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Подручја рада којa школујемо:

Машинство и обрада метала:

• Машински техничар за компјутерско конструисање

• Tехничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина

• Механичар грејне и расхладне технике

• Механичар моторних возила (дуално)

Хемија, неметали и графичарство

• Техничар за графичку припрему

Саобраћај

• Техничар друмског саобраћаја



Машински
техничар за

компјутерско
конструисање

Ученици се оспособљавају за:

✓ израду прорачуна и техничке документације,

✓испитивање и мерење карактеристика 
машнских делова и склопова,

✓пројектовање машинских делова и склопова,

✓коришћење напредних софтверских алата за 
3Д обликовање

✓коришћење стандарда и стручне литературе.

Користе се следећи програми:



Ученици се упознавају са се најновијим
трендовима у пројектовању и 
конструисању.

Програмирају, симулирају и покрећу
најсавременије ЦНЦ машине.

Оспособљавају се за аутоматско
прорачунавање делова и склопова.



Tехничар за
компјутерско
управљање 

(ЦНЦ) машина

Ученици се оспособљавају за:

- разраду технолошких поступака обраде на 
ЦНЦ машинама, 

- примену аутоматизације у процесу 
производње, 

- процес програмирања на ЦНЦ машинама, 
као и уношење и тестирање програма



Механичар
грејне и 

расладне
технике

▪Ученици уче да инсталирају, 
контролишу, одржавају и 
поправљају грејне, расхладне и 
уређаје за климатизацију.

▪Ученици користе нацрте приликом
инсталирања и поправљања уређаја.



Механичар
моторних

возила

По завршетку, механичар моторних возила ће
бити обучен да:
▪ дијагностицира и отклања неисправности на

возилу механичким путем,
▪ дијагностицира и отклања неисправности на

возилу уз помоћ дијагностичког уређаја,
▪ сервисира возила у екплоатацији,
▪ врши контролу исправности возила.
Школовање се одвија по образовном моделу са
елементима дуалног образовања.



Техничар за 
графичку 
припрему

Ученик се оспособљава на рачунару да у графичким
програмима:

✓ слаже и прелама текстове,

✓ скенира и обрађује слике, фотографије и цртеже,

✓ уклапа исте на странице књига, часописа, летака, постера, на
амбалажу и разне друге графичке производе,

✓ израђује ручну или електронску монтажу и штампарске
форме које се користе у процесу штампе,

✓ припрема материјал за штампу на основу захтева клијента.



Техничар друмског саобраћаја
•планира, припрема, организује и контролише рад возног
парка,

•прати коришћење возног парка и планира законом
предвиђене прегледе,

•прави планове сервисирања, текућих и генералних оправки
возног парка,

•израђује планове и свакодневно прати коришћење радног
времена возног особља,

•обрађује и води евиденцију и документацију за возни парк и 
возно особље,

•планира постављење саобраћајне сигнализације,

•прати реализацију планираног обима производње,

•комуницира са корисницима услуга превоза,

•испитује и прати промене на транспортном тржишту.

Програмом је обухваћена обука за "Б" категорију и басплатно
полагање возачког испита.



Активности Тима за 
каријерно вођење и 

саветовање 



Имплементација КВиС-а у настави
❖Сваки ученик има формиран 

индивидуални каријерни план.

❖Теме из области КВиС-а су обухваћене у 
годишњи план рада одељењског 
старешине и оне су распоређене по 
областима: самоспознаја, информисање о 
занимањима и каријери, путеви 
образовања и мрежа школа, реални 
сусрети са светом рада и доношење одлуке 
о избору школе и занимања. 

❖Теме из области КВиС-а су, такође,
обухваћене у годишњи план рада 
предметних наставника.



Активности ученика
• У редовној настави- угледни часови

• У ваннаставним активностима-секције,
блог, вршњачки тим за каријерно вођење и 
саветовање

• Парламентаризам-ученички парламент

• волонтирање

• активизам: добровољно давање крви, 
хуманитарне акције, вршњачке едукације

• Учествовање на приредбама, сајмовима

• стицање нових знања кроз едукативне
радионице



Креирање програма обука за развој ВУК-а
▪Одржан је конститутивни састанак вршњачког Тима за 
каријерно вођење и саветовање Техничке школе са 
наставницима члановима Тима за КВиС.

▪Поред конституисања, договорен је и оквирни план 
рада, ученицима је представљен и Годишњи план рада 
школе који се односи на КВиС. Договорена је динамика и 
простор за састанке, као и обавезе, али и добити од 
укључивања у рад овог тима. Чланови Тима су израдили 
лого клуба за младе „Импулс“ као и промотивни 
материјал.

▪Чланови вршњачког тима су добили материјал за 
почетак активности. Новим члановима је представљен и 
школски инфокутак за КВиС.

▪Једна од активности чланова вршњачког Тима за

КВиС је и уређивање и ажурирање каријерног

инфокутка.



Спољашње вредновања рада Техничке 
школе – октобар 2017.

Општи квалитет рада 
образовне установе је оцењен 

оценом

Путовање у Шид и Моровић као 
награда за највишу оцену 

спољног вредновања и 
достављање хуманитарне 

помоћи Црвеном крсту Шид



Развијање друштвено одговорног понашања и 
хуманизма

Предавање о добровољном давању
крви у Техничкој школи. Ученици
четвртих разреда са овом темом упознали
су се путем презентације у реализацији
Црвеног крста Стара Пазова. Добили су 
одговоре на многа питања као што су:

• Ко може да даје крв? Како се дата крв
обрађује? За које време се дата крв 
надокнади у организму?



Развијање самопоуздања кроз 
радионице о асертивности за чланове 

вршњачког Тима за КВиС

Асертивно понашање је обрађено на 
радионицама којима су присуствовали 
чланови вршњачког Тима за КВиС, како 
би развили меке вештине (soft skills), 
вештине комуникације и ослободили се 
приликом јавног наступа.



Повезивање живота, рада, заједнице и 
друштва у коме ученици живе приликом 
посете Народној скупштини у Београду

Поводом недеље
парламентаризма 19. новембра
ученици – чланови Парламента 
Техничке школе, као и они који
похађају наставу грађанског
васпитања, посетили су 
Скупштину Републике Србије у 
Београду.



Развијање предузетничких вештина  - Пословни 
изазов

У организацији Достигнућа младих у 
Новом Саду је одржано регионално 
такмичење Пословни изазов које 
финансијски подржавају Министарство 
омладине и спорта Републике Србије, 
Америчка организација за међународни 
развој, Уникредит банка и Метрополитан 
Универзитет.

Ово такмичење је покренуто са намером 
да се подстакну средњошколци да 
употребе своје вештине на иновативан 
начин како би повећали своје могућности 
при запошљавању и унапредили свој 
предузетнички дух.



Стицање знања кроз непосредно искуство-посета Музеју железнице, одељењу у Новом 
Саду



Представљање Техничке школе основним школама у општини Стара Пазова

Чланови вршњачког Тима каријерног вођења и 
саветовања су посетили ученике осмих разреда на 
територији општине Стара Пазова и једној основној
школи у Батајници у марту и априлу 2019. године. Том 
приликом представили смо Техничку школу, подручја
рада и образовне профиле наше школе. Поделили 
смо ученицима промотивни материјал школе са
детаљнијим описима занимања, док су ученици
Техничке школе из свог угла представили начин рада у 
школи и могућност ангажовања ученика кроз многе
активности. Упознали смо ученике осмих разреда са 
наставним и ваннаставним активностима наше школе, 
као и са даљим могућностима стручног усавршавања и 
успешног укључивања у свет рада кроз Техничку 
школу.



Доношење позитивних каријерних 
одлука

У историји саобраћајног смера Техничке 
школе из Старе Пазове 6. март 2018. 
године остаће забележен као дан када је
организован први возачки испит и када је
ученик Марко Малетић, као први
кандидат, положио возачки испит ,,Б” 
категорије у нашој ауто-школи. У овом 
испитном року право да управља 
моторним возилом ,,Б” категорије стекли 
су три ученика трећег разреда смера 
техничар друмског саобраћаја.



Прикупљање информација о каријерним
могућностима

Посета ученика Техничке школе ЈКП ,,Топлана
Стара Пазова”

Ученици завршног разреда
образовног смера механичар грејне
и расхладне технике у посети ЈКП 
,,Топлана Стара Пазовa” и 
подстаници директног и 
индиректног грејања у 
средњошколском центру и 
стамбеној згради, у склопу
наставних активности по плану и 
програму рада.



Републичко такмичење саобраћајних 
школа

Техничка школа из Старе Пазове 
први пут је учествовала на 
Републичком такмичењу 
саобраћајних школа.



Саобраћајни смер 
Техничке школе са 

најмлађима

У предшколској установи Полетарац организована је 
презентација о безбености саобраћаја намењена 
будућим ђацима првацима. Саобраћајни смер наше 
школе организовао је пројекат како би се предшколци 
упознали са правилима преласка пешачких прелаза као 
и разумевање светлосне саобраћајне сигнализације. 
Пројекат се спроводи другу годину за редом, а ове 
године ће проћи кроз све вртиће у општини Стара 
Пазова.



Рад са 
ученицима из 

осетљивих 
друштвених 

група

Активности које је школа предузела у циљу интегрисања, подршке и образовања 
ученика из осетљивих друштвених група:

1. Информисање бивших и садашњих стипендиста у оквиру пројекта “ 
Унапређивање могућности за интеграцију и образовање Рома у Србији, 
поспешивање запошљивости младих Рома, и реинтеграцију повратника”.

Пројекат је финансијски подржан од стране Ромског образовног фонда. Партнер је 
Министарство образовања, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

2. У оквиру пројекта Подстицање запошљавања младих организујемо четврту по 
реду обуку за завариваче.

Детаљне информације о овом пројекту ученици су могли да добију на сајту 
http://odskoledoposla.org/ obuka-za-zavarivace/. 

3. Ученици су били у могућности да се јаве на конкурс за обуку за управљање 
дизалицом. 

Све детаљне информације  се могу наћи на сајту http://odskoledoposla.org/ obuka-
za-upravljanje- dizalicom/ .

http://odskoledoposla.org/obuka-za-zavarivace/
http://odskoledoposla.org/obuka-za-upravljanje-dizalicom/


Информисање о образовним и каријерним могућностима 
кроз сусрете са представницима рада

Ученици Техничке школе другог
разреда смера техничар за 
графичку припрему, су у оквиру
практичне наставе посетили 
штампарију ,,Политике“ и део њеног
погона у Крњачи.

Током посете штампарији ученици су 
видели све фазе у изради
илустрованог часописа и том 
приликом обишли су одељење
графичке припреме, штампе и 
графичке дораде.



Обележен Међународни дан девојчица

Чланови Тима за каријерно вођење
и саветовање Техничке 
школе заједно са 18 ученица 
посетиле су компанију Muehlbauer
Technologies d.o.o. у циљу
обележавања Међународног дана 
девојчица. Ученицама су 
представљена нетипична женска
занимања и каријерни пут 
успешних пословних жена 
запослених у овој компанији. 



Подршка у каријерном вођењу ученика 
завршних разреда

Фондација Темпус спроводи бројне активности које 
имају за циљ пружање подршке ученицима 
завршних разреда основних и средњих школа у 
избору следећег нивоа образовања (средње школе 
или факултета/високе школе).

Ученицима и њиховим родитељима на располагању
су следеће активности: предавања и вебинари за 
ученике, индивидуалне консултације, предавања и 
вебинари за родитеље и радионице за ученике. 
Детаљан програм подршке Темпуса подржан је од 
стране Министарствa просвете, науке и технолошког
развоја.



Развијање свести о томе како се мењати током живота
Асертивно понашање – радионице

У Техничкој школи су одржане радионице у вези са асертивним понашањем – унапређење самопоузданог

реаговања. Прва група представника Ученичког парламента је прошла обуку. Радионице је водила Споменка

Дивљан, психопедагог, испред Центра за неформално образовање ,,Други корак”. Покровитељ радионица је

Општина Стара Пазова. Обуку су прошли ученици III и IV разреда. Циљ ових активности је подизање

компетенција ученика завршних разреда, као и развијање меких вештина (SOFT SKILLS).



Повезивање друштва, заједнице и догађаја

Обележили смо....

❖Европски дан језика 

❖Дан шума

❖Школску славу - Светог Саву

❖Сретењски устав

❖Међународни дан среће

❖Спречавање насиља над женама

❖Годишњицу НАТО бомбардовања



Стицање увида у 
широк спектар 
могућности 
везаних за учење 
и рад 

Посетили су нас......

❖Висока школа модерног дизајна, Београд

❖Висока техничка школа струковних студија, 
Нови Сад

❖Висока бродарска школа, Београд

❖Технички факултет “Михајло Пупин”, Зрењанин

❖Висока железничка школа струковних студија, 
Београд

❖Универзитет Сингидунум, Нови Сад

❖Факултет за европске правно-политичке 
студије, Нови Сад

❖Термо Тим, Нова Пазова

❖Компанија STREIT, Стара Пазова



www.tehnickapazova.edu.rs

https://www.facebook.com/Tehni%C4%8Dka-
%C5%A1kola-Stara-Pazova-181421425381873/

https://tehnickaskolablog.wordpress.com/

linkedin.com/in/tehnička-škola-technical-
school-5bb710162
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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



Добро дошли!

Техничка школа
Стара Пазова


