
ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ
ПРИПРЕМУ

.
  Техничар за графичку припрему је изузе-
тно занимљиво занимање, одличан избор за 
све ученике који воле да у великој мери 
користе рачунаре. То је релативно ново за-
нимање у оквиру којег су наставни план и 
програм прилагoђени савременим захте-
вима тржишта.
  У току школовања учи се брзо куцање, 
обрада текста, обрада цртежа и фото-
графија, монтажа, дизајн а та знања 
омогућавају графичку припрему књига, 
новина, часописа, плаката, каталога или 
било ког другог материјала за процес 
штампања или неког другог вида јавног 
презентовања. Током школовања практична 
обука се обавља у разним програмима:
Quark Xpress, Adobe In Design, Adobe 
Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator.
   У оквиру овог занимања уче се предмети 
Цртање и сликање, Веб дизајн, Фотографија, 
Анимација  и  Графичко обликовање 
производа, који дају посебну атрактивност 
овом занимању због могућности припре-
мања за изграду и других мултимедијалних 
садржаја.
  По завршетку школовања могуће је 
запослити се у штампаријама, издавачким 
кућама, фотографским радњама, могуће је 
започињање сопственог посла, а постоји и 
могућност даљег школовања у области 
графичке струке и разним другим.

МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ
ВОЗИЛА

.

Дуално образовање
.

  Механичари моторних возила после 
завршетка школовања су обучени да:
- дијагностикују и отклањају неисправности на 
моторном возилу механичким путем;
- дијагностикују и откљањају неисправности 
на моторном возилу помоћу дијагностичког 
уређаја;
- сервисирају возила у експлоатацији;
- врше контролу исправности моторних возила;
  Школовање у овом образовном профилу 
одвија се по моделу дуалног образовања. 
    У школи ученици стичу опште образовање и 
стручна теоријска знања, у школској радио-
ници у току прве године стичу практична 
знања, док у другој и трећој години практичну 
наставу изводе у компанијама/аутосервисима 
који сарађују са школом. Учењем кроз рад, у 
реалним условима, употребом савремене 
технологије, поред стицања стручних 
вештина, ученици усвајају социјалне вештине 
и оспособљавају се за потребе привреде 
стичући боље шансе за запослење по 
завршетку школовања, без додатних обука и 
прилагођавања. Кроз предмет Предузе-
тништво стичу знања и вештине за покретање 
сопственог  бизниса. 
    У току школовања ученици пролазе обуку 
вожње на моторном возилу Б категорије. 
После школовања могу да раде у сервисима 
за моторна возила, фабрикама за производњу 
моторних возила, продавницама делова, 
компанијама са путничким и теретним 
програмом.
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МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА
КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ

    Поред образовања из класичног машинства
(техничко цртање, механика, машински
материјали) машински техничар за компју-
терско конструисање користи најсавременије 
софтвере за пројектовање 3D моделирање, 
Creo и Solid Works и помоћу њихових 
специјалних модула аутоматски програмирају 
најсавременије CNC машине данашњице. 
   Kомпјутерским конструисањем дефинише 
се облик, димензије и начин обраде маши-
нских елемената. Креирани 3D модели и 
склопови претварају се у реалне производе-
прототипове помоћу 3D штампача и могу се 
даље анализирати и испитивати. Ученици 
током школовања имају доступне верзије
најсавременијих програмских пакета Creo и
Solid Works, оригиналне и бесплатне радне
материјале-скрипте, могућност оnline учења,
док је начин излагања такав да је централно
место учења у школи. 
  По завршетку школовања ради се у 
савременим конструкционим бироима приме-
њујући најса-временије софтвере. Наши 
бивши ученици раде у еминентним софтве-
рским и произв-одним компанијама у Србији и 
свету као што су: 
Solfins, TeamCAD, SolidCAM-Srbija, SolidCAM 
Germany, Bosch-Srbija.

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО
УПРАВЉАЊЕ

    
    Управља обрадним процесима савремених 
компјутерски управљаних машина – CNC 
машина којима се врши обрада метала или 
других материјала.
Израђује геометријски модел машинског дела 
на компјутеру и на основу њега прави програм 
потребан за обраду на CNC машини. Овај 
профил захтева одређену креативност и 
вештину које се стичу израдом великог броја 
програма за обраду на CNC машинама, али и
израдом великог броја цртежа и модела на 
компјутеру.

МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И 
РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

   Инсталира-монтира, контролише-сервисира, 
одржава и поправља грејне, расхладне и уређаје 
за вентилацију и климатизацију. При инстали-
рању система за грејање, вентилацију и клима-
тизацију користи нацрт по коме поставља 
радијаторе, цеви, пумпе, котао, клима коморе, 
канале, вентилаторе, а при монтажи расхладних 
и клима уређаја следи упутство произвођача о 
начину монтирања опреме и повезивања са 
изворима електричне енергије. Након инста-
лирања-монтаже, проверава рад целг система. 
Обавља текуће одржавање-сервисирање и 
контролу система и уређаја, а по потреби врши 
замену делова и отклања кварове.Ради у 
затвореном или отвореном простору, често и на 
висини. Стручњаци-мајстори овог занимања 
омогућавају нам пријатан боравак у просторијама 
зими и лети, да се у великом пословним 
објектима осећамо пријатно и удобно, да 
температура буде стално на жељеном нивоу. 
После завршетка школовања можете се 
запослити у некој од фирми која се бави 
климатизацијом и грејањем или се можете 
самостално бавити овим послом.

ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ 
САОБРАЋАЈА

.
   У току четворогодишњег школовања 
техничари друмског саобраћаја се оспосо-
бљавају за обављање следећих послова: 
организација превоза путника и робе, 
регулисање саобраћаја, припрема и вођење 
шпедитерске документације и докуме-
нтације у аутотранспортним предузећима, 
прикупљање и анализа података о сао-
браћају и саобраћајним незгодама, технички 
преглед возила, диспечерски послови, 
послови у секторима екслоатације моторних 
возила, израда редова вожње у градском, 
приградском и међуградском саобраћају, 
регулисање стационарног саобраћаја, рад у 
склладишним и логистичким системима.
  Ученици стичу могућност за бесплатну 
обуку вожње и полагање возачког испита “Б” 
категорије.
  Након завршетка школовања имају 
могућност запослења у саобраћајним, 
шпедитерским и логистичким предузећима, 
полицији, локалној самоуправи, у преду-
зећима за изградњу и одржавање путева, на 
техничком прегледу, у осигуравајућим 
кућама, такси удружењима, ауто школама 
итд. Квалитетна и примењива знања и 
вештине које ученици стичу у току наставе 
представљају добру основу за наставак 
школовања на високим школама и факулте-
тима у области техничких наука.


