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За школску 2022/2023. годину предвиђен је упис у први разред, у оквиру струке
Економија, право и трговина, занимање ПОСЛОВНО ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНИЧАР.  

  

Школа је у сарадњи са општином Берковићи предвидјела одређене погодности за
ученике који се опредијеле за упис за наведено занимање.  

      

  

    

Мјесечна стипендија у износу од 150КМ, важи за све ученике првог разреда. Могућност
за наставак стипендирања, имаће сви ученици који остваре најмање врлодобар успјех
(просјек 3,50). Поред тога, општина Берковићи је преузела и обавезу плаћања уписнине
за сваког ученика у износу од 50КМ као и трошкове превоз за ђаке из сусједних
општина.  

  

Информације о занимању ПОСЛОВНО ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНИЧАР:  

  

Образовање траје четири године , ученици се припремају за рад у обављању економских
и пословно информатичких послова у предузећима,профитним и непрофитним
организацијама као и у органима јавног сектора како у домаћим тако и у међународним
размјерама.  

  

Ученици ће завршетком школовања бити у могућности да обављају послове за које
постоји велика понуда у свијету из области економије , маркетинга и менаџмента познају
могућности примјене информационе технологије у подршци пословним процесима у
предузећима.  

  

Током школовања акценат је на стручним предметима чије је познавање неопходно за
рад у струци, као и на страним језицима.Стручни предмети су пословна економија,
пословна информатика, финансијска математика дигитални маркетинг, књиговодство,
финансијско право, предузетништво и иновације у ИТ и други.  
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Након завршетка школовања ученици могу наставити образовање на било којем
факултету , а посебно факултету информационих технологија, економском факултету.  

  

Практична настава се одвија у школи у кабинету који је за те сврхе адекватно опремљен.
  

  

Школа располаже са изузетно опремљеним информатичким кабинетом, који пружа
одличне услове за квалитетно образовање.   

  

Поред тога, школа располаже са квалитетним учионичким простором, учионице су
прозрачне и свјетле. У оквиру школе, такође постоје и уређени спортски терени.  

  

Наставно особље је верификовано за обављање наставе из свих наставних предмета
предвиђених НПП-ом.  

  

Средња школа на Берковићима је почела са радом 01.09.2001. године, а од септембара
2007. је у саставу ЈУ Средњошколски центар „Светозар Ћоровић“ Љубиње.   

  

У протеклом периоду, школа је извела укупно 18 генерација у струци Економија, право и
трговина и то, 17 генерација у занимању економски техничар и једна генерација
трговачки техничар.  

  

Велики број ученика који заврше ову школу, успјешно наставе своје образовање како у
Републици Српској и БиХ, тако и у Србији. Стога, неки од ученика наше школе су
дипломирали економију, право, математику и инорматику, новинарство, историју,
социјални рад, разредну наставу, психологију и педагогију, политичке науке и др.  
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