




Историјски развој Техничке 
школе

• Техничка школа основана је 01.09.1965. 

• Била је подстанар у згради   Гимназије  и Учитељске школе.

• 1971.  спаја се са школом ученика у привреди и  функционише као образовани  центар  

Владимир  Вујовић   Вујо

• 1972. смештена је у овој згради у којој се налази и данас. 

• Коначно је постала самостална 1986.

• 19.05.1994. добија назив Техничка школа



Техничка школа данас учесник 

програма:

• CARDS 

• Децентрализације школства

• Енергетске ефикасности



Стручни кадар у школи :

• 12 дипломираних инжењера електротехнике

• 11 дипломираних инжењера машинства

• 6 дипломираних инжењера саобраћаја

• 7 инжењера машинства

• 49 наставника општеобразованих предмета



Техничка школа образује и васпитава ученике у 

3 подручија рада :

• Машинство и обрада метала 

• Електротехника

• Саобраћај



ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
:
Електротехничар енергетике

(IV степен)

Електротехничар рачунара
(IV степен)

Електротехничар за термичке 

и расхладне уређаје (IV степен)



Електро рачунарски кабинет





Кабинет за електричне 

инсталације и енергетику





Лабораторија за електронику





Кабинет за електрична мерења





Кабинет за термичке и 

расхладне уређаје





Радови ученика



Симулације на рачунару





Практична настава у 

електро-струци







Машинство и обрада метала :

Техничар за компјутерско 

управљање (IV степен)

Машински техничар за моторна 

возила (IV степен)

Оператер машинске обраде (III

степен)



ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА 

ШКОЛСКУ 2012/2013



ТЕХНИЧАР ЗА 

КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ









ПРАВА УМЕТНОСТ

Emco Maier PCTurn-55 CNC Lathe Threading Demo%5b2%5d.avi
YouTube- EMCO E25 CNC Drehmaschine.avi


МОДЕЛИРАЊЕ











УПОТРЕБИ МАШТУ

animacija_reduktora.wmv
YouTube- TRANSMISSIONS.avi


МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА 

МОТОРНА ВОЗИЛА

http://www.youtube.com/watch?v=zUDqynnCJVE
http://www.youtube.com/watch?v=zUDqynnCJVE


Ове школске године 2012/13. године

други пут у техничкој школи одсек 

машинство заинтересовани ученици

моћи ће да се упишу на смер за

Машинског техничара за моторна

возила.



Машински техничар моторних возила има 

најбоље преспективе запошљавања у :

• осигурању,

• сервисима за техничи преглед,

• МУП-у,

• војсци.



ЗАШТО СЕ УПИСАТИ НА СМЕР 

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА 

МОТОРНА ВОЗИЛА ?

1. могућност бесплатног полагања   
возачког испита за Б категорију

2. ауто индустрија је моторна снага развоја 
једне земље 

3. полигон на којем се најбрже и са највећим 
профитом примењују најсавременија 
достигнућа у техници 



ПОТВРДА ДА ЈЕ ТАКО

Oко 25 процената запослених људи у 

свету је у аутомобилској индустрији-

производњи возила, компонената, 

сервисирању, осигурању, техничким 

прегледима, нафтној индустрији, изградњи 

путева, шпедицији, превозу људи и роба. 



ДИЈАГНОСТИКА 

ВОЗИЛА



ПРЕДНОСТИ ДИЈАГНОСТИКЕ 

ВОЗИЛА

• лако откривање квара

• штеловање параметара возила

• могућност аутоматског отклањања грешке

• прегледност свих параметара вoзила на 
монитору



ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ЗА 

ДИЈАГНОСТИКУ ВОЗИЛА

• уеђај за аутодијагностику возила

• рачунар (лап топ)

• програм за одређени тип возила

• знање



+ =



УПОТРЕБА ПРОГРАМА





Машински кабинети







Машинци на пракси







Техничар за безбедност саобраћаја (IV степен ) –

20 ученика

Техничар друмског саобраћаја (IV степен ) – 30 

ученика

Возач моторних возила (III степен) – 30 ученика

Саобраћај :



Саобраћајци на обуци теоријског 

дела испита





Настава савременим наставним 

средствима





Активно учествовање ученика у 

настави







Саобраћајни кабинет







Саобраћајци на практичној 

настави







У саставу школе је и ауто школа за 

трећа лица





А ту су и неизбежни рачунари за 

теоријску обуку





Неизбежна је и канцеларија 

директора школе





Наставничка канцеларија





Библиотека





Зубна амбуланта





У школи се одржавају и седнице 

ученичког парламента





Ученички ресторан





Можемо се похвалити 

многобројним спортским и другим 

наградама





Светосавском наградом за 2004.





Актуелна је и лига у малом 

фудбалу, у којој учествују заједно  

ученици и професори 





Квиз знања





Могућности после завршене школе 

су велике. Запослење :



 Машинска индустрија

 Електро индустрија

 Рачунски центри

 Аутотранспортна предузећа

 Технички прегледи

 МУП и Војска РС

 Самосталне занатске радње

 ........



Наставак школовања у Техничкој 

школи у виду V степена као :



 Возач моторних возила – инструктор

 Возач моторних возила – специјалиста

 Електроенергетичар за мреже и постројења

 Електроенергетичар за електричне инсталације

 Електроенергетичар за управљање и заштиту енергетских 

постројења

 Металостругар – специјалиста

 Металоглодач – специјалиста

 Аутомеханичар – специјалиста

 Аутолимар – специјалиста

 Бравар – специјалиста

 Заваривач - специјалиста



И наравно могућност 

студирања на свим 

факултетима!!!!

А неки од њих су :



Електотехнички факултет 

Машински факултет

Саобраћајни факултет

Архитектура и грађевинарство

Филолошки факултет

Правни факултет

Економски факултет

Као и многи други факултети

И многобројне Више школе



ТЕХНИЧКА 

ШКОЛА

ВАШ ПРАВИ 

ИЗБОР



ХВАЛА НА ПАЖЊИ 


