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        Подручја рада којa образујемо: 

Машинство и обрада метала: 

• Машински техничар за компјутерско конструисање 

• Tехничар за компјутерско управљање („CNC“) машина 

• Механичар грејне и расхладне технике 

• Механичар моторних возила (дуално) 
• Оператер машинске обраде (дуално) 
• Бравар - заваривач (дуално) 

Хемија, неметали и графичарство 

• Техничар за графичку припрему 

Саобраћај 

• Техничар друмског саобраћаја 



Машински 
техничар за 

компјутерско 
конструисање 

 

Користе се следећи програми: 
 



• користи најсавременије 
софтвере за пројектовање и 3D 
моделирање машинских 
елемената и конструкција Creo 
и SolidWorks; 

• помоћу њихових специјалних 
модула аутоматски 
програмира најсавременије 
„CNC“ машине данашњице; 

• генерише склопне и 
радионичке цртеже на основу 
3D модела. 
 



Tехничар за 
компјутерско 
управљање 

„CNC“ машина  



• подешава алате и „CNC“ машине; 
• управља „CNC“ глодалицом и 

стругом; 
• користи софтвер за 3D 

моделирање и аутоматско 
програмирање савремених 
„CNC“ машина (CAD/CAM 
софтвер); 

• познаје основни Г-код и 
напредне управљачке јединице 
(Sinumerik, Fanuc, Heidenhain). 



Механичар 
грејне и 

расxладне 
технике 



• инсталира, одржава, контролише 
и сервисира грејне и расхладне 
уређаје, као и уређаје за 
климатизацију; 

• део практичне наставе обавља у 
школској радионици, а део у 
компанији у реалном радном 
окружењу; 

• потребна су релативно мала 
улагања за покретање сопственог 
бизниса; 

• образовни профил тражен на 
тржишту рада – лако до 
запослења. 



Механичар 
моторних 

возила (дуално) 



• дијагностикује и отклања 
неисправности на моторном возилу 
механичким путем, помоћу 
дијагностичког уређаја, сервисира и 
врши контролу исправности 
моторних возила; 

• дуални образовни профил – учење 
кроз рад у компанији, два дана 
недељно у другом и три дана 
недељно у трећем разреду; 

• обука вожње „Б“ категорије; 
• могуће је запослење у 

аутосервисима, продавницама 
аутоделова, производњи 
аутомобила и свим компанијама са 
возним парком, као и покретање 
сопственог бизниса. 
 



Оператер 
машинске 

обраде (дуално) 



• израђује предмете на класичним 
(струг, глодалица, брусилица) и на 
компјутерски управљаним „CNC“ 
машинама; 

• користи техничко-технолошку 
документацију, припрема машину и 
алат, управља израдом предмета, 
мери и контролише; 

• дуални образовни профил – учење 
кроз рад у компанији, два дана 
недељно у другом и три дана 
недељно у трећем разреду; 

• рад на савременим машинама, у 
реалним условима уз подршку 
инструктора; 

• тражено на тржишту рада – лако до 
запослења. 
 



Бравар – 
заваривач 
(дуално) 



• планира, припрема и изводи 
браварске и заваривачке радове; 

• електролучно, електроотпорно и 
гасно заваривање, меко и тврдо 
лемљење и лепљење; 

• дуални образовни профил – учење 
кроз рад у компанији, два дана 
недељно у другом и три дана 
недељно у трећем разреду; 

• квалитетна обука, рад у реалном 
окружењу уз подршку инструктора; 

• тражено на тржишту рада – лако до 
запослења, добро плаћено 
занимање. 
 



Техничар 
друмског 

саобраћаја 



• организује, анализира и прати путнике 
и терет у друмском саобраћају; 

• могућност запослења на пословима у 
области безбедности саобраћаја, 
регулисања саобраћаја, полицијским 
пословима, пословима у ауто школама 
и техничким прегледима, управљање 
возним парком; 

• могућност наставка школовања у 
високообразовним установама 
државних и приватних универзитета; 

•  извођење практичне наставе у школи и 
у предузећима која раде у области 
саобраћаја; 

• обука вожње „Б“ категорије. 



Техничар за 
графичку 
припрему 



• обликује књиге, часописе, 
каталоге и друге графичке 
производе; 

• савремени приступ обуци – 
изучавају се програми Quark 
Xpress, Adobe in Design, Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, Corel 
Draw; 

• Цртање и сликање, Основи WEB 
дизајна и Обликовање графичких 
производа су атрактивни 
изборни предмети; 

• афирмишу се креативне 
вредности и предузетнички дух 
ученика. 



Спољашње вредновања рада Техничке 
школе – октобар 2017. 

Општи квалитет рада 
образовне установе је оцењен 

максималном оценом  

Путовање у Шид и Моровић као 
награда за највишу оцену 

спољног вредновања и 
достављање хуманитарне 

помоћи Црвеном крсту Шид  

 



 Тим за каријерно вођење и саветовање 

Имплементација КВиС-а у настави 

 

Вршњачки тим за КВиС 

 

Информисање о образовним и каријерним 
могућностима кроз сусрете са представницима рада 

Ученици Техничке школе у посети штампарији 
,,Политик 

Ученици Техничке школе у посети штампарији 
,,Политика“. 

Ученици Техничке школе у посети штампарији ,,Полит 
 
 

 



•  
 
 
 
 
 

Прикупљање информација о 
каријерним могућностима 

 
Посета ученика Техничке школе ЈКП 
,,Топлана Стара Пазова” и предузећу 

Лифам – Хидраулика д.о.о. Стара Пазова 
 
 



 
Информисање о образовним и каријерним могућностима 

кроз сусрете са представницима рада 
 
 

Ученици Техничке школе 
у посети штампарији 
,,Политика“. 



Развијање мреже сарадника 

Већ дуги низ година, на 
територији општине 

Стара Пазова, Техничка 
школа успешно сарађује 

са: 

Центром за социјални 
рад 

Домом здравља Полицијом Привредним субјектима 

Општином 
Предшколским 

установама 
Основним школама Средњим школама Црвеним крстом 

Канцеларијом за младе Библиотеком Центром за културу 
Радио-телевизијом 

Стара Пазова 
Штампаним медијима 



Сарадници Техничке школе 



 
 

Добро дошли! 
 

Техничка школа  
Стара Пазова 

 
 


