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Шта чини нашу каријеру? 

-Чини наш успех у послу

-Колико смо упорни да остваримо жељени циљ

-Истрајност и доста труда у послу

-Поверење других људи у наше способности

-Стално напредовање 



Препознавање особина, вештина и 

професионалног интересовања

 При избору за средњу школу битно је знати шта желите уписати, ако то не знате 

најбоље је да сагледате своје вештине и тако се пронађете у одређеном послу/занату. 

 Зато пре избора средње школе сагледај своје вештине са својим интересовањем и 

саветом старије особе од поверења да би лакше одабрао жељену школу.



Коју средњу школу уписати?
 Пре уписа у средњу школу битно је знати где можемо наћи информације о 

тој школи.

 Добро се распитати о њој и условима које школа нуди.

 Како доћи до школе ако сте путник, да школа није далеко, ако јесте да ли 

пружа дом.

 Могућности после те средње школе: 

Упис факултета

Покретање сопственог бизниса

Рад у фирмама

Ако желиш успех у послу изабери  једно од занимања  у Техничкој школи  -

Стара Пазова



Mој пут до жељеног  занимања у Техничкој школи 

Стара Пазова

Зашто Техничка школа

Зато што желим да упишем један од образовних профила које школа нуди. 

Зато што после завршене школе могу да радим у струци или да се даље 

школујем.

Зато што не морам да путујем.

Зато што ми је обезбеђена повлашћена вожња до школе.

Зато што имам позитивна сазнања о овој школи.

Зато што могу самостално да покренем и развијам свој посао.

Зато што желим да наставим породични посао.

О техничкој школи могу добити информације преко Водича за избор 

занимања на интернету, путем  веб-сајта школе, блога-школе и часописа 

који издаје школа. 



 Машински техничар за компјутерско конструисање

 Машински техничар за компјутерско управљање

 Техничар друмског саобраћаја

 Техничар за графичку припрему

 Механичар грејне и расхладне технике

 Аутомеханичар



• Зато што ћу током школовања  научити да у раду користим најсавременије 

програме намењене техничкој струци. 

• Зато што ћу моћи да радим послове у конструкционим и технолошким бироима, 

као организатор производње, у контроли квалитета...

• Зато што ћу моћи да радим као комерцијалиста –у набавци или продаји  

производа за компанију у којој радим.



Зато што је свим техничарима наше школе омогућено даље школовање  на свим 

вишим школама и факултетима како техничких тако и друштвених наука 

Машински факултет

Саобраћајни факултет

Грађевински факултет

Технолошки факултет

Факултет за безбедност

Војна академија

Факултет организационих наука (ФОН)

Факултет за интернет технологије

Факултети друштвених наука



Зато што ћу знати да радим на компјутерски управљаним машинама – CNC 

машина 6 којима се врши обрада метала и других материјала.

Зато што ово занимање захтева креативност и вештину која се стиче израдом 

великог броја програма, цртежа и модела на компјутеру, омогућује брзо 

запослење код послодавца, самосталан рад или наставак породичног посла.

Зато што могу да наставим школовање на вишој школи или на факултету.



1. Зато што могу да организујем превоз путника или терета у домаћем и 

међународном саобраћају, израдим ред вожње, водим евиденцију и 

документацију за отпремничко-шпедитерске послове.

2. Зато што могу да вршим техничке прегледе, регистрацију и осигурање возила, 

водим рачуна о безбедности возила, путника и терета, прикупљам и 

анализирам податке о саобраћајним прекршајима, незгодама и застојима. 

3. Зато што могу да радим у саобраћајним предузећима, комуналним установама, 

предузећима за техничке прегледе возила у полицији итд.



• Зато што ћу научити  да припремам материјал за штампу : унос текста, 

постављање фотографије, табела, илустрација.....)

• Зато што ћу знати да користим савремене компјутерске програме и стећи 

вештину слепог куцања.

• Зато што ћу моћи да се запослим у фирмама и новинским кућама које се баве 

издавачком делатношћу, компанијама за израду реклама, паноа, 

амбалаже........ 



• Зато што ћу знати да инсталирам, контролише, одржавам и поправљам 

грејање, расхладне и уређаје за климатизацију.

• Зато што ћу знати да радим текуће одржавање, да вршим замену делова, 

отклоним квар.

• Зато што лако и брзо могу да са се запослим у компанијама за ову врсту услуга 

или да самостално обављам ове послове тако што ћу покренути сопствени 

посао .



• Зато што ћу знати да радим текуће одржавање, поправку моторних возила , 

замену неисправних делова.

• Зато што могу да радим у ауто-сервисима, радионицама и предузећима која 

имају возни парк.

• Зато што могу да радим у продавници аутоделова.

• Зато што могу после извесног искуства у раду да самостално радим у 

сопственом сервису.



Како доћи до информација

 До информација можемо доћи тако што ћемо се консултовати са неким од 

старијих ученика или професора који раде у тој школи.

 Можемо питати особе које су у том послу.

 Узети информатор – водич за избор занимања и добити потребну информацију 

о одређеној школи и жељеном смеру. 

 Пронаћи информацију путем интернета.



Писање биографије и припрема за последњи 

интервију

 Процес вашег представљања будућем послодавцу почиње оног тренутка када 

ви одлучите да се пријавите на одређени оглас за посао. 

 Прва ствар коју чините да би се УПОЗНАЛИ са послодавцем је да му се 

представите кроз CV.

 CV садржи све наше личне податке, податке о школовању, усавршавању и 

радном искуству. 

 CV треба да вас представи у најбољем светлу. 



Будућим средњошколцима желимо 

прави избор занимања


