембра 
1948. године у Бјелуши, 
код Ариља, где је завр-
шио и ниже разреде ос-
новне школе, а више у 

Брекову. Потом завршава Економску шко-
лу у Ариљу, Вишу педагошку школу у Ужи-
цу и уз рад Филолошки факултет у Београ-
ду, 1974. године, и добија стручно звање 
професор српског језика и југословенске 
књижевности. Радио је у Основној шко-
ли „Вук Караџић” у Степојевцу од 1969. до 
1970. године и Основној школи „Његош” 
у Ражани од 1972. до 1974. године. Од 1974. 
запошљава се Техничкој школи „Радоје 
Марић” на место професора српског јези-
ка и књижевности, а у почетку предаје и 
одбрану и заштиту. Послове помоћника 
директора обавља од септембра 1977. го-
дине до 2001. године, када се враћа у на-
ставу. Преминуо је новембра 2002. године.



106 ТЕХНИЧКА ШКОЛА 1960-2010.

VAL JAONICA

BAKRA

SEVOJNO

VAL JAONICA

BAKRA

SEVOJNO

СТРАТЕШКИ ПАРТНЕРИ

Разлог оснивања Техничке школе био је велики недостатак кадрова техничке 
струке. Те 1960. године постали смо васпитно-образовна установа која је у наредном 
периоду припремала потребне кадрове за привреду и јавне службе. Започета сарадња 
са привредним предузећима као што су Ваљаоница бакра, Импол севал, МПП „Једин-
ство”, Први партизан траје до данашњих дана. Увођењем нових образовних профила 
успешној сарадњи се придружило и предузеће Принт Лајн.

С поносом можемо изјавити да са нашим стратешким партнерима остварујемо 
одличну сарадњу кроз обављање практичних вежби и блок наставе ученика у погон-
ским просторијама предузећа где ученици надограђују и обогаћују теоријско знање 
стечено у школи. 

Обострана сарадња пружа могућност да ће у будућности ти исти ученици Тех-
ничке школе имати прилику да постану радници или руководиоци поменутих пре-
дузећа, што је и раније била пракса. 

Безусловна подршка наших стратешких партнера учинила их је драгим и радо 
виђеним гостима наше школе. 
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ТЕХНИЧКA ШКОЛA 2011. ГОДИНЕ

У животу човека од педесете до шездесете године одигра се пуно тога. Тада смо на 
врхунцу професионалне каријере, стекли смо завидно и незаменљиво животно иску-
ство. Ушли смо у доба мудрости и паметних одлука. Деца крећу самостално на пут који 
смо  за њих утабали. Уживамо у ономе што смо за себе створили и настављамо даље... 
Од педесетог до шездесетог рођендана смо наставили да радимо, Техничка школа је 
узрасла још више и постала пример успешног живота и  упорног стварања. 

На почетку школске 2010/2011. године у школу је уписано 943 ученика. Ученици су 
се школовали у 4 подручја рада: Машинство и обрада метала, Електротехника, Геоло-
гија, рударство и металургија, Хемија, неметали и графичарство.

У подручју рада Машинство и обрада метала уписани су образовни профили: 
Машински техничар за компјутерско конструисање, Техничар за компјутерско 
управљање, Аутомеханичар, Механичар грејне и расхладне технике, Механичар гасо 
и пнеумоенергетских постројења, Оператер машинске обраде – оглед. Поред тога за 
глуве и наглуве ученике уписан је профил Аутолимар, а за ученике ометене у развоју 
профил Манипулант у обради метала и Помоћник бравара.

У подручју рада Електротехника уписани су образовни профили: Електротехни-
чар електронике, Електротехничар телекомуникација – оглед, Техничар мехатро-
нике – оглед, Електротехничар рачунара, Електромеханичар за термичке и расхладне 
уређаје, Електромонтер мрежа и постројења, Електроинсталатер и Електромехани-
чар за машине и опрему. 

У подручју рада Геологија, рударство и металургија уписан је образовни профили 
Техничар за рециклажу – оглед. У подручју рада Хемија, неметали и графичарство 
Техничар за обликовање графичких производа – оглед, а за ученике ометене у развоју 
Помоћник књиговесца. 

Школске 2010/2011. године, добитник Вукове дипломе је Милош 
Каљевић, ученик IVе2 одељења, као и најбољи ученик Школе.

Милош Каљевић
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ШКОЛСКА СЛАВА – САВИНДАН 2011.
Многи дани у току једне школске године протекну нам помало неприметно. 

Провуку се кроз прсте безбојни, један налик другом, или остане тек понеки трен у 
сећању. Ипак, постоје и дани који својом светлошћу обасјавају чак и време испред и иза 
себе. Школска слава је један од њих. Ка њој смо путовали полако, сигурним кораком, 
приносећи Светом Сави наш труд и наше дарове. И овај пут смо кроз програм при-
премљен за прославу Славе покушали да на нов, другачији начин, осветлимо неке 
моменте из живота Светог Саве... 

Школска слава – Савиндан 2011. године
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ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА 2011. 
Већ традиционално у марту месецу одржан је Дан ваннаставних активности у 

школи, познат и под називом „Отворена врата школе”. Наши професори и ученици 
су имали циљ да се кроз појединачне активности представе различита подручја рада: 
електротехника, металургија, графичарство, машинство. Врата школе су била „отво-
рена” за све ученике основних школа из Златиборског округа који размишљају да 
своје средњошколске дане започну у нашој школи. 

Дан отворених врата 2011. године
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ШКОЛУ ПОСЕТИЛИ НАСТАВНИЦИ  
ИЗ 18 СВЕТСКИХ ЗЕМАЉА 

Пројекат „Живети заједно”, у којем је наша школа партнер Ужичком центру за 
права детета, више година се већ успешно реализује, па осим што су ученици наше 
школе боравили у Трогену у Швајцарској, нашу школу су посетили наставници из 18 
земаља света, са четири континента, из земаља: Швајцарске, Македоније, Молдавије, 
Лаоса, Тајланда, Мјанмара, Хондураса, Гватемале, Ел Салвадора, Танзаније, Етиопије. 
Колегама из далеких земаља било јако интересантно да виде средњу школу у Србији, 
просторно-техничке, али и организационе капацитете наше школе. 

Пројекат „Живети заједно”, нашу школу посетили наставници из 18 земаља света
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РЕАЛИЗАЦИЈА ОБУКА ЗА „МЕПИ” ПРОГРАМ

Наша школа се укључила и 
у програм Међународног при-
знања за младе – МЕПИ. 

Програм МЕПИ је свеобух-
ватни програм добровољних, 
културних, образовних, спорт-
ских и авантуристичких актив-
ности. Циљ је да се развија и 
изграђује самопоштовање, 
одговорност и друштвена свест 
младих људи кроз непосредно 
учешће у четири подручја анга-
жованости (добровољни рад, 
вештине, експедиције и рекреа-
тивно бављење спортом). 

 Од 14 – 16. априла 2011. 
године у нашој школи је одржана 
обука за инструкторе и менторе 
МЕПИ програма, којој су поред 
наших, присуствовали настав-
ници из још 11 школа из Србије.

Презентацији Програма 
и конференцији за медије су 
присуствовали и представ-
ници Британске амбасаде у Бео-
граду, директор Британског 
савета, градоначелнику Ужица, 
представници Министарства 
просвете као и многобројни 
социјални партнери школе. Програм међународног признања за младе – МЕПИ
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САРАДЊА СА ПРИЈАТЕЉСКИМ ШКОЛАМА
Током 2011. године смо наста-

вили сарадњу са школама из Субо-
тице и Крагујевца, али и са школом 
из Крања и кроз учешће ученика 
у активностима које се реализују 
у школама трудили се да им омо-
гућимо што свестранији развој. 
Пројекат „Школа без насиља” који 
се реализује у школи у Суботици и 
„Дани октобра” у Крагујевцу били су 
повод и за укључивање наше школе у 
активности партнерских школа. 

Наши ученици су се највише 
радовали одласку у Крањ, где су 
могли да виде савремену опрему из 
света мехатронике и електронике 
и упознају се са својим вршњацима 
из пријатељске Словеније. Средином 
априла, ученици наше школе Алек-
сандра Ђурић, Давид Недељковић, 
Милан Шапоњић, Радивоје Брајовић, 
Вељко Тодоровић и Младен Бабић са 
професором Милорадом Мурићем 
су боравили у Крању, где су активно 
учествовали у настави, али и обила-
зили лепоте Словеније.

У оквиру размене ученика и на-
ставника двеју школа из Ужица и 
Крања, у посети нашој школи су били 
ученици Техничке гимназије из 

Посета наших ученика Крању
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Крања у септембру и новем-
бру 2011. У њихову част  одр-
жано је и књижевно вече 
посвећено песнику Шарлу 
Бодлеру. 

 У октобру 2011. годи-
не делегација наше школе 
боравила је у Словенији у 
циљу учешћа у пројекту 
„Зближавање култура и ис-
куствено учење”, који је ре-
ализовала Струковна гим-
назија Техничког школског 
центра Крањ. У пројекту су 
учествовали следећи уче-
ници: Стефан Радојичић 
IIе3, Андрија Петровић Iе3, 
Драган Цвијовић IIе2, Да-
нијела Васиљевић IIIг, Владе 
Стајић IIIм2 и Радован Бук-
вић IVе1 одељење, Небојша 
Зарић, професор физичког 
васпитања, Марија Жунић, 
професор графичке групе 
предмета, Јелена Павловић, 
помоћник директора и ди-
ректор школе, Драган Ту-
цаковић, који је у складу са 
одлуком Школског одбора 
потписао повељу о сарадњи 
са директором ТШЦ Крањ.

Ученици Техничке гимназије из Крања у посети 
нашој школи 2011. године
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Представници наше школе у пројекту „Зближавање култура и искуствено учење” – Покљука 2011.
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ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА
Савет Европе и Европски центар за модерне језике обележавају 26. септембар 

као Европски дан језика, а Стручно веће за стране језике у Техничкој школи је ову 
манифестацију обележило представом коју су извели ученици наше школе у просто-
рији школске библиотеке. Осим представе на енглеском језику, чули су се и стихови и 
поучне речи на француском и немачком.

Представа наших ученика изведена на енглеском језику

НАША БОРБА ЗА ЧИСТИЈУ ПЛАНЕТУ

Наши ученици са својим професорима су и ове године били веома активни у раз-
личитим активностима из области екологије, рециклаже и одрживог развоја. 

Еколошка секција на челу са професорком Горданом Остојић реализовала је низ 
активности и радионица, изложби ученичких радова, ликовни конкурс, израду 
пригодних паноа, кратких филмова, презентација и других активности, на тему 
„УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ ОТПАДОМ”. Учествовали су и у реализацији пројекта „Више 
знања – мање отпада”, а у сарадњи са удружењем „Опстанак” из Ужица. Органи-
зовали су уз помоћ драмске секције и „Еко вече” на коме је премијерно изведена 
представа „Ко рециклира – профитира”. У јуну су учествовали у акцији „Очистимо 
Србију”.
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Ученици са професорком Горданом Остојић и радови на тему „Управљање чврстим отпадом” 
Ликовни конкурс на тему „Није сваки отпад ђубре” или „Какву планету ја желим, а каква је сада”.
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ОБУКЕ НАШИХ НАСТАВНИКА

Током 2011. године наше колеге су одржале 
низ обука својим колегама у школи. 

• Организован је семинар „Развој нових 
образовних профила у сарадњи са привре-
дом”, који су реализовале Марина Јелисије-
вић, национални координатор за техничара 
за рециклажу и Сања Селаковић, интерни 
носилац промена са реализаторкама из Тех-
ничке школе из Пожеге

• Једнодневна обука наставника приправника за „Примену савремених настав-
них метода, оцењивање и израду водича за оцењивање”, коју су реализовале Татјана 
Старчевић, национални координатор за телекомуникације и Сања Селаковић, 
интерни носилац промена. 

• Обука за израду тестова знања, у реализацији Александре Поповић, психолога и 
Иване Вермезовић, школског педагога. 

• У оквиру „Развоја система управљања квалитетом у школи”, одржана је обука 
за руководиоце сектора и руководиоце тимова на тему „Тимски рад” и радионица 
„Први кораци у изра-
ди Школског развој-
ног плана”. Обуку су 
реализовали Марија-
на Симовић Алексић, 
екстерни носилац 
промена, менаџер 
квалитета и руково-
дилац РЕЦЕКО тима и 
Сања Селаковић, ин-
терни носилац про-
мена.

Обуке наставника 2011.

Обуке наставника 2011.
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ПРОЈЕКТИ 2011.
Пројекат Регионални центри компетенција, РЕЦЕКО – Србија, настављен је кроз 

низ активности како у школи тако и на нивоу Главне пројектне групе. Поред низа 
састанака и радионица на тему „Менаџмент управљања квалитетом”, школски 
менаџери квалитета Јелена Павловић и Маријана Симовић Алексић су израдили При-
ручник за управљање квалитетом.

Школски РЕЦЕКО тим 2011. године радио је у саставу: Маријана Симовић Алексић, 
координатор тима, Андријана Долаш, Марина Јелисијевић, Татјана Старчевић и 
Данијела Продановић. 

Техничка школа је израдила нову организациону структуру у складу са предло-
зима који су дефинисани на састанцима Главне пројектне групе. У школи су фор-
мирана три стручна сектора и то сектор за машинство, сектор за електротехнику и 
сектор за металургију и графичарство и два општа: сектор од општег значаја и сектор 
за унапређење квалитета (РЕЦЕКО). Сваки сектор има руководиоца. У оквиру стручних 
сектора формирани су тимови образовних профила који имају своје руководиоце. У 
оквиру општих сектора распоређени су већ постојећи тимови у школи и формирани 
нови у складу са потребама. Имплементација је почела почетком 2011. године.

У оквиру пројекта „Модернизација система средњег стручног образовања” током 
ове школске године формирани су тимови за самовредновање у школи, а за коор-
динаторе именовани су Марија Жунић и Иван Савић, који су у претходном периоду 
прошли обуке у оквиру пројекта. 

Пројекат Регионални центри компетенција – РЕЦЕКО 2011.



119ТЕХНИЧКА ШКОЛА 2011.

Организациона структура наше школе
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ПРВИ ПРЕКОГРАНИЧНИ САЈАМ  
ОМЛАДИНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА  

„БРАТУНАЦ 2011.”
Ученичка предузећа из наше школе успешно су учествовала на Првом преко 

граничном сајму Омладинског предузетништва „Братунац 2011” који је одржан 28. 
новембра 2011. године. У оквиру пројекта „Увођење одрживих модела предузет-
ништва као подршка економском развоју у Западној Србији и Североисточној БиХ”, 
три ученичка предузећа из наше школе су представила своје производе.

Награде нису изостале, а наши ученици су освојили награде у следећим катего-
ријама:

Најбољи штанд: „Ела” – 1. место
Најбоље предузеће: „Раф” – 2. место
Најбољи производи: „Фокус” – 3. место

Сајам ученичког предузетништва у Братунцу  
2011. године
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УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
Ученички парламент је 2011. учествовао у низу акција као што је: „Поздрав граду 

и поздрав школи”, у организацији Ужичког центра за права детета, на Градском тргу 
и Тргу Светог Саве, а у част Дана Града.

Ученички парламент 2011. године

 У школи се велика пажња посвећује превентивним активностима у циљу борбе 
против насиља, а ученици су се активно укључивали у рад Тима и организовали спор-
тске турнире и друге акције у циљу стварања безбедног и сигурног окружења.

Вања Рогић и Катарина Јездовић, ученице IVг, плакати са конкурса Стоп насиљу, без насиља молим!



122 ТЕХНИЧКА ШКОЛА 2011.

Ученички парламент је покренуо акцију отварања „Клуба техничара Ужица”.
Акцијом коју је организовао Црвени крст Ужице, и ове године у нашој школи обе-

лежен је 1. децембар, Дан борбе против ХИВ-а.

Клуб техничара Ужице Дан борбе против ХИВ-а

 

ТАКМИЧЕЊА И УСПЕСИ НАШИХ УЧЕНИКА  
У 2011. ГОДИНИ

Ученици стонотенисерске секције су у 2011. години освојили 1. место у екипној 
конкуренцији на Окружном такмичењу и остварили пласман на ОСИУРС (Олимпијске 
спортске игре ученика Србије). Такође и у појединачној конкуренцији, ученик наше 
школе Урош Комић освојио је 1. место на Окружном такмичењу, па је и као појединац 
остварио пласман на ОСИУРС. И у дисциплини пливање су забележени добри плас-
мани: Чедомир Марковић и Љубомир Николић освојили су 2. место на Међуокруж-
ном такмичењу у пливању и пласирали се на Републичко такмичење.

У априлу 2011. године у нашој школи је одржано Окружно такмичење из историје 
и Републичко такмичење за електромеханичаре термичких и расхладних уређаја. 
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА 2012. ГОДИНЕ
Ове школске године нашу школу је похађало 880 ученика. 
Школске 2011/2012 године, добитник Вукове дипломе и ђак гене-

рације била је Александра Ђурић, ученица IVе2 одељења.

ШКОЛСКА СЛАВА – САВИНДАН 2012.
Следећи пут Светог Саве, стицали смо нова знања, вештине, откривали нове 

светове и тако дочекали још једну Славу. Овај пут, снег и невреме спречили су многе 
наше пријатеље из далека да нам дођу. Али смо се побринули и ове године да будемо 
прави домаћини, а г. Горан Мандић из фирме „Ин принт”, потрудио се да свећом 
подсети на светлост просвећења коју нам је донео Свети Сава, колачем – на хлеб 
којим је његов отац са синовима хранио и најсиромашнијег у свом дому, житом – на 
све наше драге уснуле у вери и нади да ће нама, њиховим потомцима, бити боље... 
Топлота око срца коју смо осећали и међусобно делили отерала је сву хладноћу која је 
наоко желела да нас узме под своје.

Домаћин славе и гости

Александра 
Ђурић
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ЗНАЊЕМ СЕ СНЕГ НЕ ТОПИ
Почетком 2012. године пао је велики снег и продужен је зимски распуст. Највише 

су се радовали ђаци, док су њихови професори вредно чистили снег око школе и уче-
ствовали у градској акцији чишћења и уклањања снега са јавних површина. Профе-
сори су оловке заменили лопатама и крамповима и „ухватили се у коштац” са снегом 
и ледом око школе.

Чланови драмске и музичке секције који су приредили богат програм

 Акција чишћења снега 2012.
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ЈОШ ЈЕДАН ВАЖАН ГОСТ 
У ПОСЕТИ НАШОЈ ШКОЛИ

Господин Јоаким Хагеман, руководилац ГИЗ ВЕТ пројекта у Србији био је гост 
наше школе. Одлична сарадња са ГИЗ-ом је резултирала учешћем у њиховом пројекту 
за унапређење рада техничких школа у оквиру којег је у августу школа добила опрему 
за мехатронику. 

Господин Хагеман у посети нашој школи, разговор са ученицима и професорима



126 ТЕХНИЧКА ШКОЛА 2012.

САРАДЊА СА ПАРТНЕРСКИМ ШКОЛАМА
И током ове године смо наставили сарадњу са школама из Суботице и Крагујевца 

и са школом из Крања, основни фокус сарадње био је у планирању развоја постојећих 
и нових образовних профила уз размену искустава и пружање узајамне подршке. 
Успостављена је и сарадња са Средњом школом „Георги Наумов” из Битоља. Настав-
ници наше школе боравили су неколико дана у Техничко школском центру у Крању. 

Трочлана делегација Техничке школе из Ужица боравила је у Македонији у посети 
средњој школи „Георги Наумов” у Битољу поводом прославе Дана школе, од 1. до 3. 
фебруара 2012. године.

Школа „Георги Наумов” Битоља Директори две школе

 Делегација пријатељских школа „Госпођа министарка” на македонском језику
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Кабинети у школи „Георги Наумов”

ПОСЕТА СЛОВЕНИЈИ
Директор школе Драган Туцаковић и наставници Татјана Старчевић, Милорад 

Мурић и Жељко Антонијевић су 19. 9. 2012. године присуствовали 1. Међународном 
фестивалу примера добре праксе у подручју рада мехатроника у ТШЦ у Крању, у 
Словенији. Директор је имао и конструктивне разговоре са директором ТШЦ Крањ, 
Јожетом Дреновецом, који су се односили на наставак међународне сарадње. Настав-
ници Татјана Старчевић и Милорад Мурић су излагали рад „Израда водича за оцењи-
вање”, и са колегом Жељком Антонијевићем присуствовали предавањима раз-
мењујући искуства.

Делегација Техничке школе у ТШЦ Крањ
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ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА 2012. 
„ТЕХНИКА ЈЕ УВЕК У МОДИ!”

 То је био слоган 2012. године када су у оквиру Дана отворених врата, ученици и 
наставници позвали основце да се упознају са образовним профилима за 2012/2013. 
годину у подручјима рада: машинство и обрада метала, електротехника, металургија 
и графичарство.

Техничка школа се представила кроз активности многобројних секција, кул-
турне и друштвене активности, а заинтересовани ученици могли су, на лицу места, 
да ураде и тест професионалне оријентације.

Основци у посети нашој школи „Отворена врата” 2012.

ЧЕТВРТИ САЈАМ ОБРАЗОВАЊА
У циљу професионалне оријентације организован је и одржан четврти Сајам 

образовања 16. и 17. маја 2012. године у холу Народног позоришта у Ужицу. Сајам је 
организован на иницијативу и у организацији чланова Одбора за школство Регио-
налне привредне коморе Ужице.
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Наши креативни ученици и гости на Сајму образовања

САВРЕМЕНА ШКОЛА У КОЈОЈ СВИ УЧИМО
И ове године смо сви учили, и ученици и наставници. Имали смо радионице за 

наставнике на тему „Планирања и припремања наставе”, а израђен је и „Водич за 
припремање наставника за наставу”, који су израдили Јелена Павловић, Ивана Вер-
мезовић, Александра Поповић и Сања Селаковић.

У школи је настављен рад различитих тимова. Формирана је нова организациона 
структура која се заснива на подели на секторе и тимској организацији. Формирана 
су три наставна сектора и тимови образовних профила, сектор од општег значаја и 
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сектор за обезбеђење квалитета (РЕЦЕКО). Тим за самовредновање реализовао је све 
планиране активности и израдио детаљан извештај о самовредновању и акционе 
планове за унапређење рада у областима Настава и учење и Постигнућа ученика. Тим 
за Школски развојни план израдио је нови развојни план за нaредних пет година. 
РЕЦЕКО тим радио је на изради нове организационе структуре, изради програма 
огледа Регионални центри компетенција, изради процеса и процедура и друго.

Школа је по завршетку наставе прешла на Live@EDU систем електронске кому-
никације у оквиру кога су запосленима отворене мејл адресе.

Настављено је осавремењавање учионица, радионица и лабораторија савреме-
ном опремом. Формиран је кабинет за мехатронику, а набављен је и део опреме која је 
недостајала, као што је сет за електропнеуматику и ПЛЦ уређај са софтвером.

Нова опрема за мехатронику

У 2012. године у ЗУОВ-у je рађена ревизија наставних планова и програма за обра-
зовне профиле Електротехничар телекомуникација и Техничар мехатронике, а један 
од чланова радне групе била је и Татјана Старчевић као Републички координатор за 
оглед

У оквиру Пројекта IPA 8, Подршка осигурању квалитета система завршних испита 
на националном нивоу у основном и средњем образовању, у радној групи учество-
вале су и наше колегинице Татјана Старчевић и Ана Јованетић Марковски.

У корак са временом, Техничка школа је и на Фејсбуку, од марта 2012.
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ОКРУЖНО  
ТАКМИЧЕЊЕ  
ИЗ ИСТОРИЈЕ

У Техничкој школи одржано је 
Окружно такмичење из историје 
2012. године.

Наша Фејсбук страница

Такмичење из историје
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ПРОЈЕКТИ 2012.
У оквиру пројекта Регионални центри компетен-

ција, РЕЦЕКО – Србија, ове школске године акценат је 
стављен на реализацију активности унутар школе и 
размену искустава и примера добре праксе са другим 
школама. 

Директор Драган Туцаковић је у оквиру овог 
пројекта од 25. до 28. новембра 2012. године боравио у 
Немачкој, у студијској посети школи сертификованој 
по ЕFQМ моделу у граду Остеороде, а своја искуства и 
импресије поделио са колективом Техничке школе.

Пројекат „ЗОРА Про”, Златиборска образовно развојна акција, бавила се 
утврђивањем регионалних потреба за кадровима и одређеним квалификацијама 
из изабраних бранши у Златиборском округу. У пројекат су укључени: 9 средњих 
стручних школа Златиборског округа, Регионална привредна комора, Национална 
служба за запошљавање, Регионални центар за професионални развој запослених у 
образовању и Школска управа. 

 Пројекат „Модернизација система средњег стручног образовања” настављен је 
и успостављено је партнерство са Економском школом из Ужица и Пољопривредном 
школом из Пожеге.

LIVE@EDU СИСТЕМ 
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

Мајкрософтов Live@EDU систем 
електронске комуникације и сарадње 
смо почели да користимо 2012. године 
ради лакше комуникацију међу запос-
ленима путем електронске поште и ко-
ришћења SkyDrive фасцикли у облаку. 

Директор Драган Туцаковић у 
Немачкој представља нашу школу

Директор и наставници током обуке
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Како је сам систем бесплатан за образовање, био је то подухват чији је буџет био веома 
прихватљив за једну образовну установу.

Стручно веће друштвених наука

Стручно веће металургије и  
графичарства

Стручно веће природних наука

Стручно веће машинства и  
практичне наставе

Стручно веће српског језика

Стручно веће математике и  
информатике

Стручно веће страних језика

Стручно веће електротехнике Стручно веће физичког васпитања

У јулу месецу 2012. године смо организовали обуке и вредно учили у школским 
кабинетима како бисмо унапредили дигиталне компетенције запослених и реализо-
вали активности планиране Школским развојним планом.
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УСПЕСИ НА РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА 
2012. обележило је и активно учешће и запажени резултати наших ученика на 

такмичењима на републичком нивоу.
17. Републичко такмичење у подручју рада графичарство, од 19. 4. до 21. 4. 2012:
1. место екипно Катарина Јездовић и Ивона Врачарић,
2. место појединачно Катарина Јездовић, 
3. место појединачно Ивона Врачарић,
Наставници Марија Жунић и Никола Ћосић.

19. Републичко такмичење ученика машинских школа Србије од 11. 5. до 12. 5. 2012. 
године: 

1. место Владимир Арсовић – аутомеханичар,
3. место Светозар Страњаковић – оператер машинске обраде – стругар,
4. место Младен Глишић – оператер машинске обраде – глодач, 
Наставници Борко Симовић и Војин Аврамовић.

19. Републичко такмичење 
ученика машинских школа

Катарина Јездовић и Ивона Врачарић  
1. место у екипном такмичењу  

из графичарства
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ЈАВНИ ЧАС У ЗГРАДИ ГРАДСКЕ КУЋЕ
У Свечаној сали Градске куће у Ужицу, 30. маја 2012. године, организован је јавни 

час који је имао за циљ подизање свести ученика и грађана о појму и значају ОДРЖИ-
ВОГ РАЗВОЈА. Кроз различите активности ученика указано је да одрживи развој пред-
ставља генерално усмерење и тежњу да се створи бољи свет, балансирајући социјалне, 
економске и факторе заштите животне средине. Час су реализовали ученици трећег 
разреда образовног профила Техничар за рециклажу – оглед који су ове наставне 
године по први пут у нашој земљи у редовном школовању имали предмет Одрживи 
развој и професорка Марина Јелисијевић.

Наши ученици држе јавни час у Свечаној сали Градске куће 

 МЕХАТРОНИЧАРИ НА КОНГРЕСУ

Уз помоћ пријатеља Школе, матуранти образовног профила Техничар меха-
тронике (одељење IVе3) су у оквиру блок наставе, са наставником Жељком Анто-
нијевићем, посетили 43. Конгрес о КГХ, у Сава центру 5. 12. 2012. Осетили су чари и 
атмосферу конгреса, посетили изложбу и присуствовали предавањима о енергетској 
ефикасности зграда, али и остварили занимљиве контакте са излагачима и разре-
шили неке недоумице везане за струку и даље школовање. 
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Мехатроничари у Сава центру на Конгресу КГХ

ДУХОВНО ВЕЧЕ
У организацији Кола српских сестара и наше професорке Љиљане Петроније-

вић, 27. априла, одржано је духовно вече на тему „Призив, дарови и значај жене у 
хришћанству”. У уметничком делу програма учествовали су чланови рецитаторске 
секције наше школе. 

Духовно вече у Парохијском дому, професорка Љиља и наши рецитатори
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КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ
Књижевно вече посвећено Владиславу Петковићу Дису одржано је 30. априла 

у простору школске библиотеке. Ученици, чланови драмске секције, упознали су 
публику са животом и делом познатог 
песника. Прозним текстом замишљеним 
као песниково казивање у првом лицу 
желели су да разјасне многе непозна-
нице и заблуде везане за живот и ствара-
лаштво чувеног модернисте као и да, у име 
песника, стану у одбрану његове поезије 
пред тадашњом књижевном критиком. У 
поетском делу вечери рецитатори су под-
сетили своје вршњаке и наставнике на 
најлепше Дисове стихове.

УРЕЂЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ  
ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА

Током школске године спроведене су све плани-
ране активности везане за уређење школског простора 
и просторија као и нега биљака. Уређење школског дво-

ришта реализовано у неко-
лико наврата пре првог снега, у 
организацији секција Одрживи 
развој и Биолошко-еколошке 
секције. Уређене су зелене 
површине, офарбана је ограда 
на степеницама, поткресане су 
и уклоњене суве гране са чети-
нара, компост који су напра-
вили ученици искоришћен је за потребе цвећа у школи.

Чланови рецитаторске секције  
у дружењу са Дисом

Неко воли да учи,  
а неко и да ради.  

Акција сређивања школског 
дворишта.

Акција сређивања школског 
дворишта.
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Чланови „Неформалне омладинске групе”, иначе 
ученици Техничке школе у Ужицу, 16. октобра 2012. 
године успешно су завршили радове на уређењу школ-
ског атријума.

У оквиру грађанске читаонице „Либерграф” и 
пројекта „Млади су закон”, а под покровитељством 
Министарства омладине и спорта, уз новчану донацију 
и ангажованост ученика уређено је двориште (атријум) 
Техничке школе. Овако уређено двориште представљаће 
простор где ће ђаци боравити за време великих и малих 
одмора, као и простор где ће се одржавати школске при-
редбе и разне прославе.

Након двомесечних радова, упорни ученици су овим 
путем, уз добру вољу и свакодневну ангажованост, пока-
зали да младе генерације само заједно и сложно могу 
завршити један овакав пројекат и самим тим допри-
нети много, како Техничкој школи тако и самом граду 
Ужицу. Као прави лидери у својој генерацији, истакли су 
се Милена Томић, Катарина Гогић и Александар Ћитић, 
ученици 3.т одељења.

ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ 
УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Поводом Светског дана детета 20. новембра 2012. године организована је хумани-
тарна посета Дому „Петар Радовановић” и дечијем одељењу Опште болнице у Ужицу. 
Ученици су однели пригодне поклоне и дружили се са децом.

Ученици и наставници Техничке школе су 26. 12. 2012. године посетили Дом 
за старе на Забучју. У посети су били представници секције Црвеног крста, Тима за 
подршку ученицима, Тима за културну и јавну делатност, Еколошка секција, МЕПИ и 
Ђачки парламент.

Отварање школског дворишта
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Том приликом изведен је мали драмски 
програм у виду скеча за који је сценарио и 
текст написала професорка Гордана Остојић, а 
представу су извели ученици школе. Ученици 
графичког смера израдили су новогодишње 
честитке и поделили свим корисницима дома.

Као што је већ традиција, у просторијама 
наше школе реализована је акција добровољног 
давања крви. Aкција је реализована 1. 3. 2012. 

Кроз различите активности и ове године 
обележени су и значајни датуми као што су: 16. 
октобар – Светски дан хране, 1. децембар – Светски дан борбе против сиде, 10. мај 
– Дан одрживог развоја, 14. новембар – Међународни дан борбе против насиља над 
женама итд. Својим делима, знањем и вештинама, ученици и њихови наставници 
су још једном показали значај чувања традиције, здравља, културе, животне средине, 
одрживог развоја и других животних вредности.

Током априла Ученички парламент је организовао традиционални турнир 
у малом фудбалу, а након финалне утакмице одржан је и Меморијални турнир 
посвећен Немањи Мутавџићу на коме су учествовали бивши ученици Техничке 
школе и другови из одељења Немање Мутавџића. 

Спорт, хуманост и уживање на терену испред Школе

У посети Дому „Петар Радовановић”
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Ученички парламент је у сарадњи са Канцеларијом за младе, а уз подршку Града 
Ужица и Британског савета организовао такмичење за ученике средњих школа у 
вишебоју у 4 дисциплине: шах, пикадо, полигон и квиз знања, као и такмичења 
у кошарци, одбојци и малом фудбалу. Такмичење је одржано 4. и 5. маја у Великом 
парку и Медицинској школи.

ДРУЖЕЊЕ ВАН ШКОЛЕ
Колектив Техничке школе је 28. јуна 2012. школску годину завршио на заједнич-

ком излету на Тари и Перућцу. Растерећени школских обавеза, сви смо уживали у 
природи и дружењу.

Излет колектива Техниче школе на Тари и Перућцу 2012.
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У 2012/2013. школској години наставу је похађало 849 ученика. 
Четворица ученика су показали изузетне резултате и добили су Вукове 
дипломе: Игор Ковачевић, Марко Николић, Младен Бабић и Немања 
Перишић. За ученика генерације проглашен је Младен Бабић IVe3, који 
је био гост на пријему за најбоље ученике из Србије у Белом двору. Није 
било ученика који су понављали разред.

ШКОЛСКА СЛАВА – САВИНДАН 2013.
Ове године смо по први пут кренули од самог почетка путевима Светог Саве. 

Отишли смо на извориште Светосавља једног раног октобарског јутра, да видимо 
Студеницу. Група од педесетак ученика и 
наставника литургијом и причешћем пока-
зала је да смо још увек чеда Светог Саве. 
А онда смо дошли у његову Доњу и Горњу 
Испосницу, до стене где се само напором, 
пешке, козјом стазом стиже. Пут нас је даље 
водио у Жичу, где је Свети Сава мирио браћу 
и крунисао Стефана. Истовремено, схва-
тили смо и да имамо обавезу да се, у свему 
што радимо, покажемо што достојнијим 
наследницима и настављачима њиховог 
дела. Са таквим мислима дочекали смо и 
ову школску Славу. Као и увек, било је пуно 
драгих нам пријатеља који су нас обрадо-
вали својим доласком, као и оних, исто 
тако драгих, који су нам послали поздраве 
са жаљењем што не могу бити са нама. На 
ту љубав којом обасјавамо и крепимо једни 
друге подсећали су нас и славска свећа 
својим светлим пламеном, и жито и колач 
од кога смо сви као један окусили, и прота 

Школска слава – Савиндан 2013. године

Школска слава – Савиндан 2013. године

Младен Бабић
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Благоје са оцем Миланом у својој топлој беседи. Ученици и професорке Данка Гогић, 
Гордана Недић и Данка Спарић уложили су труд и љубав да осмисле и изведу програм 
Духовне академије. Свечана је била и трпеза око које смо се окупили и поделили оно 
што имамо. Тај дан је био станица, оаза, на којој смо се окрепили путујући кроз многе 
тешкоће ка новом циљу, новој победи. 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

 Ученици са сметњама у развоју уче-
ствују у активностима у оквиру школе. 
Поред редовног учешћа на приредбама и 
различитим манифестацијама, ученици 
са сметњама у развоју и њихови профе-
сори организују продајне изложбе радова. 
Сав новац који прикупе користе за набавку 
материјала или потребног прибора за рад. 
Поводом Нове године ученици са сметњама 
у развоју у графичарству и њихови профе-
сори организовали су продајну изложбу 
новогодишњих честитки.

Школска слава – Савиндан 2013. године Школска слава – Савиндан 2013. године

Продаја новогодишњих честитки ученика са 
сматњама у развоју
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НАЈВИША ОЦЕНА ЗА ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ

Министарство просвете, науке и тех-
нолошког развоја, Школска управа у Ужицу, 
доставило је Техничкој школи Извештај о 
спољашњем вредновању квалитета рада Тех-
ничке школе Ужице, број 424-611-00002/2013-
15 од 12. марта 2013. године. У поступку 
спољашњег вредновања рада, Техничка школа 
је добила највишу оцену. 

Тим за спољашње вредновање који је 
чинило седам просветних саветника Мини-
старства просвете, науке и технолошког 
развоја Школске управе Ужице, извршио је 
спољашње вредновање рада школе у седам 
области квалитета (Школски програм и 
годишњи план, Настава и учењe, Образовна 
постигнућа, Подршка ученицима, Етос, 
Организација рада школе и руковођење и 
Ресурси), у периоду од 12. до 14. фебруара 2013. 
године. Том приликом посетили су четрдесет 
часова наставе у школи и праксу, обавили су 
интервјуе и анкетирали ученике, родитеље, 
наставнике, све чланове Школског одбора, 
директора и остале запослене у школи и пре-

гледали документацију. Сумарна процена квалитета рада школе: „У свим областима 
квалитета рада које су биле предмет вредновања у школи, доминирају јаке стране. 
Нема недостатака који би битно утицали на квалитет. Школа може да буде пример 
другим школама, посебно у области Организација рада и руковођење. С обзиром да је 
Школа остварила више од 75% свих стандарда укључујући и 100% стандарда који су 
кључни за вредновање, општи квалитет рада школе оцењује се оценом 4. Очекује се 
да Школа и даље унапређује свој рад и да задржи ниво у областима у којима је високо 
процењена.”



144 ТЕХНИЧКА ШКОЛА 2013.

НОВИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 
 На конкурсу за укључивање нових школа у реализацију огледног образовног 

профила електротехничар информационих технологија, наша школа је изабрана да 
од школске 2013/2014. године уведе овај образовни профил. 

У овој школској години уписано јe прво одељење ученика огледног образовног 
профила Електротехничар информационих технологија. Министарству просвете, 
науке и технолошког развоја је упућен захтев за верификацију новог образовног 
профила. Просветни инспектор је извршио инспекцијски надзор ради утврђивања 
испуњености услова за реализацију овог образовног профила и на основу упућеног 
извештаја. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је доставило решење 
у децембру месецу.

Подручје рада: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Трајање Број решења

електротехничар информационих  
технологија-оглед

4 год.
022-05-00020/94-03 

од 13. 12. 2013.

ОБУКЕ НАСТАВНИКА 2013.
У овој школској години реали-

зоване су многе обуке наставника на 
којима су унапредили и усавршили своја 
знања. Одржане су обуке наставника за 
примену нових наставних метода (Тим 
за стручно усавршавање и Сања Села-
ковић), за размену искуства и примери 
добре праксе у планирању и припре-
мању наставе (Тим за стручно усаврша-
вање, Ружица Страњаковић и Маријана 
Симовић Алексић), за израду наставних 
материјала (Тим за стручно усаврша-

Oбуке наставника 2013. године
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вање, Марина Јелисијевић и Сања Селаковић), за коришћење Офис 365 / Скај драјв 
(Тим за стручно усавршавање, Звонислав Поповић и Јелена Павловић).

ОСНАЖИВАЊЕ УЧЕНИЧКИХ ПАРЛАМЕНАТА  
ЗА ПРОМОЦИЈУ ДЕЧЈИХ И ЉУДСКИХ ПРАВА
Пројeкат „Оснаживање ученичких парламената за промоцију дечјих/људских 

права” реализовао се у нашој школи од јуна 2012. до марта 2013. године. Преко дваде-
сет ученика школе учествовало је на обукама које су реализоване у школи кроз двана-
ест радионица у три дана. Обуке су организовале и водиле професорке Данка Спарић, 
Мирјана Скоковић, Сандра Јокић и Маријана Симовић Алексић.

Своје активности смо заједнички планирали и креирали, а тим који се највише 
ангажовао чинили су: Давид Недељковић, Катарина Гогић, Данијела Миловић, Јелена 
Миловић, Јована Јевтић, Ана Прахин и Маријана Симовић Алексић.

Oбуке наставника 2013. године

Пројeкат „Оснаживање ученичких парламената за промоцију дечјих/људских права”
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Учествовали смо и на Конференцији „Ученички парламенти у акцији” одржа-
ној 26. јануара 2013. године у Регионалном центру за професионални развој запо-
слених у образовању. На Конференцији смо имали прилику да презентујемо своје 
активности у оквиру пројекта, разменимо примере добре праксе, али и да одредимо 
конкретне будуће активности ученичких парламената које излазе у сусрет потре-
бама ученика у школи. Крајем фебруара организовали смо и акцију „Безбедност на 
интернету” у холу школе, где су ученицима, наставницима и родитељима подељени 
флајери са практичним упутствима како да се заштите од електронског насиља. 
Расписан је и ликовни и литерарни конкурс за ученике. Најбољи радови награђени 
су књигом, а додељене су и специјалне награде. Награде је уручио председник Пар-
ламента Давид Недељковић на Светосавској прослави.

ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ
У четвртак 21. 3. 2013. године у свечаној сали Гимназије одржана је Почетна кон-

ференција пројекта „Успостављање система примарне селекције отпада у школама 
у Ужицу и Тузли” у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херце-
говина. Циљ пројекта је успостављање система примарне селекције отпада у двадесет 
и осам школа. 

Tоком другог полугодишта у школи је започела реализација пројекта „Успо-
стављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли” који 
финансира Европска унија преко ИПА фондова. 

Богдан Џекић Iе2, прво 
место за најбољи  

литерарни рад

Марија Марковић IIIт, 
друго место за најбољи 

литерарни рад

Бојана Стојановић IVг, прво место 
за најбољи ликовни рад
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Акцијом у школи „Не расипајмо енергију!” обележен је 5. март – Светски дан 
енергетске ефикасности. Матуранти образовног профила Техничар за рециклажу 
су премијерно извели еко-представу „Тетка је закон” на почетној конференцији 
пројекта прекограничне сарадње Ужица и Тузле. Ученици су ову представу поново 
извели за Дан отворених врата, а током маја су гостовали у братској школи у Субо-
тици 23. априла. Инфо-сесијом за ученике отпочела је реализација пројекта „При-
марна селекција отпада’’, који ће се реализовати у свим школама у Ужици и у Тузли, 
као пример добре праксе у прекограничној сарадњи. Приказана је презентација, преко 
које су се ученици упознали са проблемима загађења животне средине различитим 
отпадним материјалима, значајем примарне селекције и рециклажом. Наставница 
екологије Гордана Остојић била је носилац пројекта у нашој школи. Одржане су и три 
радионице. Теме су биле: Врсте отпада и њихова подела, Управљање отпадом и При-
родни ресурси. Школа је у оквиру пројекта добила канте за селекцију отпада.

 Провера стечених знања реализована је квизом који је одржан 12. децембра 2013. 
године у кабинету биологије. У квизу је учествовало седамнаест ученика, чланова Био-
лошко-еколошке секције, који су показали задовољавајуће резултате. Томић Милена и 
Ћитић Александар, ученици IVт одељења освојили су максималан број поена и стекли 
право да учествују на еко-кампу који је реализован у Сребренику у Босни од 8. 1. до 
12. 1. 2014. године за све ученике победнике квиза из средњих школа Ужица и Тузле. 
Томић Милена и Ћитић Александар су све време били едукатори – волонтери у овом 
пројекту. Своја знања стечена у редовном школовању и кроз овај пројекат успешно 
су путем презентације преносили ученицима свих одељења на часовима одељењског 
старешине током школске године. У априлу је завршена реализација овог пројекта, а 

Томић Милена и Ћитић Александар, 
ученици IVт одељења

Презентација о значају примарне селекције  
и рециклаже
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Сертификати обуке "Лидери изузетности"

завршна презентација пројектних резултата је организована у нашој школи 13. 5. 2014. 
године.

Техничка школа је била учесник у пројекту „Најлепше је ђачко доба” који је реа-
лизовала ТВ ЛАВ у сарадњи са Министарством културе у периоду октобар-децембар. 
Тема емисије су биле конкретне теме из наше школе. На предлог Тима за културну и 
јавну делатност, а у сарадњи са Тимом за подршку ученицима и Тимом за промоцију 
школе осмишљен је начин презентовања школе и свих активности ученика. Ката-
рина Гогић, ученица IVт одељења је била носилац активности. Кроз причу на тему 
„Школа није ноћна мора” представила је све активности у школи, сарадњу и подршку 
родитеља и презентовала образовне профиле које школујемо. Такође, психолог школе 
Маријана Симовић Алексић у оквиру истог пројекта гостовала је у ТВ емисији посвеће-
ној превенцији насиља.

Пројекат Регионални центри компетенција – РЕЦЕКО – 
Србија настављен је кроз активности у школи, активности 
директора и Форума менаџера квалитета.

Одржане су две обуке за менаџере квалитета и информатичаре за коришћење 
QM STAR електронске платформе и то 15. и 16. децембра 2012. и 26. и 27. јануара 2013. 
године у Београду. Обукама су присуствовали Јелена Павловић, Маријана Симовић 
Алексић и Славиша Димитријевић. Директори школа били су на студијском путо-
вању у Немачкој при чему су посетили школу у Остеородеу која има сертификат EFQM 
модела изврсности. Настављен је рад на Приручнику за управљање квалитетом који 
је допуњен новим процесима. Уведена је електронска платформа за смештање доку-
ментације у SkyDrive фасцикле, која је доступна 
свим запосленима и која омогућава брзо и јед-
ноставно управљање документима.

Обуке за менаџере 
квалитета „Лидери ка 
изузетности” у орга-

низацији ГИЗ-а у Београду одржане су 2. и 3. 
фебруара 2013. и 9. и 10. марта 2013. године. Пре-
давачи су били Јоаким Ротлуф и Давид Волкер. 
Обукама су присуствовале Јелена Павловић 
и Маријана Симовић Алексић, које су добиле 
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одговарајуће сертификате. Пројекат „Регионални центри компетенција РеЦеКО – 
Србија” завршен је у марту 2013. године.

Руководиоци школе су учествовали су на конференцији ТВЕТ „Правци развоја 
занатско-техничког ССО у Србији”, 26. и 27. новембра у хотелу Метропол у Бео-
граду, која је била посвећена флексибилним образовним системима и њиховим 
усклађивањем са потребама тржишта рада у циљу подстицања већег економског 
раста и повећања конкурентности. Наставник Павле Гавриловић је учествовао у 
изради образовног профила Бравар – заваривач у организацији немачке органи-
зације ГИЗ.

У оквиру Програма МЕПИ – међународно признање за младе реали-
зоване су различите активности. Набављено је педесет МЕПИ пасоша 
за ученике. Успостављена је сарадња са Добровољним ватрогасним 
друштвом где су ученици реализовали хуманитарни рад. У оквиру 
својих хуманитарних активности, ученици су учествовали у акцији 
Битка за бебе. Током другог полугодишта посебна пажња посвећена је 
волонтерском ангажовању ученика.

Наша школа је била једна од пилот школа за Пројекат „Подршка осигурању ква-
литета система завршних испита на националном нивоу у основном и средњем 
образовању” (ИПА8) чија је реализација започела јануара 2012. године у сарадњи са 
Центром за стручно образовање одраслих у оквиру Завода за унапређивање образо-
вања и васпитања, под покровитељством Европске уније. Наставници наше школе 

Конференција ТВЕТ „Правци развоја занатско-техничког ССО у Србији”
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из подручја рада Електротехника су учествовали на обукама за тренере „Оцењивање 
засновано на компетенцијама у средњем стручном образовању” и самостално реали-
зовали обуке за наставнике школа. У пројекту су учествовале Татјана Старчевић и Ана 
Јованетић Марковски.

САРАДЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА
У октобру 2013. године Техничку школу посетила је делегација Ваздухопловне 

академије из Београда ради успостављања сарадње и размене знања и искустава које 
школе поседују. Наша школа је узвратила посету Ваздухопловној академији у Бео-
граду, делегацију су чинили директор школе Драган Туцаковић и помоћници дирек-
тора Јелена Павловић и Звонислав Поповић.

У периоду од 20. до 22. октобра 2013. године, на позив Политехничке школе из 
Крагујевца, делегација наше школе коју су чиниле наставнице Андријана Долаш и 
Мирослава Јордовић Павловић и ученице Катарина Гогић и Данијела Миловић, при-
суствовале су манифестацији „Октобар у Крагујевцу”. На тај начин настављена је и 
продубљена сарадња са Политехничком школом из Крагујевца. У улози вршњачких 
едукатора представници Парламента су пренели искуства из свог досадашњег рада.

У оквиру развијања 
сарадње са Школским центром 
Крањ ученици наше школе су 
у периоду од 21. до 25. октобра 
2013. године били у посети 
Словенији, односно Школ-
ском центру Крањ. Ђаци који су 
представљали Техничку школу 
Срђан Узуновић, Павле Јанко-
вић, Момир Ћирковић, Дејан 
Обућина, Мира Познановић и 
Александра Минић су ово пето-
дневно путовање провели под 
будним и одговорим оком про-
фесора Чедомира Југовића. Манифестација „Октобар у Крагујевцу”
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У периоду од 22. 10. до 24. 10. 2013. године директор школе и наставници Татјана 
Старчевић, Данијела Продановић и Оливера Поњавић присуствовали су Другом међу-
народном фестивалу примера добре праксе у подручју рада мехатроника у Школском 
центру у Крању где су презентовали план за постизање исхода.

 Поред тога, наставници наше школе учествовали су и у раду међународних кон-
ференција. Помоћници директора Јелена Павловић и Звонислав Поповић учество-
вали су у раду конференцијe Синергија 13 у организацији Мајкрософта. Јелена Пав-
ловић је презентовала платформу Офис 365 у циљу унапређења школских процеса, а 
Мирослава Јордовић Павловић је на међународној научној конференцији излагала на 
тему Реинжењеринг пословних процеса у образовању.

Крајем наставне године организована је стручна екскурзија за запослене на рела-
цији Ужице – Вишеград – Јахорина – Сарајево, у периоду 30. јун – 1. јул 2013. године у 
сарадњи са Политехничком школом из Крагујевца. Преко седамдесет запослених из 
обе школе реализовало је екскурзију, од чега 
је тридесет и пет било из наше школе.

Директор је у мају 2013. присуствовао 
отварању зграде МИЦ-а Школског центра 
у Крању у Словенији, успоставио сарадњу 
са школама из Црне Горе и учествовао у 
раду заједница школа. Кроз сусрете са коле-
гама из партнерских школа из Суботице и 
Крагујевца вршена је размена искустава и 
примера добре праксе. Остварена је сарадња 

Ђаци Техничке школе у Школском центру Крањ

Отварању зграде МИЦ-а

Стручна екскурзија 2013. године
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са представницима Програма развоја при-
ватног сектора у Србији, који финансира 
швајцарска агенција за развој, а спроводи 
развојна агенција VEEDA, Врање.

Директор наше школе је 29. 3. 2013. 
године учествовао у Форуму за подстицање 
партнерстава у Бијелом Пољу, на позив 
агенције Владе Црне Горе. Такође, 10. и 11. 5. 
2013. године учествовао је у Радионици за 
израду пројеката са изабраним партнерима 
у циљу припреме за пријављивање за ИПА 
пројекте у Рожају, на позив агенције Владе 
Црне Горе.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Представници Ученичког парламента у сарадњи са Тимом за заштиту ученика 

од насиља, злостављања и занемаривања као и Тимом за подршку ученицима су у 
периоду од 7. 10. до 11. 10. 2013. организовали предавања на тему превенције насиља за 
ученике првог разреда. Општи утисак је да су ученици заинтересовани за комуника-
цију на ову тему и да јасно износе своја запа-
жања и сугестије. 

У сарадњи са Тимом за заштиту ученика 
од насиља, злостављања и занемаривања и 
Тимом за подршку ученицима парламентарци 
су у периоду од 29. 10. до 2. 11. 2013. организо-
вали предавања на тему превенције алкохо-
лизма. Тим за хуманитарне акције је у сарадњи 
са Секцијом географија одрживог развоја и 
Биолошко-еколошком секцијом организо-
вао хуманитарну акцију прикупљања хране 
у циљу обележавања Светског дана хране 16. 
10. 2013. године. Приређена је изложба у холу 

ИПА пројекат у Рожају

Одељење IVе3 победник турнира 
 у малом фудбалу
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школе. Прикупљена храна за најугроженије 
становништво прослеђена је Црвеном крсту у 
Ужицу.

Једна од заједничких активности је била 
посета Сајму мехатронике што је и презенто-
вано на седници Наставничког већа у прису-
ству ученика. Председница Ученичког парла-
мента Катарина Гогић презентовалa je школу 
у средствима јавног информисања. Текстом 
„Школа није ноћна мора” представила је 
смерове, визију и мисију школе и приближилa 
Техничку школу генерацијама које долазе. 

Ученички парламент је у сарадњи са 
Тимом за ЗУНЗЗ и Тимом за подршку учени-
цима као и Секцијом за рециклажу и Графич-
ко-дизајнерском секцијом, радио на уређењу 
школског простора у функцији опште климе 
подршке ученицима како би се сваки ученик 
осећао безбедно, добро и прихваћено.

Светски дан борбе против сиде 1. децембар, 
чланови Парламента и Биолошко-еколошке 
секције обележили су у холу школе. Ученички 
парламент је у сарадњи са Тимом за подршку ученицима и Секцијом Црвеног крста у 
периоду од 16. до 27. 12. 2013. године спровео хуманитарну акцију помоћи другу коме је 
у пожару изгорела кућа као и хуманитарну акцију за помоћ тешко оболелој девојчици.

Спортски турнир посвећен сигурном и безбедном школском окружењу у органи-
зацији Ученичког парламента одржан је у периоду од 22. до 25. априла 2013. године. 
Поред ученика, фудбалску екипу имали су и професори. 

Представници УП Јована Милосављевић, Светлана Човић са представницима 
Секције за Црвени крст, Еколошком и Драмском секцијом, Мепи групом и у пратњи 
наставника су 26. 12. 2013. посетили Дом за стара лица. Под слоганом „Кад остариш 
нећеш бити сам”, ученици су уз пригодан програм и поклоне провели два сата у 
дружењу са станарима Дома на Забучју.

Дружење ученика са станариима Дома за 
стара и напуштена лица Забучје
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ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА
У овој години наши ученици су показали заинтересова-

ност за проширивање знања из различитих области, па су 
кроз рад у секцијама и на часовима додатне наставе вредно 
радили и напредовали. Огромну помоћ и подршку пружили 
су им ментори, наставници наше школе. Добри резултати 
нису изостали. Били смо успешни у свим фазама такмичења, 
али смо издвојили успехе на републичком, највишем нивоу.

На Републичком такмичењу машинских техничара за 
компјутерско конструисање из моделирања одржаном у 
Пироту 24. 5. и 25. 5. 2013. ученик Милан Шапоњић је освојио 
14. место. Наставник ментор је био Славиша Димитријевић.

Ученице Бојана Стојановић и Сенка Ковачевић су побе-
дилe на школском такмичењу у обликовању графичких про-
извода и избориле могућност да учествују на Републичком такмичењу у Новом Саду. 
Ученици су се такмичили у теорији и практичној настави. У периоду од 23. 4. 2013. 
до 25. 4. 2013. године у Техничкој школи „Милева Марић-Ајнштајн” у Новом Саду је 
одржано Републичко такмичење у подручју рада графичарство на коме су учество-
вале ове две ученице и освојиле 3. место у екипној конкуренцији. Наставник ментор 
је био Никола Ћосић.

Аутомеханичар Предраг Стевић освојио 
је 1. место на обласном такмичењу, а  
5. место на републичком такмичењу. Настав-
ник ментор је био Борко Симовић.

Оператер машинске обраде-стру-
гар Стеван Маријановић освојио је 4. место 
на републичком такмичењу, а оператер 
машинске обраде-глодач Шопаловић Душан 
освојио 5. место на републичком такмичењу. 

Бојана Стојановић и  
Сенка Ковачевић

Дизајн насловне странице часописа  
Бојана Стојановић и Сенка Ковачевић
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Активности ученика и наставника реализо-

ване су кроз различите ваннаставне активности у 
којима су приказане креативне идеје и знања свих 
учесника.

Промоција школе „Дан отворених врата” 
одржана је 30. 3. 2013. године. Представљање рада 
школе ученицима осмог разреда свих основних 
школа у нашу школу доведе ученике, који помно 
прате презентовање свих образовних профила и 
активности рада секција.

Ученици Драмске секције обележили су Дан 
сећања на жртве холокауста 24. 4. 2013. перформан-
сом „НЕ ЗА БО РА ВИ МО” у присуству ученика и 
наставника школе.

Наши ученици и професори показали су добру 
вољу и одазвали се акцији „ДАРУЈМО РЕЧ”. При-
купљене су књиге за ученике сеоских школа. Поводом 
Светског дана књиге 23. априла у Народној библи-
отеци Ужице одржано је поетско-музичко вече, 
и том приликом организатору акције су уручене 
прикупљене књиге. Пакетићи су донирани сеоским 
школама. Драго нам је да смо својим примером 
показали да реч ЗАЈЕДНО још увек нешто значи и да 
смо учинили велико и лепо дело за будућност.

Наши ученици, чланови Рецитаторске и 
Музичке секције обележили су Светски дан поезије 
музичко-сценским програмом у препуној сали 
школске библиотеке. Уживали смо у звуцима гитаре 
и казивању стихова великана светске поезије. 
Оваквим догађајима и активностима доказујемо да 

Дан отворених врата у Техничкој 
школи

Перформанс ученика Драмске 
секције 

Акција „Дарујмо реч”
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Представа ученика Техничке школе у ужичким 
вртићима

Светски дан поезије

Новогодишња представа за децу у  
Техничкој школи

Представа ученика Техничке школе  
у ужичким вртићима

наши ученици поред стручног образовања и усавршавања, воле и радују се уметнич-
ким и културним догађајима у школи. Оплемењене душе и срца, лакше је савладати 
„вратоломије” техничких наука.

Ученици наше школе, у оквиру Драмске секцијe, припремили су поклон пред-
ставу поводом Нове године за малишане свих ужичких вртића. У периоду од 14. до 
26. децембра 2013. године изводили су представу „Није лако Деда Мразу” у девет 
вртића у граду и околини и обрадовали и насмејали своје најмлађе суграђане. Задо-
вољство и радост су били обострани. 
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У 2013/2014. школској години наша школа има 789 ученика који се 
школују у различитим образовним профилима.

Ове школске године тројица ученика добили су Вукову диплому и 
то: Милош Курћубић, Давид Недељковић и Александар Ћитић.

За ученика генерације проглашен је Давид Недељковић IVe1, који 
је као најбољи ученик завршног разреда био гост на пријему на Белом 
двору.

ШКОЛСКА СЛАВА – САВИНДАН 2014.
Школска слава је ове године у нашој школи прослављена уз велики број гостију 

и званица. Техничка школа је имала част да је поред наших пријатеља и социјалних 
партнера, посете и настав-
ници из братских школа 
из Македоније и Словеније. 
Изведена је представа „Човек 
није дрво” чији је пригодни 
и поучни садржај указао на 
важност истрајавања на путу 
вере и неопходност него-
вања хришћанских, духовних 
вредности. Након представе, 
на овај свечани дан, дирљи-
вим говором, пригодним 
поклонима и уз звук гитаре, 
испратили смо у пензију 
„ветеране” Техничке школе 
који су преко тридесет година 
прослављали школску славу 
и пропратили у одрастању и 
сазревању многе генерације. 

Школска слава – Савиндан 2014. године

Давид 
Недељковић
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Као и сваке године, уручене су награде победницима трaдиционалних турнира у 
фудбалу и шаху у којима снаге одмеравају ученици и професори, а ове године побед-
нички пехари су припали екипи професора. Велико финале прославе била је додела 
Светосавских захвалница ученицима који су се изузетно истакли у наставним и ван-
наставним активностима, као и родитељима ученика који су активно учествовали у 
животу и раду Школе. Осмехе на лицима свима су измамили малишани дечјег црк-
веног хора „Ђурђевак”, који су заједно са члановима хора наше школе својим анђе-
оским гласовима разгорели дух православља и Светосавску академију учинили још 
свечанијом.

Школска слава – Савиндан 2014. године
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МАЈКРОСОФТ ОФИС 365
Школске 2013/2014. били смо прва школа у Србији која је прешла на Мајкрософт 

Офис 365 платформу што нам је омогућило да у погледу примене информацио-
но-комуникационих технологија у образовању поставимо нове стандарде. На позив 
Мајкрософта, представници Техничке школе из Ужица помоћници директора Јелена 
Павловић и Звонислав Поповић учествовали су и излагали на конференцији Синер-
гија 13 у Београду 25. 10. 2013. у делу „Учионица будућности”. Своја достигнућа пред-
ставили смо и на конференцији Нове технологије у образовању која је одржана 25. и 
26. 2. 2014. у Београду у организацији Британског савета. На овој конференцији помоћ-
ница директора Јелена Павловић је излагала на тему Унапређење школског процеса 
уз помоћ система Офис 365 за образовање, у оквиру групе Лидерство и развој ИКТ у 
школама, примери добре праксе. У априлском броју часописа Офис 365 објављен је 
чланак о употреби овог система у нашој школи, а Мајкрософт је организовао снимање 
филма у циљу промоције Офис 365 у Техничкој школи.

Рад на развијању електронске платформе настављен је у делу који се односи 
на управљање документацијом. Преко сајта школе и платформе за комуникацију 
постављен је оквир за смештање школске документације.

Конференција „Синергија 13” Помоћник директора Јелена Павловић на  
конференцији „Синергија 13”
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Завршен је Приручник за управљање квалитетом рада школе. Описан је велики 
број процеса и процедура које су усклађене са стандардима квалитета рада установе. 
Осмишљена је и уведена процедура за праћење и вредновање угледних часова, учешће 
у анализи и евалуацији на стручним већима и достављање документације Тиму за 
самовредновање у циљу праћења области квалитета Настава и учење. Осмишљена је и 
уведена електронска платформа за смештање документације у сарадњи са Тимом за 
информатизацију која омогућава праћење и евалуацију рада у школи. Израђен је велики 
број формулара за извештавање који се стално унапређују у складу са потребама. 

ПРОЈЕКТИ
Током априла у нашој школи је реализован пројекат „Промоција одрживе упо-

требе биоенергије у Златиборској области” у организацији РРА Златибор уз подршку 
Немачке организације за техничку сарадњу (ГИЗ).

У оквиру пројекта „Предузетнички центри у средњим стручним школама” 
Техничку школу је 23. септембар 2014. године посетила делегација коју су чинили 
представници три средње стручне школе из Црне Горе: Гордана Видаковић, Оливера 
Јоксимовић и Снежана Станић – ЈУ СМШ „Вуксан Ђукић” Мојковац, Мулић Рафет и 
Оливера Срдановић – ЈУССШ Бијело Поље и Насер Гарговић – ЈУССШ „В. Вукадиновић” 
Беране.

Конференција „Синергија 13” Офис 365 у Техничкој школи
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Циљ посете био је сагледа-
вање могућности за успостављање 
сарадње ради заједничких проје-
ката и активности у области уче-
ничког предузетништва и аплици-
рања за ИПА пројекте прекограничне 
сарадње и друге пројекте. Са делега-
цијом из Црне Горе разговарали су 
Драган Туцаковић, директор школе, 
Звонислав Поповић и Јелена Павло-
вић, помоћници директора. 

Пројекат „НеРеЛа” презентован је на Скупштини заједнице машинских школа 
Србије, одржаној 13. и 14. 10. 2014. на Златибору. Активности у пројекту презентовала је 
Радојка Крнета, вођа пројекта, запослена на ФТН у Чачку. Одржан је састанак партнера 
у пројекту 5. 12. 2014. на ФТН у Чачку у вези са организацијом зимске школе. Састанку 
је присуствовала Оливера Поњавић, организатор практичне наставе и секретар Зајед-
нице машинских школа Србије.

У оквиру пројекта „Заједно одрастамо и учимо” 23. октобра на градском Тргу у 
Ужицу одржана је мала локална акција „Заједно у лепшу будућност”. Акција је реа-
лизована у сарадњи са Канцеларијом за младе. Циљ акције је био да се да допринос 

Пројекат „Промоција одрживе употребе биоенергије у Златиборској области”

Пројекат „Предузетнички центри у средњим  
стручним школама”
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разбијању стереотипа и предрасуда међу младима, да се изврши притисак на локалну 
власт за финансирање неопходних личних пратилаца у образовању, промовише 
инклузивна култура и политика и информише заинтересоване о вршњачком тиму и 
вршњачкој подршци.

У оквиру пројекта „Подршка развоју људског капитала и истраживању – Опште 
образовање и развој људског капитала” реализовани су семинари „Примена ИКТ у 
настави” 1. и 2. новембра 2014. године за двадесет наставника општеобразовних пред-
мета и руководство школе и „Примена ИКТ у настави” 13. и 14. децембра 2014. године 
за двадесет наставника стручних предмета.

Током другог полугодишта настављено је са активностима у оквиру пројекта 
„Подршка развоју људског капитала и истраживању – Опште образовање и развој 
људског капитала” ( ИПА 2011), програму огледа за примену приступа настави усме-
реној на учење и развој компетенција ученика у основном и средњем образовању и 
васпитању. Сви наставници су похађали акредитовани електронски семинар Основи 
учења и наставе („Развионица”). Проширени Тим за самовредновање пратио је реа-
лизацију пројекта у школи кроз посете угледним часовима и попуњавање дневника 
промена и друге одговарајуће документације. Екстерно праћење вршили су просветни 
саветници Школске управе Ужице, који су том приликом поред прегледа документа-
ције посетили и седамнаест часова наставе. 

Пројекат Успостављање функционалног рада Кластера металске индустрије 
Западне Србије WEST METAL GROUP реализује се у оквиру Програма подршке инова-
тивним кластерима који спроводи Национална агенција за регионални развој. Прва 
оснивачка скупштина одржана је 6. октобра 2014. године, а друга 16. децембра 2014. 
године. Школу је на скупштини презентовала Марина Јелисијевић. 

Пројекат „Пронађи и користи информацију” реализован је у сарадњи са Народ-
ном библиотеком Ужице, а подржан од стране Министарства културе и информи-
сања. Пројекат је намењен ученицима завршних разреда основних и средњих школа 
и запосленима у образовању и установама културе.

Учествовали смо у реализацији на Пројекту интернет приступа у школама са 
фирмом NovaTel (инсталација опреме за WiFi интернет приступ за ученике и настав-
нике школе).
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ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
Посетом просветног саветника 19. марта 2014. године извршено је вредновање 

програма огледног образовног профила Техничар за рециклажу. Том приликом је 
обављен интервју са директором школе, а сви наставници који предају у овом обра-
зовном профилу, као и ученици завршног разреда су попунили одговарајуће упит-
нике. Такође, анкетирани су и ученици који су прошле школске године завршили овај 
образовни профил (путем електронске поште добили су и попунили одговарајући 
упитник). Републички координатор Марина Јелисијевић је током марта попунила 
посебан упитник и проследила га Заводу за унапређење образовања и васпитања.

Током другог полугодишта интензивиране су 
активности на изради и усаглашавању иновира-
них наставних планова и програма за огледне обра-
зовне профиле који од следеће школске 2014/2015. 
године улазе у редован систем – Електротехни-
чар телекомуникација и Техничар за обликовање 
графичких производа. Републички координатор 
Татјана Старчевић је све време била укључена у 
израду и усаглашавање иновираних наставних 
планова и програма за образовни профил елек-
тротехничар телекомуникација.

Крајем августа су одржани први регионални састанци за подручја рада Елек-
тротехника и хемија, неметали и графичарство за образовне профиле који улазе у 
редован систем у оквиру пројекта „Подршка Европске уније средњем стручном обра-
зовању у Србији”. Састанак за образовни профил Техничар за обликовање графичких 
производа је одржан 21. августа 2014. године у Техничкој школи ДрвоАрт у Београду, 
а састанку су присуствовале Марија Жунић и Марина Јелисијевић. Састанак за обра-
зовне профиле Електротехничар телекомуникација и Техничар мехатронике одржан 
је у Нишу у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању 25. 
августа 2014. године. Састанку су присуствовали Драган Туцаковић, директор школе и 
Татјана Старчевић која је била и један од модератора.

Дан отворених врата у кабинету за 
електротехнику
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САРАДЊА СА ШКОЛАМА
Техничка школа је наставила сарадњу са Tехничком школом „Георгије Наумов” 

из Битоља. Директор и два наставника ове школе су били наши гости за Савиндан, 
присуствовали су свечаној академији поводом школске славе, обишли нашу школу 
као и град на Ђетињи. 

Техничка школа је успоставила сарадњу и са Ваздухопловном академијом из Бео-
града. Са овом реномираном школом започели смо професионалну и пријатељску 
сарадњу и комуникацију кроз међусобне посете и размену искустава.

У периоду 28. 6. до 1. 7. 2014. године организована је стручна екскурзија за запос-
лене у Крањ у сарадњи са Политехничком школом из Крагујевца.

И овог октобра, као и свих претход-
них година, позвани смо да будемо гости 
наше братске школе из Крагујевца, а у 
оквиру традиционалне манифестације 
„Октобар у Крагујевцу”. Делегација наше 
школе су чинили директор школе Драган 
Туцаковић, наставник Павле Гаврило-

вић и ученици Немања Јоковић и Дејан 
Обућина.

Стручна екскурзија 2014. године, Словенија Стручна екскурзија 2014. године

Књижевно вече, у Крагујевцу, нашег познатог  
песника и академика Матије Бећковића
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АКТИВНОСТИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА,  
СЕКЦИЈА, СТРУЧНИХ ВЕЋА

На иницијативу ученица наше школе Милице Шојић и Ангелине Драговић, 
Драмска секција је половином марта 2014. године кренула са припремом хумани-
тарне представе за помоћ девојчици Ивани Лазаревић. У представи „Побуна против 
насилних мера”, осим ове две ученице, учествовали су Тамара Пајчин, Невена Јоцић, 
Слободан Митровић и Филип Радојичић. Ову представу која на симпатичан начин 
тематизује побуну против насиља, тј. која пропагира толеранцију и ненасилну кому-
никацију, наши ученици су почетком априла 2014. године изводили као представу 
хуманитарног карактера у вртићима и као поклон представу у продуженом боравку 
дома „Петар Радовановић”. 

Бројни ученици и наставници који воле лепу реч и стих изговорен уз звуке аку-
стичне гитаре били су у петак 21. марта 2014. године у школској библиотеци на ВЕЧЕРИ 
ПОЕЗИЈЕ. У програму су учествовали чланови Рецитаторске и Музичке секције и 
њихови гости.

Стручно веће Српског језика и књижевности је у сарадњи са Еколошко – био-
лошком секцијом организовало литерарни конкурс „Нека будућност буде зелена” 
који је одржан 6. 5. 2014. године. Прво место на литерарном конкурсу „Нека будућност 
буде зелена” припало је Јани Петровић, а друго и треће место ученицима Александру 
Ћитићу и Милени Томић. 

Вече поезије у Техничкој 
школи

Литерарни конкурсВече поезије у Техничкој школи
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Учешћем на Фестивалу науке обележен је „5. jун – Светски дан животне средине”. 
Највећу пажњу изазвала је преса за лименке. Пресу су правили наставници машин-
ске групе предмета уз помоћ наставника електротехничке струке на идеју ученика 
Секције за рециклажу и уз њихову помоћ, као и помоћ наставника стручних пред-
мета у образовном профилу Техничар за рециклажу-оглед.

На позив Политехничке школе из Крагујевца, екипа ученика наше школе је уче-
ствовала на 19. Меморијалном шаховском турниру „Славко и Раћа”. Ученик Вељко 
Кнежевић освојио је прво место. Ментор ученика је Милован Вилотијевић.

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 2014. 
Путовања су културна панорама 
Будимпешта-Беч-Сент Андреја 

Екскурзија матураната наше школе је одржана у периоду од 6. до 10. октобра 2014. 
године. Ово едукативно и забавно путовање обухватило је обилазак Будимпеште, 
Беча и Сент Андреје. По доласку у мађарску престоницу ученици су уживали у пано-
рамском обиласку што је додатно заголицало њихову машту и интересовање за ову 
метрополу. Обишли су мостове Будимпеште, катедралу Светог Матије, Краљев двор 
Табан, брдо Гелерт и Цитаделу као и српску Пешту, српску цркву и Текелијанум.

 На путу за Беч видели су поља ветрењача и кроз разговор анализирали своје асо-
цијације на „дивове” на које је Дон Кихот тако храбро јуришао. У том расположењу 
су стигли у Беч и обишли Трг Марије Терезије, Хофбург, Оперу, Парламент, катедрале 
и Трг Светог Стефана, Историјски музеј, посетили палату Белведере, Природњачки 
музеј, забавни парк Пратер, Дворац Шенбрун и Технички музеј.

 Обишли су Градски трг, Крст кнеза Лазара, Благовештанску цркву и Београдску 
цркву, као и друге знаменитости Сент Андреје. У пријатној атмосфери у којој је про-
текао цео наш пут вратили су се у свој родни град. Ђетиња и брдовити обриси Ужица 
су их подсетили одакле су кренули и где се увек враћају, а све што су видели, чули и 
научили је остало као пртљаг који се враћа кући са дугог пута, али се не распакује већ 
се носи кроз цео живот, не као терет и бреме већ као најлепше сећање и успомена која 
богати нашу личност и наше животе.
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Екскурзија матураната Техничке школе

Екскурзија матураната Техничке школе
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 У 2014/2015. школској години наставу је похађало 729 ученика. Ове 
године имамо пет ученика, добитника Вукове дипломе и то су: Васиље-
вић Немања, Вишњић Никола, Доневски Вања, Симић Дарко и Стоја-
новић Сузана. За ученика генерације проглашена је Стојановић Сузана, 
ученица IVг одељења, која је традиционално била гост на пријему за 
најбоље ученике Србије у Белом двору. 

ШКОЛСКА СЛАВА – САВИНДАН 2015. 
Школска слава, Свети Сава, је ове 

године прослављена уз велики број гостију 
и званица. Техничка школа је имала част 
да Свечаној академији присуствују, осим 
ученика и наставника школе, и наши мно-
гобројни пријатељи и социјални партнери.

Прослава је отпочела традиционал-
ним ломљењем колача, а потом се драгим 
гостима школе беседом обратио дирек-
тор школе Драган Туцаковић. Пригодни и 
поучни садржај његове беседе је указао на 
важност истрајавања на путу вере и нео-
пходност неговања духовних вредности. 
То је био савршен шлагворт за наставак 
свечаности у којој су чланови рецитатор-
ске секције „Беседом о Светом Сави” под-
сетили све присутне на значај очувања 
српства, вере и православља. У наставку 
програма је изведена представа по моти-
вима из романа Милована Витезовића 
„Шешир професора Косте Вујића”. Под-
сећање на школске дане матураната Прве 
београдске гимназије, који су касније 

Сузана  
Стојановић

Школска слава – Савиндан 2015. године
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обележили Србију свог времена, ставило је 
акценат на важност образовања и просвете у 
животу сваког појединца, што и јесте основни 
Савин просветитељски идеал. По завршетку 
представе, дирљивим говором смо испратили 
у пензију „ветеране” Техничке школе, који су 
преко тридесет година прослављали школску 
славу и били сведоци одрастања и сазревања 
многих генерација. 

Велико финале прославе била је додела Светосавских захвалница ученицима који 
су се изузетно истакли у наставним и ваннаставним активностима, као и родитељима 
ученика који су активно учествовали у животу и раду школе. У име целог колектива 
Андријана Долаш се захвалила свим ученицима и наставницима за њихово анга-
жовање у хуманитарним, културним, спортским и ваннаставним активностима. 
Потом су уручени трофеји победницима традиционалних турнира у фудбалу и шаху, 
у којима снаге одмеравају ученици и професори. Ове године победнички пехари су 
припали екипи ученика, што се тиче фудбалског турнира, а екипи професора када 
је реч о двобоју на шаховској табли. Најталентованији чланови музичке секције су 
музичким нумерама „Химна Светом Сави” и „Ко удара тако позно” разгорели дух 
православља, а Ангелина Драговић, чланица рецитаторске секције, је надахнутим 
рецитовањем песме Јустина Поповића „Срна у изгубљеном рају” Светосавску акаде-
мију учинила незаборавном и посебном. 

Школска слава – Савиндан 2015. године

Школска слава – Савиндан 2015. године
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ВРЕДНИ И МАШТОВИТИ
Ученици са сметњама у развоју у нашој школи 

укључени су у доста активности. Уз помоћ наставника 
практичне наставе учествовали су у изради цветова, 
кутијица, честитки, блокова и сличних предмета од 
папира и рециклираних материјала, који су се прода-
вали на хуманитарној вечери организованој у нашој 
школи. Почетком марта највише пажње су посветили 
прављењу честитки за Међународни дан жена и ова 
фотографија илуструје њихових руку дело, лепе и 
маштовите честитке за 8. март.

 ФОТО – СЕКЦИЈА
Једна слика која вреди више од 

1000 речи и која је пропраћена лепо 
исписаним текстом наших ученика из 
графичке струке јасно говори који су 
циљеви и домети Фото – секције. Велико 
ангажовање ове секције у свим актив-
ностима у школи и учешће у хумани-
тарним акцијама утицало је на поди-
зање свести ученика о њеној важности 
у школском животу. Укључени смо у све 
што се збива међу школским зидовима. 
Сарађујемо са Ученичким парламентом, 
Тимом за подршку ученицима, Тимом за заштиту ученика од насиља, секцијама 
(Црвени крст, Биолошко-еколошка и др.), као и ПП службом. Према својим интересо-
вањима ученици бирају теме и могу се изражавати фотографијом, а и писаном речју 
која прати фотографије и појашњава тему, цртежом, стиховима, прављењем темат-
ских паноа, израдом презентација, вршњачком едукацијом, изложбама одабраних 
фотографија и сл. 

Катарина Новаковић са ученицима

Чланови фото – секције
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 Активни чланови секције су учествовали и у фото – конкурсу који је органи-
зовао Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице, 
у сарадњи са Уметничком школом. То су: Анђела Ђоковић, Ружица Бошњаковић, 
Милан Тијанић, Слађана Стојнић, Сања Митровић, Невена Ћосић, Ана Марјановић. 
Ови чланови секције су добили похвалнице за своје учешће у свим догађајима који су 
се у школи одвијaли. На првом Конкурсу за најбоље фотографије ученика основних 
и средњих школа са слободном темом, коју је организовао РЦУ, ученик Вук Папић је 
освојио 2. место, а ученица Анђела Ђоковић 3. место. 

ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 
Током  другог  полугодишта  2014/2015.  године,  ученици  наше  школе  оства-

рили су запажене резултате из различитих области. 
На  Републичком  такмичењу  у  под-

ручју  рада  хемија,  неметали  и  графичар-
ство,  за  групу  графичарство,  одржаном у 
Лесковцу од 22. до 24. 4. 2015. године, ученица 
Сузана Стојановић је освојила убедљиво 1. 
место, а Урош  Гавовић  је заузео 3. место на 
истом такмичењу. Њих двоје су и у екипној 
конкуренцији заузели 1. место. Наставник 
ментор је био Никола Ћосић. 

На Републичком такмичењу електротех-
ничких школа  – смер  Електромеханичар  за 

Урош Гавовић и Сузана Стојановић са  
разредном старешином и наставницима  

практичне наставе

Радови ученика фото – секције
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термичке и расхладне уређаје, одржаном 25.  4.  2015. у Кули,  ученици Бојан  Дамља-
новић  и Дејан  Грујевић  су  се пласирали на 2. место у екипној конкуренцији, док је 
Бојан Дамљановић заузео 3. место појединачно. Такмичење је одржано у Техничкој 
школи „Михајло Пупин” у Кули. Наставници ментори су били Миленка Вучинић и 
Душан Станковић. 

 

ПРОЈЕКАТ „ПРОМОЦИЈА ОДРЖИВЕ УПОТРЕБЕ 
БИОЕНЕРГИЈЕ У ЗЛАТИБОРСКОЈ ОБЛАСТИ”

Регионална развојна агенција Златибор је крајем 
фебруара  2015.  године  започела са реализацијом 
пројекта  „Промоција одрживе употребе биоенер-
гије у Златиборској области”  уз подршку Немачке 
организације за техничку сарадњу (ГИЗ).  У оквиру 
пројекта предвиђено је низ едукативно - образовних 
активности које су реализоване у две пилот - школе у 
Ужицу, и то у Техничкој и у Економској школи. Пакет 
активности је садржао 12 предавања која су реализо-
вана од априла до септембра 2015. године, као и орга-
низацију квиз – такмичења за ученике.

Реализатор активности у нашој школи  била  је Марина Јелисијевић, а у реали-
зацију пројекта укључено је 18 ученика образовног профила Техничар за рециклажу 
- оглед. Циљ пројекта је био да се заинтересовани ученици упознају са различитим 
аспектима дрвне биомасе као ресурса региона у коме живимо.

   Дугогодишњи проблем Ужица у току грејне сезоне је аеро - загађење и концен-
трација чађи у ваздуху, која је и до неколико пута већа од дозвољене. Ипак, Златибор-
ски регион је препознатљив као зелена оаза Србије јер градове овог региона окружују 
планине и шуме, па је препозната потреба да се рационално производи и троши енер-
гија у свим доменима. 

   Као један од начина да се направи бар мали корак у позитивном смеру представља 
пројекат „Промоција одрживе употребе биоенергије у Златиборској области”, који 
се у нашој школи реализује од априла уз подршку Немачке организације за техничку 

Марина Јелисијевић са ученицима
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сарадњу (ГИЗ). Истакнут је значај енергетске ефикасности, са посебним освртом на 
енергетску ефикасност објеката и топлотну моћ дрвне биомасе.

 Уз пристанак донатора, 19. септембра 2015. године, пројектни тим је осмислио 
и реализовао посету производном погону фирме „Горштак” у Бранешком Пољу. Ова 
фирма се бави производњом резане грађе, намештаја од пуног дрвета и  пелета  за 
грејање, тако да је ученицима пружена прилика да се на очигледан начин упознају са 
технолошким процесом производње дрвних пелета за грејање, као и са различитим 
начинима прераде дрвне биомасе. 

 Квиз знања реализован је 9. октобра 2015. године, учествовали су ученици обра-
зовног профила Техничар за рециклажу. Највећи број поена је освојила  Николић 
Душица и за остварени резултат  награђена  је  књигом и дипломом, док су 
сви сви остали учесници квиза добили симболичне награде (мајицу и качкет са логом 
пројекта), као успомену на учешће у овом пројекту.  

У свечаној сали Економске школе, 13. октобра 2015. године, организован је завршни 
скуп свих учесника у пројекту кроз заједничко дружење ученика Економске и Техничке 
школе, професора-реализатора пројекта, екстерног експерта, менаџера пројекта, 
представнице ГИЗ-а, директора РРА Златибор и директорке Економске школе. 

Кроз предавања и радионице ученици су додатно оснажени да идеје и знања из 
ове области шире и у свом окружењу, са циљем да као резултат имамо повећан број 
суграђана који ефикасније користе огревно дрво и воде рачуна о енергетској ефикас-
ности. 

Промоција одрживе употребе биоенергије у 
Златиборској области

Посета производном погону  
фирме „Горштак” у Бранешком Пољу
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ОБУКА ЗА УЧЕНИКЕ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА  
„ЗАШТИТА ПРАВА ДЕТЕТА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА”

Дана 3. новембра 2015. године у Техничкој школи у Ужицу одржана је дводневна 
обука за 25 ученика на тему „Активизам младих у превенцији насиља и дискрими-
нације у школи”. У оквиру ове обуке реализоване су следеће теме: Посебан протокол 
за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; Врсте и нивои насиља; 
Превентивне и интервентне активности; Предрасуде и стереотипи; Акционо плани-
рање. Теме интересантне, атмосфера одлична, млади мотивисани – одлична комби-
нација за реализацију планираних ученичких акција. Обука је реализована у склопу 
пројекта „Заштита права детета у средњим школама”, који реализује Ужички центар 
за права детета, уз финансијску подршку Швајцарске агенције за сарадњу и развој 
– SDC. Реализатори обуке за ученике биле су Андријана Долаш, Маријана Симовић 
Алексић и Ружица Страњаковић. Активности пројекта имају за циљ унапређивање 
услова за безбедан живот младих.

ПРОЈЕКАТ И АКЦИЈА „БЕЗ НАСИЉА, МОЛИМ”
У оквиру пројекта „Заштита права детета у средњим школама”, а уз подршку 

Швајцарске агенције за сарадњу и развој – SDC, 21. децембра 2015. године, ученици 
Техничке школе из Ужица осмислили су и реализовали акцију под називом „Без 
насиља, молим”. У оквиру ове акције ученици су, за ученике, наставнике и родитеље, 

Пројекат и акција „Без насиља, молим”Активизам младих у превенцији насиља и  
дискриминације у школи
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у холу школе извели представу „Побуна против насилних мера”. Након представе, 
наставник социологије Владимир Павловић је, у сарадњи са ученицима, одржао пре-
давање на тему заштите од насиља, које је покренуло дискусију међу ученицима, као 
и размену знања, ставова, искустава. Вршњачке едукације су такође биле значајан део 
активности у оквиру акције.

САРАДЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА
ПОСЕТА ТЕХНИЧКОМ ШКОЛСКОМ ЦЕНТРУ У КРАЊУ

Чланови делегације наше школе, 
Драган Туцаковић, Јелена Павловић, Зво-
нислав Поповић, Маријана Симовић 
Алексић, Бранкица Антонијевић, Павле 
Гавриловић, Илија Гудурић и Марина Јели-
сијевић, били су у посети Техничко школ-
ском центру у Крању. Посета је трајала од 
15. 11. до 19. 11. 2015. године и том приликом 
су домаћини презентовали разноврстан 
садржај нашим запосленима.

Сусрет са председником Републике Словеније  
Борутом Пахоријем

Потписивање уговора са социјалним  
партнерима удружење КОНЕКТОР

 Чланови делегације наше школе
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Свечана академија у конгресном 
центру БРДО

Разгледање Средње техничке школе, МИЦ-а и 
Више стручне школе Школског центра у Крању

Посета фабрици ЕЛАН Словенија, Крањ

 Посета фабрици ИСКРА

НОВИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ – ОПЕРАТЕР  
ЗА ИЗРАДУ НАМЕШТАЈА

Поред четири постојећа подручја рада, са иновативним моделом образовања 
кроз приватно-јавно партнерство компанија и школе, и трогодишњим образовним 
профилом – ОПЕРАТЕР ЗА ИЗРАДУ НАМЕШТАЈА, отворила се могућност за пето под-
ручје рада – Шумарство и обрада дрвета.
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Иницијатива за увођење овог образовног 
профила потекла је од компанија које се баве пре-
радом дрвета и производњом намештаја, због 
недостатка кадрова, уз координацију и подршку 
Програма за развој приватног сектора Србије, 
који финансира Швајцарска агенција за развој и 
сарадњу (SDC), а спровела је Регионална агенција 
за економски развој и предузетништво VEEDA, 
Врање. У Техничкој школи су нашли партнера 
који је спреман да прихвати, подржи и учествује 
у реализацији те иницијативе. Седам компанија 
које су учествовале у томе су: Атлас д. о. о. Севојно, 
Матис д. о. о. Ивањица, Пино Арт д. о. о. Ужице, 
Зип Универзал д. о. о. Бела Земља, Д2 кат д. о. о. 
Чајетина, Унико Ужице и Гинко Пожега. 

Циљ пројекта је побољшање сарадње између 
образовања и привреде, у циљу обезбеђивања 
потребних кадрова и већег запошљавања, наро-
чито младих људи. Оператер за израду намеш-
таја је образовни профил са три излаза: столар, 
тапетар и лакирер, и за ово одељење је предвиђен 
број ученика 30. Ради што квалитетније реали-
зације наставног плана и програма, нарочито 
часова практичне наставе која се реализује већим 
делом у погонима (у првом разреду два дана, у 
другом и трећем по три дана), укључен је велики 
број компанија и оне су преузеле део одговорно-
сти. Пошто постоји велика потреба привредника 
за овим занимањима, постоји могућност сти-
пендирања заинтересованих ученика. 

 Циљ стручног образовања за квалифика-
цију – Оператер за израду намештаја је оспо-
собљавање ученика за ручну и машинску обраду 



178 ТЕХНИЧКА ШКОЛА 2015.

материјала од дрвета, површинску обраду, припрему материјала за тапацирање и 
само тапацирање, монтажу свих врста намештаја и лакирање, како за самостални 
рад, тако и за рад у компанијама. Компетенције које ће ученици стећи односе се и 
на стицање предузетничких способности, организовањe процеса производње, тума-
чење техничко-технолошке и производне документације, руковање CNC машинама, 
лакирање дрвених површина, тапацирање, пресвлачење и декорација намештаја као 
и њихово склапање и монтажа.

ПОСЕТА МИНИСТРА И  
ШВАЈЦАРСКОГ АМБАСАДОРА 

Дана 9. децембра 2015. године министар просвете, науке и технолошког развоjа 
Срђан Вербић и шваjцарски амбасадор у Србиjи његова екселенција Жан – Даниjел Рух 
обишли су производне погоне компаниjе „Aтлас” у Ужицу, а затим и Техничку школу, 
у склопу подстицаjа за jавно – приватно партнерство између приватних компаниjа и 
средњих стручних школа и обуку ученика кроз рад.

Промоција новог образовног профила – Оператер за израду намештаја у компанији „Атлас” у Севојну
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Ученици у Tехничкоj школи коjи се буду определили за нови образовни профил 
који је промовисан – Оператер за израду намештаjа, од наредне школске године 
обављаће стручну праксу у компаниjи „Aтлас” и у jош шест компаниjа за производњу 
намештаjа у Златиборском округу. Oни ће, како jе предвиђено, два дана проводити у 
школи, а три на пракси, чиме би се кроз учење и рад омогућило запошљавање младих 
људи. „Уз помоћ Владе Шваjцарске за стручно образовање од следеће школске године 
отварамо нови образовни профил. Ученици ће праксу обављати у седам компаниjа 
коjе се баве производњом намештаjа у овом краjу”, рекао jе министар Вербић након 
обиласка погона компаниjе „Aтлас”.

Свако стручно образовање jесте дуално образовање коjе подразумева део образо-
вања у школи, а други део на пракси у компаниjама, истакао jе министар, додаjући да 
jе то немогуће остварити без jавно – приватног партнерства. „Важно jе да се направи 
такво партнерство са компаниjама”, рекао jе он, додаjући да мора да постоjи jавни 
сектор коjи ће да прими ђаке на праксу, по угледу на Шваjцарску.

Шваjцарски амбасадор Жан-Даниjел Рух рекао jе да веруjе да jе будућност Србиjе у 
индустриjскоj производњи и да jе то jедан од великих потенциjала коjи ниjе довољно 
искоришћен. „Да бисте имали jедан моћан индустриjски сектор у Србиjи, неопходно 
jе да имате квалификовану стручну радну снагу”, рекао jе Рух, додаjући да оно што jе 
видео у Ужицу представља велики сигнал да и у Србиjи ученици могу да уче и раде.

Министар Срђан Вербић и швајцарски амбасадор Жан – Данијел Рух у посети Техничкој школи
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Шваjцарска агенциjа за развоj и сарадњу (SDC) покренула jе пилот – проjекат запо-
шљавања 500 људи, жена и младих у сектору производње намештаjа, кроз активно 
учешће приватног сектора у процесу образовања. „Желимо да оваj наш проjекат про-
ширимо и на металски сектор и покажемо да веруjемо у младе људе у Србиjи и будућ-
ност ваше привреде”, поручио jе Рух.

Директор компаниjе „Aтлас” Живорад 
Jововић рекао jе да су реалне потребе компа-
ниjа за производњу намештаjа у Златиборском 
округу такве да ће наредних десетак генерациjа 
ученика Tехничке школе моћи да нађу посао у 
њима. 

Mинистар Вербић, амбасадор Рух и градо-
начелник Ужица Tихомир Петковић овом при-
ликом обишли су и Tехничку школу у Ужицу. 
Након свечаног дочека делегације спровели 
смо их и до мултимедијалне учионице која је 
донација швајцарске владе. 

Затим смо им представили образовне 
профиле у нашој школи. На почетку обиласка 

Министар се опробао у турпијањуМинистар Срђан Вербић у кабинету 207
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школе испричали смо нешто важно за образовни профил Тех-
ничар за рециклажу и напоменули да се у школи бавимо при-
марном селекцијом отпада. 

Касније смо представили и образовни профил Техничар за 
обликовање графичких производа, где смо кроз причу пока-
зали радове који су изложени у школи и скренули пажњу на то 
да се бавимо дизајном, сликањем и цртањем. 

Представник подручја рада машинства говорио је о обра-
зовним профилима: Машински техничар за компјутерско 
управљање, Машински техничар за компјутерско конструи-
сање и Оператер машинске обраде. У кабинету 207, амбасадор 
је показао велико интересовање за начин рада CNC машина. На 
амбасадорово велико инсистирање, обишли смо и радионицу 
где су му посебну пажњу привукле машине. Министар је био 
веома заинтересован за рад наших ученика у радионици. 

Делегацији смо презентовали и образовне профиле из подручја рада електротех-
нике: Телекомуникације, Мехатронику и Информационе технологије. Ученици теле-
комуникација су у склопу часа представили њихов рад на пракси. 

На самом крају дружења уследила је поздравна реч, како од директора, тако и 
од амбасадора који се захвалио на гостопримству, а затим и поздравио председницу 
парламента којој је уручио и поклон.

Радови ученика

Канте за селекцију  
отпада

Амбасадор Рух уручује поклон  
председници Ученичког парламента

Поклон за амбасадора
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АКТИВНОСТИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Активности Ученичког парламента школској 2015/16. години су биле многобројне и 
разноврсне. Својим ентузијазмом и еланом ови млади људи инспирација су и подстрек 
свим ученицима и наставницима школе. Представници Ученичког парламента у сарадњи 
са Тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, као и Тимом за 
подршку ученицима, организовали су предавања за ученике првог разреда на тему „Пре-
венција насиља”. Предавања су реализована на часовима одељенског старешине. 

Тим за хуманитарне акције је, у сарадњи са Секцијом географија одрживог развоја и 
Биолошко – еколошком секцијом, организовао хуманитарну акцију прикупљања хране у 
циљу обележавања Светског дана хране. Приређена је изложба у холу школе која је при-
вукла велику пажњу ученика и наставника школе. 

Тим за подршку ученицима у сарадњи са члановима Црвеног крста подржао је акцију 
добровољног давања крви. Акцију је подржало 34 ученика наше школе и тиме су потвр-
дили да су још једном положили испит хуманости. 

Чланови секције Географија одрживог развоја израдили су промо – филм о хидро-
централи у граду на Ђетињи који је наишао на велики одзив на друштвеним мрежама. 
Ученички парламент, у сарадњи са Тимом за ЗУНЗЗ, Тимом за подршку ученицима, као и 
Секцијом за рециклажу и Графичко – дизајнерском секцијом, радио је на уређењу школ-
ског простора, у функцији опште климе подршке ученицима, како би се сваки ученик 
осећао безбедно, добро и имао стимулативну атмосферу за напредовање у раду и соција-
лизацији у школи. 

На иницијативу чланова Ученичког парламента, а уз подршку руководилаца и 
чланова секција од општег значаја организована је хуманитарна приредба под слоганом 
„Велико није увек и добро, а добро је увек велико”. Акција је наишла на велики одзив про-
фесора и ученика школе, а новац прикупљен од продајне изложбе намењен је ученицима 
лошијег материјалног стања. Деца су положила још један испит зрелости и солидарности. 

На иницијативу Националне Возачке Академије НАВАК и часописа САТ, у сарадњи са 
Канцеларијом за младе, чланови Ученичког парламента присуствовали су предавању на 
тему безбедности у саобраћају „Сигурнија вожња младих возача”. Циљ предавања је био 
да се повећа свест младих о безбедности у саобраћају и смање фактори ризика код младих 
возача. 

 Светски дан борбе против сиде, 1. децембар, чланови Парламента и Биолошко – еко-
лошке секције обележили у холу школе. У оквиру реализације заједничких активности 
ученика, наставника и родитеља известан број родитеља је својим дежурством допринео 
безбеднијем боравку ученика у школи пред распуст и новогодишње празнике.
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У 2015/2016. школској години наставу је похађало 735 ученика. Шест 
ученика је добило Вукову диплому и то су: Радомир Зековић, Никола 
Ђуричић, Стефан Лукић, Владан Филиповић, Момир Ћирковић и Нена 
Вишњић. За ученика генерације проглашена је Нена Вишњић, ученица 
IVг одељења, која је као најбоља ученица завршног разреда била гост на 
пријему у Белом двору. 

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У ПРЕДВЕЧЕРЈЕ САВИНДАНА 
У мултимедијалној учионици наше школе 26. јануара 2016. године одржано је 

књижевно вече и промоција првог романа нашег бившег ученика Миодрага Младе-
новића. Дело овог младог аутора, и професора књижевности, носи назив „Бројаница” 
и издваја се по начину писања и штампања. О делу првенцу смо одмах након промо-
ције разговарали са аутором, а тај интервју смо објавили у школском часопису.

ШКОЛСКА СЛАВА – САВИНДАН 2016. 
 У јануару 27. по новом или 14. по старом календару је дан када цела Србија и њени 

најмлађи и најдрагоценији стоје са упаљеном свећом и колачем у рукама пред иконом 
Светог Саве и Богу дарове приносе. То је дан када се сећамо и обележавамо почетак 

Нена Вишњић

Миодраг МладеновићКњижевно вече
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српске државности, цркве и 
образовања у лику Светог Саве 
и династије Немањића. 

 Техничка школа у Ужицу 
је прва школа која се, после 
смутног времена и неприлика 
које су задесиле ове просторе, 
окренула старим коренима и 
вери, и обновила традицију 
ломљења славског колача у 
школи. Oва школа je пример 
поштовања традиционалних 
обичаја и историје, aли је и 
пример осталим школама и 
институцијама у Србији како 
прихватити модерне светске 
системе образовања и техно-
логија, и то све у циљу бољег 
и квалитетнијег образовања 
наших ђака, који ће то стечено 
знање и васпитање приме-
нити и показати на своме 
радном месту, у дому, међу 
пријатељима, а и са поносом 
нас представљати на међуна-
родним скуповима. 

Наши ђаци су ове 
године за Савиндан добили 
новог пријатеља, који је био 
домаћин школске славе ове 
године. То је фирма „Матис” 
из Ивањице и њен власник, господин Драгомир Лазовић, који ће запошљавати ђаке 
новоотвореног смера за прераду дрвета. Са благословом епископа жичког Јустина и 

Школска слава – Савиндан 2016. године

Школска слава – Савиндан 2016. године
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епископа рашко-призренског Теодосија, некадашњег ученика ове школе, освештали 
смо жито, преломили колач и заблагодарили васкрсломе Христу. Молитви и ломљењу 
колача су присуствовали наши ученици, свештеници, господин Владан Ђорђевић, 
представник фирме „Матис”, многобројни гости и пријатељи ове школе, директор 
школе Драган Туцаковић, са помоћницима и сарадницима, наставници и помоћни 
радници. 

 Таленат, креативност и труд су нам показали чланови драмске секције са својим 
професоркама српског језика, спремивши за своје професоре и госте лепу и поучну 
представу. У овом дану смо добили благослов Божији и снагу за истрајност у даљем 
раду на образовању и васпитању наше деце и ученика. Помолили смо се и молимо се 
Господу Богу да нам пошаље благодат Светога Духа да оснажи наше духовне силе, да 
би плодове рада принели Творцу нашем на славу, родитељима нашим на радост, а 
Цркви и отаџбини нашој на корист. 

СУПЕР БРЗИ ИНТЕРНЕТ СТИГАО У ШКОЛУ 
Почетком марта 2016, ученици IIIе1 и IVе1 одељења, 

вођени упутствима професора Иване Аџић и Ивана Савића, 
активно су радили на успостављању интернет мреже кроз 
целу школу. То је подразумевало и вишедневни интензиван 
рад праћен шалама и досеткама, што ученика, што домара 
и других учесника. Задовољство нам је што смо себи, а и 
будућим генерацијама наше школе, обезбедили сигурну и 
брзу интернет мрежу која ће им о лакшати учење.

Постављено је 1800 m кабла тако да је интернет обе-
збеђен за све учионице у школи. Брзина протока интер-
нета је 1GB/s, а то је тренутно (за упућене и неупућене) 
најбржи интернет на свеопште задовољство наставника 
и ученика.

Захваљујемо ученицима Саши Ковачевић, Луки Пиш-
чевић, Василију Ојданићу, Ивану Селаковићу и Стефану 
Кљајићу, као и нашим професорима смера информационе 
технологије.

Ученици IIIе1 и IVе1 на  
задатку – успостављање  
интернет мреже у школи
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ПРОЈЕКАТ „ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕ  
ЛЕГО РОБОТА”

Овај пројекат започет је сарадњом наставника наше школе и наставника технич-
ког и информатичког образовања из основних школа.  

У понедељак, 11. 4. 2016. године, у Техничкој школи реализована је радионица 
„Визуелно програмирање ЛЕГО робота” у којој су учествовали ученици ОШ „Стари 
Град” и ОШ „Нада Матић”. У мају, 24. 5. 2016. одржано је такмичење из програмирања 
ЛЕГО робота, пропраћено великим интересовањем ученика. 

„ПРОНАЂИ И КОРИСТИ ИНФОРМАЦИЈУ” 
Ученици наше школе су 26. априла 2016. 

године у мултимедијалној учионици прису-
ствовали занимљивом и корисном предавању 
под називом „Презентација информационих 
извора који су доступни преко интернета или 
библиотечког система Србије, а корисни за 
унапређење формалног образовања и само-
образовања ученика”. 

Ову презентацију су ученицима завршних 
разреда Техничке школе представили запос-
лени из Народне библиотеке града Ужица. 

Пројекат „Визуелно програмирање ЛЕГО робота”

Ученици на предавању
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ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА  

Учешће и успеси ученика на такмичењима различитих нивоа у 
2015/2016. години доприносе школској традицији. Ти успеси су свакако плод 
вредног рада и залагања на секцијама, а увек су вођени подршком од стране 
наставника.

На Републичком такмичењу одржаном у Крушевцу, у подручју рада 
графичарство 22. 5. 2016. године ученице Павловић Тамара и Максимо-
вић Тамара освојиле су 3. место у екипној конкуренцији. У појединачној 
конкуренцији Тамара Павловић је заузела 5. место, а Тамара Максимовић  
6. место. Наставник ментор је био Никола Ћосић.

На Олимпијским спортским играма ученика Републике Србије, одржаним у 
Врању 11. 5. 2016. године, ученици наше школе су се пласирали на 3. место у екипној 
конкуренцији из атлетике. То су: Стефан Петковић, Андрија Јовановић, Станимир 
Ђурђић, Далибор Петрић, Александар Челиковић, Александар Јелић и Никола Смиља-
нић. У појединачној конкуренцији утрци на 400 m Александар Челиковић је освојио 2. 
место. Наставник ментор наших атлетичара била је Ана Браловић.

Атлетичари Техничке школе са професорком Аном Браловић
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ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ КАО 
ПРИОРИТЕТ 

Mинистар просвете, науке и технолошког 
развоја Младен Шарчевић посетио је 5. октобра 
2016. године  Техничку школу у Ужицу. На 
састанку, којем су присуствовали и представ-
ници компанија које сарађују са Техничком 
школом, министар  Шарчевић  се упознао са 
циљевима иновативног модела образовања. 

У Техничкој школи у Ужицу, у оквиру 
дуалног образовања, од ове школске године 
уведен је нови образовни профил – Оператер 
за израду намештаја. 

Директор школе Драган Туцаковић је том 
приликом представио детаљан план и начин 
успостављања система дуалног образовања у 
школи. 

„Три су циља увођења иновативног 
модела образовања, да се реши проблем ком-
панија који се тиче недостатка квалифи-
коване радне снаге, смањи незапосленост 
младих људи до 25 година и смање трошкови 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја за занатско образовање. Овај модел 
ученицима ће омогућити да се запосле у некој 
од компанија, покрену свој посао или наставе 
школовање на струковним студијама”, навео 
је директор Туцаковић. Он је истакао да ће се 
на овај начин ученици приближити свету 
рада, а ментори сфери образовања. 

Дан отворених врата компанија „Атлас”,  
„Матис” и „Гинко” за ученике осмог рареда
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Ученици на практичној настави

Министар Шарчевић је истакао да је дуално образовање приоритет не само Мини-
старства просвете, науке и технолошког развоја, већ и један од приоритета рада Владе 
у наредне четири године. 

„На почетку смо оног што је у Ужицу већ урађено. Модел који сте применили је 
једна врста дуалног образовања, друга врста су пољопривредне школе.  Ми смо успо-
ставили активну сарадњу са Привредном комором. Такође, у Министарству је форми-
ран тим чији ће једини задатак бити креирање  националног  модела  дуалног образо-
вања. Политика Министарства је да планове уписа у школе прилагодимо потребама и 
захтевима привреде. Ужице је одлична наставна база у којој друге школе могу да нађу 
готова решења”,  рекао је министар  Шарчевић. Он је истакао да ће бити измењене 
законске регулативе како би образовање било у функцији привреде и  привред-
ног раста, те да родитељи морају да схвате да је то најбољи пут за децу. 

Састанак са министром Младеном Шарчевићем поводом 
успостављања система дуалног образовања у школи
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На састанку се, у име седам компанија које сарађују са Техничком школом, обратио 
директор компаније „Атлас” Живорад Јововић. Он је нагласио да ће се за три године 
видети резултати овог иновативног модела образовања заснованог на јавно – при-
ватном партнерству. 

„Квалитетно занатско образовање ће и децу и њихове родитеље уверити да је то 
оно што им може обезбедити квалитетан живот”, рекао је Јововић. 

„За иновативни модел образовања у Ужицу је заинтересован и металски ком-
плекс”, рекао је Миодраг Димитријевић, из Ваљаонице бакра „Севојно”, и поручио да 
ће тај сектор узети  активно учешће у увођењу тог модела.

Састанак са министром Младеном Шарчевићем и представници компанија  
поводом успостављања система дуалног образовања у школи

Ученици на практичној настави
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Подршку увођењу овог образовног профила дала је Швајцарска развојна аген-
ција у сарадњи са  Регионалном агенцијом за економски развој и предузетништво – 
VEEDA. Амбасадор Швајцарске Конфедерације у Београду Филип Ге је касније изјавио 
да је модел дуалног образовања створен у Техничкој школи у Ужицу, најбољи модел 
који је створен ван Швајцарске.

ОБУКА ЗА МЕНТОРЕ У  
ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ

У оквиру припрема за увођење дуалног образовања у школу, стручни сарадници 
школе: Маријана Симовић Алексић, Ружица Страњаковић, Андријана Долаш и Јелена 
Павловић на челу са директором Драганом Туцаковићем, креирали су програм обуке 
за менторе из компанија са којима школа сарађује у реализацији дуалног образовања. 
Обуке у трајању од 24 сата непосредног рада реализоване су почетком октобра 2016. 
године и похађали су из ментори из седам компанија које се баве израдом намештаја. 
Обуке су усмерене на развијање педагошких, психолошких и дидактичких знања и 
вештина у раду са ученицима.

Почетком школске 2017/2018. године организована је обука за менторе металског 
комплекса ИМПОЛ Севал и Ваљаоница бакра и из компанија дрвне индустрије за рад 
са ученицима дуалних образовних профила оператер за прераду метала и оператер за 
израду намештаја.

Обука за менторе у дуалном образовању
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ШКОЛСКА СЛАВА – САВИНДАН 2017.
 Школска слава „Свети Сава” прослављена је и ове године у нашој школи. Техничка 

школа имала је ту част да свечаном прослављању празника, поред ученика и настав-
ника школе, присуствују и наши многобројни пријатељи и социјални партнери. Тра-
диционално, као и сваке године, смењује се домаћин школске славе. Ове године имали 
смо част да домаћин буде Слободан Павићевић и Војкан Мандић, власник предузећа 
„Флукс”. Свечаности су присуствовали и Мића Мићић, Радивоје Смиљанић (МПП 
„Јединство”), Нинко Тешић, Гордана Савић, Будимир Булатовић („ИMПОЛ Севал”), 
Љубица Суботић, Драган Благојевић (ЈКП „Водовод”), Милован Бошковић, директор 
компаније „Дунав осигурање”, Живорад Јововић („Атлас”), Иван Љубојевић („Пино 
Арт”), Милован Петровић (ЗИП „Универзал”), Радивоје Кузељевић (UNICO), Саша 
Милошевић, Дејан Филиповић (ЕПС), Мирослав Дучић, Драган Кнежевић из Исто-
ријског архива и многи други драги пријатељи наше школе.

Свечаност је улепшана доделом Светосавске захвалнице, коју је за допринос у 
образовању примила Јелена Павловић. Награду је уручио Бранислав Митровић, пред-
седник Скупштине града Ужица.

Школска слава – Савиндан 2017. године Додела захвалнице града  
Ужица – Савиндан 2017. године
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ДОБРА ПРАКСА КАО ПРИМЕР ДРУГИМА 
Наша школа је за иновативни модел образовања кроз јавно-приватно партнер-

ство школа и компанија добила подршку и бројне похвале од Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, од службе запошљавања, од Регионалне агенције за еко-
номски развој и предузетништво „Веда”, од представника привреде, али и од ино-
страних амбасадора.

Шеф одељења за истраживање образовних 
система Швајцарског економског института 
Урсула Ренолд посетила је Техничку школу и 
похвалила амбициозну и успешну иницијативу 
за унапређење образовања. Деца, која прођу 
кроз седам различитих партнерских компа-
нија, свакако ће стећи функционална знања и 
показати да су добри ђаци, а сутра могу бити и 
врхунски инжењери. Њен закључак је да би било 
добро да наша школа буде узор и за друге делове 
Србије. Амбасадор Филип Ге је током разговора 
са министром просвете Младеном Шарчевићем 
рекао да је модел дуалног образовања створен у 
Техничкој школи у Ужицу најбољи модел који је 
створен ван Швајцарске, а сам модел је израђен 
по узору на швајцарски.

Из Техничке школе ова мисија се даље шири 
по Србији. Чланови руководства школе су дуални 
модел образовања представили по многим гра-
довима (Краљево, Крушевац, Зајечар, Прије-
поље), али и на Сајму образовања у Београду, 
у Привредној комори Србије на семинару „У 
сусрет закону о дуалном образовању” и на низу 
скупова у Србији.

На позив председника Општине Тутин, Шемсудина Кучевића, и директора Тех-
ничке школе из Тутина, Ислама Селмановића, директор Техничке школе Драган 

Посета компанији Матис, Ивањица

Урсула Ренолд у Техничкој школи
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Туцаковић и помоћник директора Јелена Павловић присуствовали су састанку који је 
у Општинској управи у Тутину организован 24. фебруара 2017. године поводом нове 
методологије уписа у средње школе. 

Драган Туцаковић је презентовао јавно – приватно партнерство у оквиру кога је 
настао образовни профил оператер за израду намештаја који се у Техничкој школи у 
Ужицу реализује у дуалном систему образовања.

Састанку су присуствовали представници привредних друштава из Тутина која 
се баве израдом намештаја и заинтересована су за овакав начин школовања ученика, 
као и представници Школске управе и Регионалне привредне коморе из Краљева.

Закључак овог састанка је да ће Техничка школа у Тутину увести дуално образо-
вање како би се школовањем ученика обезбедили потребни кадрови за привреду и 
омогућило брже запошљавање младих људи.

 БИЗНИС ИНКУБАТОР
У сарадњи са Техничком школом, уз подршку 

РАС-а и Града Ужица, Бизнис инкубатор је покренуо 
пројекат „Твој успех почиње твојом идејом”. Крајњи 
корисници пројекта су млади људи, ученици завршних 
разреда средњих техничких школа, који се суочавају са 
чињеницом да не могу добити посао због недостатка 
практичног искуства и опште економске ситуације 
у региону, већ су принуђени да започну сопствени. 
Подизањем предузетничког духа код средњошколаца 
кроз реализацију тренинга за започињање сопственог 
бизниса и њихово заједничко деловање кроз оства-
рење сопствених бизнис идеја за резултат ће имати 
успех, односно самозапошљавање, што ће довести до 
смањења броја незапослених. Обуке о изради бизнис 
плана за ученике наше школе почеле су 7. марта 2017. 
године и реализовала их је Регионална развојна аген-
ција „Златибор” из Ужица у сарадњи са Бизнис инку-
батор центром Ужице. Учесници у пројекту
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 ОСНОВАНА УЖИЧКА АКАДЕМСКА 
ПАРЛАМЕНТАРНА УНИЈА

У четвртак, 20. 4. 2017. године у свечаној сали 
Градске куће потписан је Споразум о сарадњи између 
Скупштине града Ужица и девет средњошколских и 
студентских парламената (представници средњих 
школа, ВПТШ, Учитељског факултета). Тиме је 
основана Ужичка академска парламентарна унија, 
прва у Србији. Циљ оснивања ове уније је афирма-
ција талентованих ученика и студената и њихово 
укључивање приликом доношења скупштинских одлука битних за младе људе овог 
града, као и промовисање правих вредности и организовање културних активности 
младих. У име Ученичког парламента Техничке школе Ужице споразум је потписала 
председница парламента Невена Ћосић.

XXV РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА  
СРЕДЊИХ МАШИНСКИХ ШКОЛА

Дана 21. априла 2017. године наша школа била 
је домаћин XXV Регионалног такмичења ученика 
средњих машинских школа, регион Запад, у суор-
ганизацији са Заједницом машинских школа Репу-
блике Србије. Ученици средњих машинских школа из 
Пожеге, Сјенице, Краљева, Чачка и Ужица такмичили 
су се у категоријама програмирања робота и програ-
мирања компјутерски управљаних машина.

Ученици наше школе Iм2 одељења Лука Савић 
и Стефан Кокоровић освојили су друго место, а Игор 
Јовановић и Милан Дикић треће место у категорији 
програмирања робота. У дисциплини Програмирање 
КУ струга CAD/CAM програмским пакетом ученик 
Немања Поповић освојио је друго место.
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 УЖИЧКИ ПАРЛАМЕНТАРЦИ УЗЕЛИ УЧЕШЋЕ  
У РАДУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

На 13. седници Скупштине града Ужица 
одржане 11. маја 2017. године по први пут 
присуствовали су и најмлађи ужички парла-
ментарци, ученици средњих школа и факул-
тета. Техничку школу Ужице представљала је 
ученица IVг разреда Невена Ћосић, председ-
ница Ученичког парламента.

У име Скупштине града Ужица добро-
дошлицу су им пожелели градоначелник 
Тихомир Петковић, заменик градоначелника 
Немања Нешић и председник Скупштине 
Бранислав Митровић.

УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊУ 
ИЗ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

На 23. Регионалном такмичењу из електротех-
нике, одржаном 13. маја 2017. године, у Првој тех-
ничкој школи у Крагујевцу учествовали су и ученици 
Техничке школе Ужице. Ученици: Јелена Поповић 
Iе1, Ђорђе Коларевић Iе1, Марио Петронијевић Iе3, 
Милутин Радовановић Iе3 и Милош Стојадиновић 
IIе2 показали су своје знање из Основа електротех-
нике, док је Невена Рајковић IIе2 одмерила своје 
снаге са осталим учесницима на пољу Електронике. 
Сви ученици показали су одлично знање, али 7. 
место из области Основе електротехнике освојио је 
ученик Милош Стојадиновић.

Ужички парламентарци у  
Скупштини града Ужица

Учесници регионалног такмичења из  
електротехнике
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РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊE  
МАШИНСКИХ ШКОЛА – 3. МЕСТО

На Републичком такмичењу средњих машинских школа одржаном 13. 5. 2017. 
године у Лесковцу, ученик Техничке школе Ужице Бојан Ћитић је освојио 3. место у 
подручју рада оператер машинске обраде-глодач.

Наставник Војин Аврамовић добио је захвалницу за успешну припрему и оства-
рен пласман ученика на овом такмичењу.

„КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА”
Бранко Радичевић је у песми „Ђачки растанак” 

испевао следеће стихове:
„Ој, Карловци, место моје драго!

Ко детенце дошао сам амо:
Игра беше једино ми благо;”

Наведене стихове, само мало измењене, весело су 
певале Андријана Вранић и Тања Алексић, ученице наше 
школе и то Iе1 одељења, које су заједно са Данком Гогић, 
професорком српског језика и књижевности, учестовале 
нa петом по реду Републичком такмичењу под називом 
„Књижевна олимпијада”. Такмичење је одржано у Срем-
ским Карловцима 13. и 14. маја 2017. године. У питању 
је такмичење из књижевности за ученике основних 
и средњих школа. Ученице, које су представљале нашу 
школу, освојиле су 4. и 5. место. Овај велики успех Тех-
ничке школе на пољу књижевности започет је најбољим 
пласманима на претходним нивоима такмичења. Ево 
како је то изгледало:

На општинском такмичењу: прво место освојила је Андријана Вранић, ученица 
Iе1 одељења. Друго место освојиле су Тања Алексић, Јелена Поповић и Милица Шопа-
ловић, ученице Iе1 одељења.

Андријана Вранић и 
Тања Алексић
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На окружном нивоу: прво место освојила је Андријана Вранић. Друго место Тања 
Алексић, треће место Милица Шопаловић.

Надамо се да ће се наредни стихови и даље чути са усана наших вредних ученика.

„Ој, Карловци, бојиште нам драго!
Као зналци дошли смо ти амо:
Знање јесте једино нам благо.”

 ПРВЕ НАГРАДЕ НА ЛИТЕРАРНИМ КОНКУРСИМА
Прво место на литерарном конкурсу „Русији с љубављу” у организацији 

Српско-руског клуба, добио је ученик Техничке школе, Владимир Јокић, из 3.е3 
одељења.

Прво место на књижевном конкурсу „Кикини дани”, који се по четврти пут орга-
низује у знак сећања на Тијану Петровић и у организацији Удружења дистрофичара 
Златиборског округа из Ужица, освојио је ученик Техничке школе, Вукашин Сретено-
вић из IVе3 одељења.

Ученици који су постигли изузетне резултате на такмичењима из историје, математике,  
Књижевној олимпијади и литерарним конкурсима
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 „ЛАЈАЊЕ НА ЗВЕЗДЕ” НА УЖИЧКИ НАЧИН
Прва генерација Електротехничара информаци-

оних технологија биће запамћена по филму који су 
снимили за традиционално „Вече матураната” које 
је, у част свих матураната, одржано у нашој школи 
22. маја 2017. године. Филм је убрзо придобио сим-
патије њихових вршњака, професора као и публике 
на друштвеним мрежама. Ови креативни ђаци су 
заједно са својим професорима снимили и измонти-
рали своју верзију култног филма за сва времена.

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС „ЗОРАН ТЕОДОСИЋ”
Андријани Вранић, ученици наше школе из 

одељења Iе1, на манифестацији „Ноћ музеја” у 
Техничкој школи „Радоје Љубичић” уручена је 
похвалница за њен рад на литерарном конкурсу 
„Зоран Теодосић”. Међу многобројним радовима 
средњошколаца из нашег града, поред три награђена, 
издвојио се и њен својом креативношћу и лепотом 
израза. Овом похвалницом скренута је пажња на 
Андријанин таленат и литерарно умеће. Од срца јој 
честитамо!

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ  
ИЗ АТЛЕТИКЕ – 3. МЕСТО

У Крушевцу је 24. маја 2017. године одржано Репу-
бличко такмичење из атлетике. Стефан Петковић, 
ученик IIIм3 одељења, освојио је треће место у дис-
циплини бацање кугле. 

Андријанa Вранић

Инсерт из филма

Стефан Петковић на додели медаља
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XXIII РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА 
СРЕДЊИХ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

Техничка школа из Ужица била је домаћин XXIII Републичког такмичења ученика 
средњих електротехничких школа Србије 3. јуна 2017. године. Том приликом ученик 
наше школе Милош Стојадиновић (одељење IIе2, ментор Мурић Милорад) освојио је 
III награду (9. место) у коначном пласману из Основа електротехнике 2.

ИЗЛОЖБА РАДОВА УЧЕНИКА
Изложба радова ученика, која је 

постављена у школској библиотеци у јуну 
2017. године, резултат је пројекта Илу-
страције текстова: динамички и статички 
мотиви у књижевном делу. Ученици 
првог разреда илустровали су, током 
целе школске године, текстовe, наставне 
јединице из књижевности, кроз прика-
зивање мотива у књижевним делима 
путем: цртежа, стрипа, сликања различи-
тим техникама, макета, колажа, оригами 
фигура, фотографија…

ВУКОВЦИ И ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ  
У 2016/2017. ГОДИНИ

Ученици који су примили диплому „Вук Караџић” су Дејан Росић 
IVе1 и Александар Митровић IVе2. Титулу Ученика генерације понео је 
ученик Александар Митровић.

Данило Киш – његов мађарски пасош и  
породична слика

Митровић
Александар
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 НОВИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ  
У ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Према потребама великих привредних друштава Ваљаонице алуминијума 
ИМПОЛ Севал и Ваљаонице бакра из Севојна, направљен је нови образовни профил 
Оператер за прераду метала према иновативном моделу образовања, а прва генера-
ција ученика уписана је школске 2017/18. године. Овај образовни профил представља 
сублимацију три образовна профила: ливац, ваљаоничар и извлачилац и прилагођен 
је условима тржишног пословања уз примену савремених технологија. Ваљаоница 
бакра и ИМПОЛ Севал, као стратешки партнери, учествовали су у креирању исхода 
знања и вештина за овај образовни профил, а њихови најбољи инжењери су заједно 
са представницима Завода за унапређивање образовања и васпитања, Министарства 
просвете и наставницима из наше школе учествовали у креирању Стандарда квали-
фикација за овај образовни профил. Такође, учествовали су у креирању наставних 
садржаја за практичну наставу.

Стицање практичних знања и вештина се реализује у производним погонима 
ова два привредна друштва, уз велику помоћ ментора (инжењера из одговарајућих 
производних целина) и под будним оком лица задужених за безбедност и здравље на 
раду. Ученици практичну наставу похађају једном недељно у првом разреду, два пута 
недељно у другом разреду и три пута недељно у трећем разреду када се и опредељују за 
ближе усмерење: топљење и ливење, ваљање или пресовање и извлачење.

Ученици на практичној настави Ученици на практичној настави
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На овај начин два велика привредна друштва из нашег краја, решавају проблем 
недостатка квалификоване и обучене радне снаге која је у великој мери спремна 
да се одмах уклопи у реалне услове производње. Такође, треба истаћи да су најбољи 
ученици ових одељења добијају стипендије, а по завршетку школовања их чека посао 
у струци. У оквиру пројекта „Моја прва плата” један број ученика прве генерације која 
је у јуну 2019/2020. године успешно положила завршни испит је засновао радни однос 
у ИМПОЛ Севалу.

Решењем министа, просвете, науке и технолошког развоја (број 119-01-
00070/2018-18) Маријана Симовић Алексић, психолог школе и Ружица Страњаковић, 
педагог школе, именоване су за чланове радне групе за израду Правилника о програму 
обуке за инструктора и ближе услове о полагању испита за инструктора.

КАРАВАН „ДУХ МЛАДОСТИ”
Караван „Дух младости” посетио је Ужице у циљу промоције дуалног и преду-

зетничког образовања. Ова манифестација је одржана 10. 9. 2017. године на Тргу пар-
тизана, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Циљ Каравана је стицање знања о значају дуалног образовања за Србију, као и преду-
зетничког образовања у систему високошколских институција у оквиру национал-
ног модела студентске праксе 
у оквиру пројекта „Мој град, 
мој избор, моја каријера”. 
Том приликом нашу школу су 
назвали „лидером у развоју 
дуалног образовања у дрвној 
и металској индустрији.” У 
оквиру наведене манифеста-
ције, која је посвећена промо-
цији дуалног образовања, на 
штанду школе представљен 
је модел дуалног образо-
вања који је развијен у нашој 
школи, а директор је заједно са Презентација о дуалном образовању на Манифестацији 

 Караван „Дух младости” у Ужицу



203ТЕХНИЧКА ШКОЛА 2017.

представницима компанија дрвне индустрије учествовао на четворочасовној панел 
дискусији. Ужичанима се прва обратила саветница министра просвете за дуално 
образовање Габријела Грујић, која је истакла да верује да ће млади, који се школују по 
дуалном образовању, постати врхунски стручњаци у свом занимању. Присутнима 
на манифестацији се обратио и Драган Туцаковић, директор Техничке школе, који 
је истакао да је дуално образовање образовање које је препознато као пример добре 
праксе и које се није могло извести без сарадње са компанијама.

ПРОЈЕКАТ „ШАХОВСКИ НАДРЕАЛИЗАМ 2”
У склопу пројекта за младе под 

називом „Шаховски надреализам 2”, а 
који подржава град Ужице, у Медицин-
ској школи је 26. септембра 2017. одржан 
шаховски турнир. На турниру је уче-
ствовало 36 ученика средњих школа из 
нашег града под паролом: „Ми маштамо 
и живимо своје снове, јер је шах игра за 
све”. Ученици Техничке школе, који су 
се такмичили, били су: Раде Милоше-
вић IVе3, Михаило Павловић IVе3, Дарко 
Виторовић IIIе2 и Милутин Радовано-
вић IIе3. Један од судија турнира био је и 
бивши матурант Драгош Стаменић.

Најбољи успех остварили су: Милутин Радовановић 2. место и Дарко Виторовић 3. 
место. Ова два ученика добила су захвалнице за учешће и остварене пласмане.

Завршна манифестација пројекта је одржана 23. новембра 2017. у Градском кул-
турном центру, када су додељене награде најуспешнијим учесницима, а тада је и 16 
најбољих учесника септембарског турнира играло шах за децу оболелу од малиг-
них болести (Удружење „Чика Боца”). На хуманитарном турниру су учестовали и 
награђени ученици Техничке школе.

Ученици техничке школе на такмичењу 
„Шаховски надреализам 2”
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КОНФЕРЕНЦИЈА „БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ  
НА РАДУ У ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ”

У оквиру Европске недеље безбедности и 
здравља на раду, у Палати Србије, 25. 10. 2017. године, 
одржана је Конференција „Безбедност и здравље 
на раду у дуалном образовању”, којој је присуство-
вао директор школе Драган Туцаковић и помоћник 
директора Јелена Павловић.
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 ВИВЕТ – ВИРТУЕЛНА ПРАКСА  
ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКУ

Пројекат „Виртуелне праксе у области стручног обра-
зовања и обуке” (Virtual Internships in Vocational Education 
and Training – VIVET) подржан је од стране Националне 
агенције за Erazmus+ у Србији и реализоваће се од септем-
бра 2017. до априла 2019. године. Носилац пројекта, Бео-
градска отворена школа (Србија) и партнери Техничка 
школа из Ужица (Србија), Интерпројект (Бугарска) и Универзитет у Падови (Италија) 
реализоваће активности у циљу имплементирања модела виртуелне праксе у средње 
стручне школе.

Виртуелне праксе су захваљујући технолошком напретку и савременим инфор-
мационо-комуникационим технологијама постале доступне и могуће, тако да 
је планирано да се у оквиру пројекта сачини модел и окружење у коме може да се 
догоди виртуелно радно искуство у које су укључени ученици средњих стручних 
школа. Модел треба да осигура да ће се током сарадње наставника из школе, ученика 
и ментора из компанија планирати и организовати реалне радне активности које 
се уклапају у образовни курикулум, а виртуелна платформа треба да омогући њихов 
сусрет, сарадњу и реализацију активности учења како би ученици били спремнији за 
будућа занимања у рад у реалним условима. 

Уводни састанак у оквиру пројекта „ВИВЕТ – Виртуелна пракса за стручно обра-
зовање и обуку” одржан је од 28. до 29. новембра 2017. године у Београду.

Током састанка представници 
партнерских организација имали 
су прилику да детаљно разговарају о 
активностима пројекта, интелекту-
алним резултатима, активностима 
дисеминације и контроли квали-
тета. Предочено је стање у области 
организације виртуелних пракси у 
Србији, Бугарској и Италији, као и 

Уводни састанак у оквиру пројекта „ВИВЕТ
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предности и мане у вези са организацијама ових стажирања у Европи. Посебна пажња 
посвећена је дискусији о развоју модела виртуелне праксе у систему стручног образо-
вања и обуке и платформи за организације виртуелних пракси.

Београдска отворена школа (БОШ) ће реализовати пројекат у сарадњи са органи-
зацијом Интерпројект (Бугарска), Техничком школом из Ужица (Србија) и Универзи-
тетом у Падови (Италија). Пројекат ће подржати програм Ерасмус+.

ЗАХВАЛНИЦА ФАКУЛТЕТА 
ТЕХНИЧКИХ НАУКА ИЗ ЧАЧКА 

Поводом прославе 42 године постојања, Факултет тех-
ничких наука из Чачка је организовао традиционалну све-
чаност на којој су промовисани дипломци факултета и 
додељене захвалнице за успешну сарадњу. 

Међу пет добитника захвалница била је и Техничка 
школа из Ужица. Свечаности су, новембра 2017. године, при-
суствовали наставници Техничке школе, дипломци Факул-
тета, Жељана Караџић и Жарко Богићевић, а Захвалницу је 
примила Јелена Павловић, помоћник директора школе.

ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИК
Школске 2017/2018. године били смо укључени у пројекат примене електронског 

дневника.

Додела захвалнице  
Техничког факултета
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ШКОЛСКА СЛАВА – САВИНДАН 2018.
Прослава у част Светог 

Саве обележена је традици-
онално и ове године у нашој 
школи. Имали смо ту част 
да свечаном прослављању 
празника, поред ученика и 
наставника школе, прису-
ствују и многобројни прија-
тељи и социјални партнери. 
Ове године улога домаћина 
школе припала је власнику 
предузећа „Пино Арт” госпо-
дину Ивану Љубојевићу. Свечаности су присуствовали и прошлогодишњи домаћин 
Слободан Павићевић, власник предузећа „Флукс”, Мирјана Дрндаревић, начелница 
Градске управе за финансије, ментори из компанија у којима ученици наше школе 
реализују практичну наставу по иновативном моделу образовања, као и многи други 
пријатељи школе.

Школска слава – Савиндан 2018. године
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СВЕТОСАВСКА НАГРАДА 
ЗА ДОПРИНОС У ОБРАЗОВАЊУ

У Влади Републике Србије министар 
просвeте, науке и технолошког развоја 
Младен Шарчевић најзаслужнијим после-
ницима свечано је уручио 33 традицио-
налне Светосавске награде за допринос 
образовању 27. jануара 2018. године. 

На предлог седамнаест предла-
гача из области образовања и привреде, 
награду је добио Драган Туцаковић, 
директор Техничке школе из Ужица. 
Како се у обрaзложењу наводи, директор 
се истиче у промоцији концепта дуалног 
образовања који је уградио у школу којом 
руководи. Такође, наводи се да управља школом која је укључена у бројне пројекте за 
развој стручног образовања. Историја се понавља, а ми се поносимо јер је школа ову 
награду добила 2007. године, а након 11 година и директор школе.

Јелена Павловић, 
директор Драган Туцаковић и 

Јасмина Ђелић

Уручење Светосавске награде директору Драгану 
Туцаковићу за допринос образовању

Додела награда на Светосавској академији у Народном позоришту
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КОМИСИЈА ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ
Драган Туцаковић, директор наше 

школе, изабран је од стране Владе Републике 
Србије за једног од чланова Комисије за развој 
и спровођење дуалног образовања.

ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
Стефан Немања је на самртној постељи изговорио речи које је записао његов 

најмлађи син Растко – Свети Сава: „Чувајте, чедо моје мило, језик као земљу. Реч се 
може изгубити као град, као земља, као душа. А шта је народ изгуби ли језик, земљу, 
душу? Не узимајте туђу реч у своја уста. Узмеш ли туђу реч, знај да је ниси освојио, 
него си себе потуђио. Боље ти је изгубити највећи и најтврђи град своје земље, него 
најмању и најнезначнију реч свога језика. Земље и државе се не освајају мачевима, 
него и језицима. Знај да те је непријатељ онолико освојио и покорио колико ти је речи 
потро и својих потурио.”

Чланови комисије за дуално образовање
Директору Драган Туцаковић на састанку за 

дуално образовање
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Поштујући савет Светог Стефана у школи је, као и сваке године, обележен 21. 
фебруар „Дан матерњег језика”. Професори српског језика и књижевности су тог 
дана на својим часовима одржали креативне радионице као допринос очувања нашег 
матерњег језика. Ученици су покушали да пронађу најадекватнију српску реч за неке 
од најкоришћенијих страних речи међу младима. Заједнички радови свих ученика су 
изложени у школској библиотеци.

 „ИНОВАТИВНИ МОДЕЛ ОБРАЗОВАЊА 
У САВРЕМЕНОЈ ШКОЛИ”

Због великог броја заинтере-
сованих школа да се упознају са 
начином рада Техничке школе из 
Ужица, организоване су дводневне 
обуке. Током два дана, тачније 10. и 
11. марта 2018. године, десет школа 
из Србије узело је учешће у обукама 
за учеснике дуалног процеса обра-
зовања под називом „Иновативни 
модел образовања у савременој 
школи”. Обукама су присуствовали 
наставници и директори десет 
школа из Србије и то: Техничка 
школа из Бајине Баште, Друга 
техничка школа из Крагује вца, 
Хемијско-технолошка школа из 
Суботице, Дрвоарт из Београда, Шумарска школа из Краљева, Технич ка школа „Иван 
Сарић” из Суботице, Машинско-електротехничка школа из Прибоја, Техничка школа 
из Пријепоља, Техничка школа „Радоје Љубичић” из Ужица и Хемијско-технолошка 
школа из Врања.

Сегмент са обука за учеснике дуалног  
процеса образовања 
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ПРОЈЕКAТ ВИВЕТ
У Пловдиву, у Бугарској, одржан је 

други састанак Пројектног тима ВИВЕТ 
„Виртуелна пракса за стручно образо-
вање и обуку”. Састанку су присуствовали 
представници Техничке школе: Драган 
Туцаковић, Звонислав Поповић, Жарко 
Богићевић и Данка Ковачевић. Састанак 
је одржан 11. и 12. априла 2018. године. 

Пројектни тим је разматрао инте-
лектуалне резултате пројекта, приказивао 
активности дисеминације и остале активности које су помогле промоцији пројекта. 
Сви учесници састанка су анализирали организовање виртуелних пракси и диску-
товали о управљању виртуелним праксама. У великој мери се дискутовало о плат-
форми, плану пилотирања, моделу по коме ће се вршити пилотирање виртуелних 
пракси у средњем стручном образовању. Учесници су нагласили важност наредних 
извештаја и осталих пројектних активности које уводе пилотирање.

У оквиру ВИВЕТ пројекта Техничка 
школа Ужице је 28. 6. 2018. године орга-
низовала састанак Националног савето-
давног одбора. Састанку су присуство-
вали представници Школске управе, 
просветне инспекције и Националне 
службе за запошљавање. Састанак је био 
намењен упознавању актера у области 
образовања и запошљавања са материја-
лима произведеним у току пројекта. У 
уводном делу састанка директор Техничке школе је представио пројектни тим, након 
чега је уследила дискусија о креираном моделу за виртуелну праксу, онлајн плат-
форми за организацију виртуелних пракси и плану пилотирања. Сви чланови одбора 
су веома позитивно оценили пројекат, а нарочито је истакнут потенцијал за при-
менљивост пројекта у средњем стручном образовању, али и у образовању одраслих.

Обука у Пловдиву

Учесници на конференцији
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Трећи састанак Вивет пројекта 
одржан је у Падови у периоду од 
17. до 20. септембра 2018. године. 
Током састанка партнери су дис-
кутовали о предстојећим пројект-
ним активностима укључујући 
процес пилотирања виртуелних 
пракси. Партнери су усагласили 
будуће кораке укључујући и даље 
унапређивање онлајн платформе, 
реализовање сарадње са школама 
и компанијама као и дисемина-
цију информација о пројектним 
активностима.

У фази пилотирања пројекта 
одржана је обука у Техничкој 
школи, 9. новембра 2018. године. 
Компаније које су узеле учешће су: 
Импол Севал, 3Д графика, Пулсар 
доо, Ин принт граф, Принт лине, 
Графо нова и Графика Тејић. 
Ове компаније су препознатe 
као пример добре и иновативне 
праксе у области примене нових 
технологија и билe су спремне да 
им пружимо прилику за додатно 
усавршавање. Обуку су држали 
професори Техничке школе у 
Ужицу, који су уједно и творци 
електронске платформе за Вирту-
елне праксе.

Трећи састанак Вивет пројекта

Учесници обуке за менторе из компанија
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XXVI РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ
Дана 20. 04. 2018. у Средњој школи у Коцељеви, одржано је ХХVI Регионално так-

мичење средњих машинских школа. Ученици наше школе такмичили су се у две 
категорије. У оквиру Компјутерске графике – 2D ученици IIм2 одељења Јован Бојић и 
Петар Петровић освојили су 5. и 6. место. 

У оквиру Моделирања машинских елемената и конструкција ученици IIIе3 
одељења Јован Бабић и Дарко Мутавџић освојили су 5. и 7. место.

 РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ  
МАШИНСКИХ ШКОЛА

На Републичком такмичењу машинских школа одржаног 11. и 12. маја у Трсте-
нику, ученик наше школе Дарко Марић освојио је 4. место, док је ученик Немања 
Тодоровић освојио 7. место. Наставници ментори ученика били су Војин Аврамовић 
и Зоран Петровић.

„КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА”
На Републичком такмичењу из књижевности „Књижевна олимпијада” одржа-

ном 13. 5. 2018. године у Сремским Карловцима Андријана Вранић је освојила 3. место. 
Наставник ментор је Данка Гогић.

ВУКОВЦИ И ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ У  
2017/2018. ГОДИНИ

Ученици који су примили диплому „Вук Караџић” су Алексије 
Вукић IVе1 и Богдан Вукајловић IVе1. Титулу Ученика генерације понео 
је ученик Вукић Алексије. 

Вукић Алексије
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 ОКРУГЛИ СТО „ИЗАЗОВИ  
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈE ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА 

У САВРЕМЕНОЈ ШКОЛИ”
Дана 25. маја 2018. године били смо домаћини и организатори Међународног 

округлог стола „Изазови имплементације дуалног образовања у савременој школи”. 
Наведена активност била је намењена компанијама које учествују у реализацији и 
имплементацији дуалног образовања, као и компанијама које желе да се укључе у 
дуално образовање. Обуци је присуствовао вели број учесника, представника 32 ком-
панијe из више различитих бранши, представника владиних и невладиних институ-
ција компетентних у области привреде и школства.

У уводном делу окру-
глог стола учесницима су 
се обратили др Габријела 
Грујић, помоћник мини-
стра за дуално и предузет-
ничко образовање и Немања 
Нешић, заменик градона-
челника Ужица. Радни део 
је садржао представљање 
ВИВЕТ пројекта које је изнео 
Жарко Богићевић из Тех-
ничке школе, као и презен-
тацију Драгана Туцаковића, 
директора Техничке школе, 
под називом Извештај о 
пројектним активностима 
са акцентом на корацима имплементације иновативног модела дуалног образовања 
примењеног у Техничкој школи и његовим карактеристикама.

У наставку се чула реч привредника, домаћих компанија са којима школа сарађује. 
Излагачи су били: Наташа Панчић – Ваљаоница бакра Севојно, Живорад Јововић – 
Атлас д.о.о., Лазар Ђокић – Импол Севал Ваљаоница алуминијума Севојно, Суанита 

Учесници Међународног округлог стола
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Челебић – Кластер текстилства, 
панелисти иностраних компа-
нија, Рене Борнфелдер, излагач 
из Немачке, Хановер (из школе 
коју су наши представници 
посетили 2007. године у оквиру 
КАРДС 2 програма), Невена Мар-
ковић – искуства компанија из 
Словеније.

ПОСЕТА ШВАЈЦАРСКЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ
Наша школа је имала част да 29. маја 2018. године угости делегацију „Swiss Agency 

for Development and Cooperation”. Делегацију су представљали Урсула Лаубли, Томас 
Крајник, Катрин Оксенбајн, Арминио Росић и Јована Михаиловић. На састанку који је 
одржан, делегација је упозната са активностима које су реализоване у школи у вези са 
дуалним образовањем, са обукама наставника из других школа, као и са закључцима 
са округлог стола. Делегација је разговарала са ученицима другог разреда образовног 
профила оператер за израду намештаја. Након посете школе, делегација је посетила 
компаније Ваљаоницу бакра Севојно и Матис Ивањица.

Гости из Швајцарске у посети

Учесници Међународног округлог стола
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 КОНФЕРЕНЦИЈА „УЧЕЊЕ КРОЗ РАД:  
ПУТ КА МОГУЋНОСТИМА”

У Београду je 12. јуна 2018. године одржана Kонференција о учењу кроз рад у 
средњем стручном образовању. Организатори конференције су Министарство про-
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Привредна комора Србије 
и Немачка организација за међународну сарадњу – ГИЗ, а партнерску улогу имају 
Аустријска развојна сарадња и Швајцарска агенција за развој и сарадњу. Конферен-
ција је организована у оквиру пројекта Немачке развојне сарадње „Реформа средњег 
стручног образовања у Србији”, који реализује ГИЗ. Један од говорника на конферен-
цији био је и директор наше школе Драган Туцаковић. Конференција „Учење кроз рад: 
пут ка могућностима” дала је прилика да се сумирају досадашњи резултати у успо-
стављању политике учења кроз рад, али и да се идентификују области које ће при-
меном законског оквира, који дефинише учење кроз рад, бити кључне у будућем 
периоду.

ШАХОВСКИ НАДРЕАЛИЗАМ 3
Пројекат је обухватио 5 активности и то: шаховски турнир у Медицинској школи, 

такмичење у решавању шаховских проблема у РЦУ, симултанку у Дому за децу и 

Учесници из школе на конференцији
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омладину „Петар Радовановић”, такмичење у решавању шаховских проблема у Тех-
ничкој школи и хуманитарни турнир и завршну манифестацију пројекта у Градском 
културном центру.

Најуспешније екипе Техничке школе сачињавали су Дарко Виторовић и Ђорђе 
Тошић из IVе2 одељења и Јован Бабић, Денис Ракић и Марко Петровић из IVе3 одељења.

Такмичење су припремиле и реализовале Душица Мијаиловић, аутор, руководи-
лац и реализатор пројекта и Светлана Петровић, аутор шаховских мозгалица и реа-
лизатор пројекта.

КОНФЕРЕНЦИЈA У ОРГАНИЗАЦИЈИ 
ШВАЈЦАРСКО-СРПСКЕ ТРГОВИНСКЕ КОМОРЕ

У Београду је 18. октобра 2018. године 
одржана конференција „Дуално образовање 
у Србији 2018: текући резултати и будући 
изазови”, у организацији Швајцарско-српске 
трговинске коморе. Представник Техничке 
школе био је директор Драган Туцаковић, који 
је био један од панелиста.

У 84 средњих стручних школа у Србији, 
међу којима је и Техничка школа, наставни 
план и програм се реализује кроз најмање један 

Професори против ученикаПрофесори против ученикаУчесници такмичења

Јелена Павловић, заменик директора,  
на Међународној конференцији
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Директор Драган Туцаковић и излагачи на конференцији

од 32 дуална образовна профила. То значи да је 23% школа тренутно део дуалног обра-
зовног система, који ће се у потпуности примењивати од 2019/2020. школске године 
– закључено је на конференцији Дуално образовање у Србији 2018.

МЕЂУ ПРВИМ ЛИЦЕНЦИРАНИМ ДИРЕКТОРИМА
Успех и резултат једне установе се везује за добар руководећи кадар. Пример 

доброг педагошког радника и руководиоца је Драган Туцаковић, директор Техничке 
школе, који је међу првима у држави добио лиценцу за професионалног директора. 
Ова лиценца прописана је од стране Министарства просвете Републике Србије, а у 
складу је са новим системом образовања. Да би директор једне школе добио прилику 
да полаже испит за лиценцу неопходно је да рад директора и школе буду оцењени 
највишом оценом, што је Техничка школа на челу са директором Драганом Туцако-
вићем остварила.
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ШКОЛСКА СЛАВА – САВИНДАН 2019.
Прослава школске славе Свети Сава 

у Техничкој школи у Ужицу 2019. године 
започета је резањем славског колача. У 
чину резања славског колача учествова-
ли су протојереј Павле Марковић, прото-
намесник Милан Луковић, протонамес-
ник Љубан Петровић и вероучитељ ове 
школе ђакон Александар Тимотијевић. 

 Протонамесник Милан Луковић 
је у својој беседи, честитавши славу ди-
ректору, професорима и ученицима, још 
истакао и значај живота, рада и уопште 
дела Светог Саве за све нас. Након веома 
поучне беседе, гости су прешли у амфи-
театар Више пословне школе где је отпо-
чела Светосавска Академија. Светосавску 
Академију су уз пуно труда уприличили 
ученици са својим професорима. У пред-
стави су се посебно истакли ученици 
драмске секције предвођени професор-
кама Сањом Селаковић, Сандром Јокић 
и Оливером Мисаиловић, а извели су 
драмски пригодан комад под насловом 
„Кратак је пут којим ходимо, живот је 
наш пара, земља и прах”. Своју изузет-
ност показао је и школски хор на челу са 
професорком енглеског језика, Миленом Миливојевић. Директор школе Драган Ту-
цаковић се у веома садржајном говору обратио присутним гостима, директорима 
и представницима градске самоуправе као и професорима и ученицима, истакнув-
ши све значајне тренутке који су обележили живот и успех школе у предходној го-
дини. Такође се захвалио и својим сарадницима који су својим трудом умногоме  

Директор школе, Градоначелник Града Ужица 
Тихомир Петковић, Добросав Андрић директор 

предузећа „Први партизан”АД и Биљана Рајевац 
испред компаније „Ремонтни центар”
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допринели том успеху, а на првом месту помоћнику директора, Јелени Павловић. 
Директор школе је поделио похвалнице најуспешнијим ученицима који су се својим 
марљивим радом и трудом истакли на такмичењима и у свакодневном раду у школи. 
Програм је употпуњен и пригодним поклонима којима је директор даривао своје не-
кадашње колеге и професоре који су свој радни век провели у Техничкој школи. 

ОТВАРАЊЕ НОВОГ РАЧУНАРСКОГ КАБИНЕТА  
НА ДАН ШКОЛСКЕ СЛАВЕ СВЕТОГ САВЕ

На свечаности поводом школске славе у 
Техничкој школи Ужице отворен је рачунарски 
кабинет за графичарство. Кабинет је опремљен 
најсавременијим рачунарима за графичке про-
граме јаких конфигурација.

Средства за опремање кабинета су обезбеђе-
на из донација компаније „Први партизан” а.д. 
Ужице и Града Ужица. Свечаном отварању ка-
бинета присуствовали су Добросав Андрић, ге-
нерални директор компаније „Први партизан” 

Ученици – глумци из светосавске представе са 
својим професоркама: Сандром Јокић, Сањом  

Селаковић и Оливером Мисаиловић

Додела захвалница свим учесницима 
светосавске академије

Отварање новог информатичког кабинета
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а.д. Ужице, Тихомир Петковић, градоначелник Града 
Ужица и Биљана Рајевац, сувласница компаније „Ре-
монтни центар” Ужице, која је била домаћин школске 
славе. Овај савремени кабинет ће омогућити усавр-
шавање наставника и ученика у области графичар-
ства на највишем нивоу.

УЧИМО ЗАЈЕДНО ДА НАМ ШКОЛЕ БУДУ БОЉЕ 
У Техничкој школи у Ужицу за 

време распуста од 1. до 12. фебруа-
ра, представници електротехничких 
школа из целе Србије били су учени-
ци обуке „Учимо заједно да нам школе 
буду боље”. 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја подржало је обу-
ку с циљем да Техничка школа реа-

Професори графичке групе предмета 
у новом кабинету

Директор, донатори и сарадници на отварању новог информатичког кабинета

Учесници обуке „Учимо заједно да нам  
школе буду боље”
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лизује семинаре и радионице како би поделила примере добре праксе у управљању 
школским процесима на нивоу установа у целој Србији. 

На обуци су учествовали: ТШ „Иван Сарић” Суботица, ЕТШ „Никола Тесла” Пан-
чево, СТШ „Михајло Пупин” Кула, Средња техничка школа Сомбор, Техничка школа 
Ваљево, ЕТШ „Никола Тесла” Београд, ЕТШ „Раде Кончар” Београд, ЕТШ „Стари град” 
Београд, Средња техничка ПТТ школа Београд, ЕТШ „Земун” Земун, Техничка шко-
ла Младеновац, Техничка школа Обреновац, ТШ „Милета Николић” Аранђеловац, 
Електрограђевинска школа Јагодина, Средња школа Нова Варош, ЕТШ „Никола Тес-
ла” Ниш, ЕТШ „Мија Станимировић” Ниш, ТШ „Раде Металац” Лесковац, Техничка 
школа Зајечар, Техничка школа Пирот, Средња школа Кладово и МЕШ Бор.

 
ВИДИ ШТА ЧИТАМ

Народна библиотека Ужице је у школској 2018/2019. години расписала наградни 
конкурс за најбољи трејлер за књигу издату на територији Републике Србије. Конкурс 
је носио назив „Види шта читам”. Ученици наше школе Василије Дробњаковић (Iе2), 
Урош Бацетић (Iе2), Богдан Димитријевић (Iе2) и Жарко Кнежевић (Iг) су се креатив-
но опробали у оваквом виду стваралаштва. Група од четири ученика првог разреда из 
различитих одељења су тимски одрадили овај посао уз помоћ професорке српског је-
зика и књижевности, Гордане Недић. За тему трејлера су сложно изабрали дело Дани-
ла Киша „Рани јади”, а стручни жири наградио их је посебном наградом за визуелни 
израз и приказ дела Данила Киша.

 Ученици Василије, Богдан, Урош и Жарко, добитници посебног признања 
на конкурсу за најбољи трејлер књиге



223ТЕХНИЧКА ШКОЛА 2019.

ВИВЕТ ПЛАТФОРМА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ  
НА ЗАВРШНОЈ МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ 

Саветница министра за дигита-
лизацију у просвети и науци, Биљана 
Марић, истакла је да су међу приори-
тетима Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја повезивање 
образовања са светом рада, као и даља 
дигитализација образовања.

Она је на конференцији „Квали-
тетне радне праксе у ери дигитали-
зације” која је одржана у Београду у 
оквиру пројекта „Виртуелне праксе у 
области стручног образовања и обуке 
(ВИВЕТ)” указала на значај оваквих 
пројеката.

 Директор школе Драган Туцаковић и колега  
Жарко Богићевић као излагачи на Завршној  

међународној конференцији за виртуелне праксе
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У оквиру пројекта чији је координатор Београдска отворена школа, више од 150 
ученика средњих стручних школа из Србије, Бугарске и Италије имало је прилике да 
путем онлајн платформе остварује задатке и обавезе у оквиру радних пракси, али и да 
добије приступ лекцијама и другим едукативним материјалима које су за њих при-
премали наставници и ментори.

Виртуелне праксе представљају пионирски подухват и први такав пројекат у об-
ласти средњег стручног образовања у региону. Управо из овог разлога пројектни пар-
тнери израдили су Модел виртуелних пракси који дефинише услове који морају бити 
испуњени како би овакве праксе заиста допринеле развоју компетенција ученика.

Активности на пројекту су реализоване до 30. априла 2019. године. Београдска 
отворена школа је координатор пројекта, а партнери на пројекту су били Техничка 
школа из Ужица, Универзитет у Падови (Италија) и организација INTERPROJECTS 
(Бугарска).

 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ДОБИТНИК ПОВЕЉЕ  
„МИХАЈЛО ПУПИН” ФОНДАЦИЈЕ „АКАДЕМИК” 

Фондација „Академик” из Ужица доделила је у 
априлу 2019. године признања појединцима, устано-
вама и организацијама за афирмисање правих вред-
ности у друштву из различитих области постојања. 
Фондација је промотивног и афирмативног карактера 
и истиче најбоље у просвети, култури, уметности, пре-
дузетништву, друштвеној одговорности и хуманитар-
ном раду. Техничка школа добила је повељу „Михајло 
Пупин” за промоцију концепта дуалног образовања, за 
иновације и технолошки напредак у области наставе.

У име школе повељу је примио директор Драган 
Туцаковић. Повеља је уручена од стране Немање Спа-
ловића, оснивача фондације.

Оснивач фондације „Академик” Немања Спаловић 
и директор школе Драган Туцаковић
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ПО МЕРИ  
УЧЕНИКА И 
ОКРУЖЕЊА

У мају 2019. године, 
Директор школе по-
зван је да у интервјуу 
за „Просветни пре-
глед” говори о успе-
сима школе, понуди 
образовних профила 
и плановима за будућ-
ност. Чланак је врло 
афирмативно пред-
ставио све области и 
сфере у којима школа 
делује успешно, али и 
развојни пут којим ће 
се кретати у будућно-
сти.

Чланак из  
„Просветног прегледа”  

издатог у мају 2019.
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 УСПЕСИ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА
Као и сваке године, традиционално, Техничка школа остварује запажене ре-

зултате на бројним такмичењима. Наши ученици нижу дипломе и освајају награде. 
Освојена места у 2019. години:

Књижевна олимпијада – окружни ниво и остварили пласман на републичко:
2. место: Ана Опанчина, одељење Iе1, ментор Гордана Недић
2. место: Срећко Туцовић, одељење Iе2, ментор Гордана Недић
2. место: Валентина Спасојевић, одељење IIе1, ментор Сандра Јокић освојено 3. 

место на Републичком такмичењу
Енглески језик – окружни ниво и остварио пласман на републичко:
3. место: Никола Матовић, одељење IVе2, ментор Ивана Матијевић
Моделирање машинских елемената и конструкција – регионални ниво и оства-

рили пласман на републичко такмичење.
3. место: Јован Бајић, одељење IIIм2, ментор Зоран Ковачевић, теоријска припре-

ма Соња Шопаловић.

Ученици Ана Опанчина, Срећко Туцовић и Валентина Спасојевић са професорком Сандром Јокић у 
Сремским Карловцима на Републичком такмичењу из књижевности
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Ученици наше школе на такмичењу из моделирања машинских елемената и конструкција

УЧЕНИЦА НАШЕ ШКОЛЕ, ВИЦЕШАМПИОНКА  
НА ТАКМИЧЕЊУ У БЕСЕДНИШТВУ

Јелена Поповић, ученица 
IIIe1 одељења, освојила је дру-
го место на петом такмичењу 
у беседништву у част Десанке 
Максимовић које је одржано 
16. маја 2019. године у Основ-
ној школи „Алекса Дејовић” 
у Севојну. Тема овогодишње 
беседе била је „Природа – 
грађевина уметничких дела”. 
Јелена је одушевила публику 
својом природношћу, лепо-
том изречене речи и хариз-
мом. 

Победница на такмичењу из беседништва Јелена Поповић  
са професоркама српског језика, Бојаном Оташевић,  

Данком Гогић и Тањом Зечевић 
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Директор школе Драгана Туцаковић са  
разредним старешином Миром Марјановић, 
ментором Биљаном Николић и награђеним 

ученицима

ВЕЛИКИ УСПЕХ УЧЕНИКА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

На националном такмичењу за најбољу 
технолошку иновацију ученици Техничке 
школе освојили су треће место и бронзану 
медаљу. Ученици који су представљали шко-
лу су тим „Аматери”: Урош Јоковић, Милош 
Јовановић, Немања Лазаревић и Милош Ве-
совић са иновацијом „Паинтер 360°”. Други 
тим „Wicked Sоftvare” који је представљао 
школу заузео је шесто место, чланови тима 
су: Богдан Милојевић, Немања Цоњић и Дар-
ко Селаковић. Ментор ученика била је про-
фесорка предузетништва Биљана Николић.

 

ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА У 2019. ГОДИНИ 
Дани отворених врата 

у Техничкој школи органи-
зовани су у установи али и 
као посете компанијама, со-
цијалним и пословним пар-
тнерима са којима школа 
сарађује.

У суботу, 18. маја будући 
ученици наше школе посе-
тили су заједно са својим ро-
дитељима неке од домаћих 
компанија и упознали про-
сторије за рад и учење у фирмама за обраду дрвета „Атлас” из Севојна, „Гинко” из 
Пожеге, као и највеће фабрике за обраду метала у нашем крају – Ваљаонице алуми-
нијума „Импол Севал” из Севојна и Ваљаонице бакра Севојно.

Дан отворених врата и посета компанијама – партнерима школе
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УСПЕХ ПРВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ УЧЕНИКА  
 ОПЕРАТЕРА ЗА ИЗРАДУ НАМЕШТАЈА

На захтев домаћих компанија за обраду дрвета 
Златиборског округа, наша школа је 2016/2017. годи-
не уписала прву генерацију ученика овог образовног 
профила, према иновативном моделу образовања. 

Од 23 ученика, колико их је било у одељењу, чет-
ворица је наставила своје школовање на Високо-по-
словно техничкој школи, а њих 15 је засновало радне 
односе у различитим компанијама за обраду дрвета од 
Златибора до Пожеге. Ова генерација остаће упамће-
на по свом преданом раду, креативности и сарадњи 
са менторима и наставницима, а њихови радови кра-
се школске ходнике, наставничку канцеларију и још 
многе просторије. 

УСПЕХ НА „АРЛЕММ АРТ” ФЕСТИВАЛУ
Јелена Поповић, ученица Техничке школе, на-

ступaла је на Вечери беседништва на АРЛЕММ-у 29. 
јула 2019. године на сцени амфитеатра, у оквиру 
програма Књижевност за децу и Беседништво.

Стручна комисија направила је селекцију нају-
спешнијих беседника међу којима је и наша Јеленa 
која је освојила треће место.

Манифестација АРЛЕММ је укључена у зајед-
ницу најзначајнијих европских фестивала из об-
ласти уметности и културе и постала је поносни 
носилац признања заједнице европских фестивала 
„ЕФФЕ лебел 2019 – 2020”. Јелена је имала ту част 

Ученици IIIд на практичној настави

Јелена Поповић
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да беседи пред великанима и академицима попут Матије Бећковић, Дивне Љубојевић 
и још многих других признатих уметника.

 „ЕЛЕМЕНТАРИЈУМ” 
 У Народној библиотеци Ужице у периоду од октобра до децембра 2019. године 

реализоване су пројектне радионице за основце и средњошколце под називом „Бу-
дућност је почела”, елементаријум, роботика и програмирање за децу и младе. Овај 
пројекат реализовао је Центар за професионални развој и пренос знања, са партнери-
ма Техничком школом из Ужица и градском Народном библиотеком. Професор наше 
школе, Чедомир Југовић био је ментор учесницима. 

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ У 2018/2019. ГОДИНИ
Титулу Ученика генерације понео је ученик Милош Стојадино-

вић IVе2. 

НАШИ БЛИСТАВИ КОШАРКАШИ 
Крајем календарске године, у децембру, 

кошаркашка екипа Техничке школе заблиста-
ла је на победничком трону освојивши прво 
место на Окружном такмичењу средњих шко-
ла у кошарци. Овим успехом су освојили плас-
ман на Међуокружно такмичење. 

Победничку екипу су чинили: Лука Ак-
сентијевић (IVе3), Андреј Алексић (IVе1), Ми-
хаило Јездић (IIIе1), Стефан Даниловић (IIIм2) 
Петар Огњеновић (IIIт) Алекса Павловић (IIIг), 
Милош Грујичић (IIIм1) Кристијан Јосиповић 
(IIм1), Богдан Терзић и Михаило Миловановић 
(IIе1). Тренерску улогу имао је професор фи-
зичког, Александар Продановић.

Милош 
Стојадиновић

Ученици – кошаркаши у тиму Техничке  
школе са професором физичког васпитања,  

Александром Продановићем 
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ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО МУЗЕЈУ СРПСКЕ 
ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

Ученички парламент Техничке школе 
је у среду 15. јануара 2020. године у Свечаној 
сали Градске куће приредио нашим суграђа-
нима вече посвећено Музеју Српске Право-
славне Цркве. 

Наши ђаци су повезали своја стручна 
знања и креативност, знања стечена на 
часовима редовне наставе и рад у секцијама 
и ваннаставним активностима, и тај спој, 
као и њихова марљивост и ентузијазам 
изнедрили су овај програм. Музичко-сцен-
ским наступом, изложбом радова, беседом 
и другим пригодним садржајима ученици 
Техничке школе одшкринули су врата Музеја 
Српске Православне Цркве и увели нас у 
његове раскошне ризнице.

Ученици и наставнице Техничке школе

Бенд Техничке школе: Павле Савичић  
(хармоника), Андрија Милутиновић (гитара), 

Теодор Јаковљевић (тарабука) и  
Филип Дуковић (гитара)





КОЛЕКТИВ  
ТЕХНИЧКЕ  

ШКОЛЕ 
2020. 
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ШКОЛСКА СЛАВА – САВИНДАН 2020.
Као што традиција налаже, и ове године је школска слава Свети Сава, у нашој 

школи прослављена уз велики број гостију и званица. Прослава је започета молитвом 
и ломљењем колача, након чега су добродошлицу свим гостима пожелели директор 
школе и овогодишњи домаћин Радивоје Смиљанић из МПП „Јединство”. 

Свечана академија, уприличена 
у амфитеатру, започела је хорским 
извођењем химне Светом Сави. Након 
наступа музичке секције, ученици си 
извели драмски комад, одломак из 
Нушићеве „Аутобиографије”. Светосав-
ски програм пратили су звуци музике и 
фолклора, народни дух и традиција. 

Програм свечане академије је химном 
Светом Сави отворила музичка секција, 
након чега је маестрално изведена 
Нушићева „Аутобиографија” кроз коју 
су нам ученици, уз пратњу хармонике и 
гитаре, представили сатиричну историју 
несклада између света и крутости школе.

Домаћин славе – Радивоје Смиљањић

Сцена из представе „Аутобиографија” 
Бранислава Нушића

Прослава Савиндана 2020. године
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На сликама директор Драган Туцаковић са професором математике Слободаном Живанићем,  
са професором машинистава Луком Ненадићем и са помоћном радницом Марином Буквић

Додела захвалница домаћину Радивоју Смиљанићу МПП „Јединство” АД Севојно  
и представници Центра за социјални рад из Ужица

Уручење пехара победницима спортског и шаковског надметања између 
професора и ученика

Традиција такође 
налаже да се награде и 
помену дугогодишњи 
рад и труд, па смо 
тако уз дирљив говор, 
поклоне и громогласне 
аплаузе испратили 
своје старије колеге у 
заслужену пензију.
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УСПЕСИ НАШИХ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА
На општинском такмичењу из књижевности „Књижевна олимпијада”, одржа-

ном 29. фебруара 2020. године у Ужицу, ученици Техничке школе су постигли следећи 
успех:

1. Валентина Спасојевић, ученица трећег разреда, освојила је друго место. 
 Наставник ментор је Сандра Јокић.
2. Ана Опанчина, ученица другог 

разреда, освојила је друго место. 
 Наставник ментор је Гордана Недић.
3. Срећко Туцовић, ученик другог 

разреда, освојио је треће место. 
 Наставник ментор је Гордана Недић.

Учесници Светосавске академије са наставницама

Дипломе са такмичења
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На општинском такмичењу из књижевности „Књижевна олимпијада”, одржа-
ном 29. фебруара 2020. године у Ужицу, ученици Техничке школе су постигли следећи 
успех:

1. Валентина Спасојевић, ученица трећег разреда, освојила је друго место. Настав-
ник ментор била је Сандра Јокић.

2. Ана Опанчина, ученица другог разреда, освојила је друго место. Наставник мен-
тор била је Гордана Недић.

3. Срећко Туцовић, ученик другог разреда, освојио је треће место. Наставник мен-
тор била је Гордана Недић.

РАД ШКОЛЕ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ  
КОРОНА ВИРУСА 

Школска 2019/2020. година ће посебно бити 
упамћена по раду у околностима изазваним пан-
демијом корона вируса COVID-19 због чега је 15. 
марта 2020. године обустављена настава у школама 
и успостављен рад на даљину. Наша школа је, за-
хваљујући седмогодишњем искуству у коришћењу 
Офис 365 система за дигитализацију школских 
процеса, веома брзо организовала наставу на 
даљину. Ученицима су додељени налози за при-
ступ електронској платформи и они су у апликацији Тимс имали организовану он-
лајн наставу. Уз примену свих стручних упутстава и епидемиолошких мера, ученици 
су успешно завршили школску 2019/2020. годину.

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ  
У 2019/2020. ГОДИНИ

Титулу Ученика генерације понела је ученица Андријана 
Вранић IVе1. 

Визуелни приказ Офис 365 апликације

Андријана Вранић
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УМЕТНИЧКИ СПОТ И НУМЕРА  
„ШКОЛСКА РАПСОДИЈА У ДОБА КОРОНЕ”

Ни у условима епидемиолошких 
мера, креативни и иновативни дух 
ученика и наставника Техничке школе 
није посустао. Организована је промо-
ција школе преко дигиталних медија и 
друштвених мрежа, а ученици су, као 
документ времена и околности у који-
ма су завршавали школску годину, на-
правили обраду култне песме из филма 
Слободана Шијана и драме Душана Ко-
вачевића „Ко то тамо пева” назвавши 
је Школском рапсодијом у доба короне 
(School Rhapsody in the Time of Corona).

На крају, наше путнике судбина 
је ипак довела на одредиште – назад у 
школе и у своје најбоље улоге – ученике. 
Глума је престала, песма поручује – вре-
ме је за враћање на старо! Сво зло губи 
своју снагу онда када му је искрена до-
брота, енергија пријатељства и младост 
супротставе заједно.

 Учесници спота „School Rhapsody in the Time of 
Corona” у процесу снимања

Инсерти из музичког спота. Ученици: Маја Зечевић, Андреј Смиљанић, Крсман Трипковић,  
Павле Савичић и Димитрије Стојиљковић.
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ЗЛАТНА МЕДАЉА НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ 
ОБРАЗОВАЊА „ПУТОКАЗИ”

У оквиру 15. Међународног сајма образовања 
„Путокази” у Мастер центру Новосадског сај-
ма Техничкој школи из Ужица је 4. марта 2020. 
године додељена Диплома са златном медаљом 
коју је примила Јелена Павловић, помоћник ди-
ректора школе.

Овом свечаном догађају на ком се образов-
ним установама додељују признања за квалитет 
рада присуствовала је и група колегиница и ко-
лега из школе: Бранкица Антонијевић, Оливера 
Поњавић, Звонислав Поповић, Марина Јелисије-
вић, Миле Остојић и Момчило Аћимовић.

Стручна комисија је оцењивала квалитет рада на основу есеја који је школа до-
ставила Организационом одбору. У овом есеју су изнети подаци о постигнућима шко-

ле у последње две деценије и за та 
достигнућа су заслужни сви уче-
ници и наставници школе и то не 
само они који су тренутно у шко-
ли, већ и генерације које су у ра-
нијем периоду биле њен део.

Школа је ово признање до-
била у 60. години свог постојања 
и директор школе Драган Туца-
ковић је изјавио да је ова медаља 
још једна потврда нашег доброг 
и квалитетног рада која нас оба-
везује да и даље настојимо да уна-
пређујемо свој рад у свим сегмен-
тима.

Додела дипломе и златне медаље

Делегација Техничке школе на Новосадском сајму
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МАЈКРОСОФТ ТИМОВИ У ШКОЛСТВУ  
И КРУНА ЈЕДНЕ ВЕЛИКЕ САРАДЊЕ

Радио-телевизија Србије је 20. јуна на другом програму у емисији „Е ТВ” еми-
товала прилог о коришћењу Офис 365 система у школству, о реализацији наставе на 
даљину. Прилог је снимљен у нашој школи, а о искуствима, изазовима и свим пред-
ностима ових Мајкрософт алата говорили су директор школе, Драган Туцаковић и 
помоћница директора, Јелена Павловић.

Драган Туцаковић, директор Техничке школе Јелена Павловић, помоћница директора  
Техничке школе

Визуелни приказ апликације Офис 365

Техничка школа из Ужица користи Офис 
365 платформу у свом раду од 2013. године и као 
таква, дочекала је спремно изазов онлајн наста-
ве онда када је то било најпотребније. У цело-
купном процесу коришћења платформе додати 
су ученици, а настава се неометано и врло ефи-
касно изводила путем Тeams aпликације.

Министарство просвете, науке и техно-
лошког развоја је у сарадњи са компанијом Мај-
крософт обезбедило бесплатан приступ и налоге 
за све у образовном процесу основних и средњих 
школа у Србији.
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С обзиром на наше вишегодишње искуство у примени овог 
система и ефикасног рада у настави на даљину, креиран је де-
таљан водич који ће послужити другим школама у коришћењу 
Офис 365 и пружити им увид у целокупну организацију рада у 
школи као пример добре праксе.

ОБУКА "ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ШКОЛСКИХ 
 ПРОЦЕСА И АКТИВНОСТИ”

На самом почетку обуке поставили смо циљ да обучимо колеге из школа да ди-
гитализују школске процесе и активности уз коришћење електронске платформе за 
реализацију програма наставе и учења. Ишли смо у правцу јачања професионалних 
компетенција директора, наставника и стручних сарадника за коришћење дигитал-
них алата у функцији унапређивања школских процеса. 

Школе учеснице су организовале платформу за рад на даљину и заједно са својим 
колегама из школе започеле са креирањем „школе у облаку” у мери у којој то одговара 
њиховим потребама.

Школе које реализују наставу 
коришћењем апликације Мајкросо-
фт Тимови успеле су да се припреме 
за реализацију наставе и да реализују 
онлајн наставу и сарађују у реалном 
времену са колегама и ученицима. 
Школе које до сада нису користиле 
Тимс биле су у прилици да се у овом 
послу опробају.

Водич за примену  
Мајкрософт  

апликације у школству

Обука „Дигитализација школских процеса и активности”
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ОБРАЗОВАЊЕМ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ ДО  
РАДНОГ ОДНОСА У ВАЉАОНИЦИ

Средином септембра 2020. године, наш ве-
лики партнер у имплементацији дуалног обра-
зовања, ваљаоница алуминијума „Импол Севал” 
је започела са реализацијом државног програма 
„Моја прва плата”. Програм има за циљ запо-
шљавање лица која су завршила своја средња или 
висока образовања и траже прве послове. Тако су 
бивши ученици наше школе, генерација која је 
завршила своје трогодишње образовање према 
иновативном моделу - Оператер за прераду мета-
ла, 2020.године у јуну, добили прилику за пријаву 
и прво запослење по овом програму. 

Бивши ученици 3т одељења који су добили 
прилику за учешће у програму и своју „прву пла-
ту” су: Мишо Зарић, Никола Милићевић, Драгиша 
Марић, Михајло Бугариновић, Младен Томоњић, 
и Огњен Цонић. 

Поред овог програма, још шест наших ученика добило је шансу да остане у проб-
ном радном односу у овој фирми, како би у будућности своја знања и квалификације 
стечене образовањем и практичним радом могли управо овде и исказати. 

САРАДЊА СА ЦЕНТРОМ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ НАСТАВНИКА

Центар за образовање наставника Филозоф-
ског факултета Београд, 5. октобра, доделио је за-
хвалницу Техничкој школи за досадашњу сарадњу, 
указано поверење и несебичну подршку у образо-
вању будућих наставника и стручних сарадника.
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ДОДЕЛА ЗАХВАЛНИЦА НАСТАВНИЦИМА  
ЗА ИЗУЗЕТНО ЗАЛАГАЊЕ У РЕАЛИЗАЦИ 

НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ
У уторак, 6. октобра 2020. 

године у Техничкој школи све-
чано су додељене захвалнице 
наставницима за изузетно за-
лагање у реализацији онлајн на-
ставе у области дуалног образо-
вања за време ванредног стања 
у Републици Србији. Захвалнице 
је у име Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја 
уручио директор школе Драган 
Туцаковић.

ТАКМИЧЕЊЕ ЗА НАЈБОЉУ  
ТЕХНОЛОШКУ ИНОВАЦИЈУ

Ученици наше школе су, иако у ванред-
ној ситуацији, успели да презентују своје 
знање, умеће, али и резултате свог рада. 
Тања Алексић, Андријана Вранић и Слави-
ша Јовановић су заједно са својом настав-
ницом, Биљаном Николић на националном 
такмичењу за најбољу технолошку инова-
цију које одржано у новембру 2020. године 
освојили 3. место. Њихова идеја је унапређе-
на апликација услуге паркинг сервиса.

Директор и наставници Техничке школе  
на додели захвалница
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Драган Туцаковић 
Рођен је 17. августа 1963. године у Ужицу, где је завршио основну 

и средњу техничку школу. Технолошко-металуршки факултет у Бео-
граду завршио је 1990. године и стекао назив дипломирани инжењер 
металург. Од 1991. године ради у Техничкој школи „Радоје Марић” на 
месту професора металуршке групе предмета. Исте године био је за-
послен и на Вишој техничкој школи, а 1992. сарадник је Научно ис-
траживачког центра у Ужицу. Од септембра 2001. године постављен је 
на место директора Техничке школе, где се налази и данас.

Од почетка свог мандата тежио је да Техничка школе буде савремена школа по мери 
ученика и окружења. Своје ангажовање усмерио је на учешће школе у различитим пројек-
тима (Програм реформе средњег стручног образовања, фазе I и II, Златиборска образовно 
развојна акција – ЗОРА и ЗОРА ПРО, Модернизација система средњег стручног образовања, 
Виртуелне праксе у стручном образовању и обукама – ВИВЕТ и многи други), интензивно 
сређивање и опремање школе, увођење нових образовних профила, али и континуирано 
усавршавање наставника за савремени начин рада у настави. Истовремено се и сам усав-
ршавао у области руковођења и организације рада у школи. Унапређење рада у школи је 
препознато и у надлежном министарству и широј заједници тако да школа добија Све-
тосавску награду за 2006. годину, а награда је свечано уручена директору на централној 
Светосавској академији у Сава Центру 27. јануара 2007. године. 

Током реализације пројекта ЗОРА обавља послове председника Одбора за школ-
ство при Регионалној привредној комори Ужице. За ангажовање у области сарадње са 
привредом, Привредна комора Србије и Регионална привредна комора Ужица додељују 
2006. године Драгану Туцаковићу, а 2007. године Техничкој школи плакету за допринос у 
привредном развоју региона и Коморског система и плакету „Капетан Миша Анастасије-
вић” за остварене резултате у афирмацији предузетничке културе и стваралаштва 2009. 
године. Јубиларна Плакета Регионалне привредне коморе Златиборског округа додеље-
на је Техничкој школи 2010. године. Пројекат РЕЦЕКО подстиче значајне промене у орга-
низацији рада школе, а директор уводи нову организациону структуру и усмерава развој 
школе ка процесном управљању. 

У истом периоду школа прави значајне кораке ка дигитализацији школских процеса 
и активности, најпре кроз увођење система електронске комуникације и сарадње у шко-
ли од 2012. године, а у оквиру Microsoft Office 365 система за образовање од 2013. године. На 
међународној конференцији Синергија 13 представљена је као прва образовна установа 
која користи ову платформу. Рад на тему „Примена Microsoft Office 365 сервиса као под-
ршка школским процесима”, где је директор коаутор рада, презентован је на међународ-
ној струковној конференцији „Utrip prihodnosti” (Пулс будућности) у Крању у Словенији у 
новембру 2015. године.

БИОГРАФИЈЕ ДИРЕКТОРА И ПОМОЋНИКА
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У фебруару 2013. године Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Школ-
ска управа у Ужицу, спроводи спољашње вредновање квалитета рада школе и том прили-
ком Техничка школа добија највећу оцену за свој рад, а област Организација рада и ру-
ковођење је пример добре праксе другим школама. Извод из сумарне процене квалитета 
рада школе гласи: „У свим областима квалитета рада које су биле предмет вредновања у 
школи, доминирају јаке стране. Нема недостатака који би битно утицали на квалитет. 
Школа може да буде пример другим школама, посебно у области Организација рада и ру-
ковођење.” 

Усмеравајући развој стручне школе ка уској сарадњи са привредом, 2013. године Дра-
ган Туцаковић започиње процес увођења једне од најважнијих новима у средњем струч-
ном образовању. Кроз јавно – приватно партнерство између школе и компанија за израду 
намештаја креира се нови образовни профил Оператер за израду намештаја прилагођен 
потребама ових компанија и школске 2016/2017. године уводи се у школу пето подручје 
рада Шумарство и обрада дрвета и уписује одељење ученика овог образовног профила. 
Школовање ученика по иновативном моделу, у дуалном систему образовања, наставља 
се сарадњом са компанијама металског комплекса креирањем образовног профила Опе-
ратер за прераду метала, који ученици похађају од школске 2017/2018. године. Од школске 
2019/2020. године почело је школовање ученика за образовни профил бравар-заваривач 
који се реализује у сарадњи са привредним друштвима.

Своја искуства у развоју иновативног модела, на позив Министарства просвете, на-
уке и технолошког развоја, директор преноси на преко 40 конференција и састанака ши-
ром Србије током 2016. и 2017. године. Истовремено, као члан радне групе Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја ангажован је на изради Закона о дуалном образо-
вању, а од 2018. године члан је Комисије за развој и спровођење дуалног образовања, на 
основу одлуке Владе Републике Србије.

На иницијативу седам компанија које се баве израдом намештаја, Драган Туцаковић 
добија Светосавску награду за 2017. годину као признање за изузетан допринос развоју 
дуалног образовања у Републици Србији, која му је уручена 27. 1. 2018. године.

На основу дугогодишњег искуства Техничке школе у управљању школским проце-
сима и система квалитета по EFQM моделу, уз коришћење информационо-комуника-
ционих технологија, директор је заједно са сарадницима је током 2020. године креирао 
програм обуке „Дигитализација школских процеса и активности”, одобрен од стране ми-
нистра просвете као програм од јавног интереса, за директоре, наставно и ненаставно 
особље школа у Републици Србији. Програм је до сада похађало преко 50 школа и преко 500 
запослених у образовању широм Србије.

Од почетка свог постављења на функцију директора Техничке школе имао је визију 
у ком правцу школа треба да се развија и свој ентузијазам и упорност преносио је на своје 
сараднике и колеге, усмеравајући их ка високо постављеним циљевима и креирајући јас-
ну стратегију која је довела да Техничка школа и Драган Туцаковић, као њен директор, 
буду препознати у српском образовању као лидери и носиоци промена. 
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Звонислав  
Поповић

Рођен је 9. октобра 1959. 
године у Пријепољу. 
Основну и средњу тех-
ничку школу завршио 
је у Прибоју. На Ма-
шинском факултету у 
Београду – одељење у 
Ужицу дипломирао је 
1988. године на групи за производно ма-
шинство и стекао стручни назив дипло-
мирани машински инжењер. У Средњој 
школи у Чајетини је у периоду од 1988. 
до 1992. године предавао машинску гру-
пу предмета. У Техничкој школи у Ужицу 
запошљава се 1992. године на радном ме-
сту наставника машинске групе предме-
та. Од 2007. године ради на месту помоћ-
ника директора и наставника машинске 
групе предмета.

Јелена 
Павловић
Рођена 6. октобра 1959. 
године у Ужицу где 
је завршила основну 
школу и Гимназију. На 
Филозофском факул-
тету у Београду дипло-
мирала 1985. године и 
стекла стручни назив 
дипломирани психо-

лог. У Средњој школи у Чајетини је 1984. и 
1985. године предавала психологију и логику, 
а 1985. године запослила се у Средњој школи 
„Радоје Марић” на радно место стручног са-
радника – психолога са непуном нормом и 
1986 - 1989. године радила у Гимназији као 
професор психологије. Од 1989. године ради 
само у Техничкој школи: до 2001. године као 
стручни сарадник – психолог, а од тада и као 
помоћник директора. Учествовала у реали-
зацији великог броја пројеката у школи, а од 
2006. године интензивно укључена у обуке 
за усавршавање руководилаца у образовању. 
У оквиру Пројекта РЕЦЕКО – Србија похађала 
обуке за менаџера квалитета по EFQM моде-
лу изврсности и обуку „Лидери ка изузетно-
сти” у оквиру које је стекла сертификат који 
је издао Excellence Center Nürnberg. Октобра 
2013. године била излагач на Мајкрософто-
вој Конференцији Синергија 13, Учионица 
будућности - Синергија 03 на тему „Оffice 
365 у функцији унапређења школских про-
цеса”. На Конференцији Нове технологије 
у образовању 2014. године била излагач на 
тему „Унапређење школских процеса уз по-
моћ система Office 365 за образовање”. Коа-
утор два стручна рада: „Колаборативни со-
фтвер као подршка пословним процесима 
средње школе”, Зборник радова 4. Интер-
националне конференције ТИО, Технички 

факултет Чачак, 2012. године и „Примена 
Microsoft Office 365 сервиса као подршка 
школским процесима”, Зборник рези-
меа (Mednarodna strokovna konferenca 
UP 2015), Школски центар Крањ, Слове-
нија 2015. године. Аутор је детаљног во-
дича „Како у потпуности организовати 
рад школе уз помоћ Microsoft Office 365 
алата” 2020. године. Један је од аутора 
и реализатора обуке од јавног интере-
са „Дигитализација школских процеса и 
активности” који је одобрило Министар-
ство просвете, науке и технолошког раз-
воја 2020. године. Добитник је Захвални-
це поводом школске славе Светог Саве од 
Града Ужица 2017. године за посвећеност 
професији и раду са младима које упо-
знаје са правим вредностима.
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ДРАГЕ КОЛЕГЕ КОЈЕ СУ ПОСТАЛИ ПЕНЗИОНЕРИ 
У ПЕРИОДУ ПОСЛЕ 2010. ГОДИНЕ

Владан Ристановић 
Илија Гудурић
Мира Гавриловић
Софија Гордић
Светлана Драгутиновић
Драгољуб Ђоковић †
Станојка Јовановић
Радосав Лечић
Радојко Лијескић †
Милош Матијевић
Миланка Милосављевић
Милка Николић
Оливера Носић †
Весна Обрадовић
Драган Петровић
Марина Буквић
Миленка Вучинић
Станимирка Малешевић †
Љиљана Петронијевић
Радојка Панић
Боса Ћитић
Јелица Радовић
Смиља Бошњаковић
Милош Станић
Душан Станковић
Милојко Старчевић
Гордана Стопић
Зоран Стефановић
Снежана Томић
Милена Ћитић
Драган Шумаревић
Лука Ненадић
Слободан Живанић
Милена Каљевић
Милан Обрадовић
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