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 Средње школе у Панчеву

 Пријемни испити и упис у 

специјализоване средње школе
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УЧЕНИК
(ТИ)

Особине 
(способности , 
интересовања, 
вредности...)

Путеви 
образовања 

(мрежа 
школа)

Информације 
о занимањима и 

каријери

Реални 
сусрети

ОДЛУКА



О свему 
разговарај с 
родитељима, 

наставницима, 
другарима и 
питај шта су 
они уочили

ИГРУ

Док се играш можеш уочити своју 
спретност, пажњу, машту, 
мишљење, способност за 

сарадњу, друштвеност
ДОМАЋЕ 
ЗАДАТКЕ

Кроз израду 
домаћих 
задатака 

можеш уочити 
какве су твоје 
радне навике, 

колико времена 
утрошиш на 

учење појединих 
предмета, 

колико 
ефикасно умеш 
да организујеш 
рад, шта ти у 

раду 
представља 

посебну 
тешкоћу...

РАЗНЕ 
АКТИВНОСТИ 

У СЛОБОДНОМ 
ВРЕМЕНУ 

РАЗМИСЛИ:

које активности 
најдуже заокупљају 
твоју пажњу , а које 

активности 
избегаваш, на 

основу тога можеш 
закључити о својим 

склоностима и 
интересовањима



ИНТЕРЕСОВАЊА

су трајнија занимања појединца за одређене 
активности и препознају се по:

Хобијима

Ваннаставни
м 

активностим
а

Омиљеним 
школским 

предметима



Да ли волиш бројчане игре и задатке?

Да ли се радије бавиш подацима, 
стварима или људима?

Да ли те више интересују интелектуалне, 
телесне или практичне активности?

Размислите да ли сте уочили, а питајте 
и остале и поразговарајте о томе :

Савет :



Шта све волиш да радиш и шта ти причињава 
задовољство?

Који су ти омиљени садржаји у школи?

Шта највише волиш да радиш у слободно време
(нпр. писање, читање, сликање, певање, брига о 
животињама, мануелни рад...)?

Шта можеш сатима да радиш, а да не осетиш 
замор или досаду?

Размислите и напишите на листу папира, а затим 

поразговарајте с другима  о томе:

Савет :





СПОСОБНОСТИ

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 

(нпр. способност расуђивања, 
речитост,способност 

памћења, брзина запажања...)

МОТОРИЧКЕ

( нпр.брзина 
реаговања, телеснна 

снага, мануелна 
спретност...)

СЕНЗОРНЕ 

(нпр. оштрина 
вида, тактилна 
осетљивост...)

СПОСОБНОСТИ 

су наше могућности да 

успешно обављамо неке 

активности и послове.

СПОСОБНОСТИ

Свако занимање тражи свој склоп способости!
Усклађен избор занимања са способностима омогућава лакше, брже и 

темељније усвајање радних вештина и доводи до веће успешности у послу.



Да ли се јасно изражаваш усмено и писмено?

Разумеш ли брзо и лако чак и сложеније 
текстове?

Умеш ли да уочиш оно што је битно у градиву?

Да ли се сналазиш са бројевима?

Да бисте могли да препознате способности које 

имате поставите  себи следећа питања:

Савет :



Умеш ли да уочиш односе међу величинама у 
математици, физици, хемији...?

Можеш ли лако да замислиш и разумеш одосе у 
простору (нпр. да се брзо снађеш у непознатом 
граду помоћу мапе...)?

Да ли волиш да завирујеш у унутрашњост разних 
апарата? Да ли разумеш како они функционишу?

Да ли вешто рукујеш алатима?

Изводиш ли лако ритмичке покрете и вежбе? 
Имаш ли смисла за прављење предмета од 
различитих материјала(картон, текстил, дрво...)

Умеш ли да препознаш осећања и жеље других 
људи? Да ли схваташ разлоге људских 
поступака и односе  међу људима?

Размисли о следећем:



С П О С О Б Н О С Т И



Особине 

личности чине 

да се у 

сличним 

ситуацијама 

понашамо 

слично-

доследно.

Различите 

особине 

личности 

важне су за 

рад у 

различитим 

занимањима.



Да ли сам волиш да организујеш своје 
активности?

Одустајеш  ли од плана или си истрајан када 
наиђеш на тешкоће?

Да ли волиш  да си стално у покрету?

Да ли лако успостављаш контакт са другима?

Наредна питања ће вам помоћи да у разговору са 

родитељима и пријатељима лакше одредите своје 
особине:

Савет :



Волиш ли да организујеш активност другима?

Имаш ли стрпљења за друге?

Да ли реагујеш нагло и импулсивно под утицајем 
осећања или си сталожен и можеш да се добро 
котролишеш и реагујеш мирно?

Да ли волиш да учествујеш у 
такмичењима(спорт, школска знања, игре...)?

О овим питањима може се разговарати са 
свима који те познају (родитељи,наставници, 
пријатељи, рођаци...)!

Размисли:



В Р Е Д Н О С Т И

ВРЕДНОСТИ СУ ТЕМЕЉНИ ЦИЉЕВИ КОЈЕ 

ПОЈЕДИНАЦ ЖЕЛИ ДА ОСТВАРИ У СВОМ ЖИВОТУ.

Направи сопствену хијерархију вредности тј.  

поређај своје циљеве у којој мери су ти значајни.



Тежиш ли практичом раду у коме помоћу алата 
и машина можеш да направиш нешто корисно?

Да ли тежиш уметничком изражавању?

Тежиш ли томе да радиш с људима, да им 
помажеш да реше своје проблеме, да их 
подучаваш или саветујеш?

Тежиш ли раду с подацима који захтева тачност, 
прецизност и сређеност?

Покушај да искрено и јасно сагледаш властите вредности. У 

томе ће ти помоћи следећа питања:

Савет :



Mогућност напредовања (унапређења).

Oстваривање свијих потенцијала и могућности.

Помагање људима.

Сталне промене и узбуђења или јасни, устаљени 
радни задаци.

Шта желиш да постигнеш на послу, шта ти је важно 

осим добре зараде?

Покушај да дефинишеш:





Гимназија

“Урош Предић”

И г њ а т а  Б а р а ј е в ц а  5

ПРИРОДНО-
МАТЕМАТИЧКИ 

СМЕР

( 4 год.→ 120 
ученика)

ДРУШТВЕНО-
ЈЕЗИЧКИ СМЕР

( 4 год. → 12О

Ученика)

ИТ- ученици са 
посебним 

способностима

(4 год. → 20 
ученика)

МРЕЖА ШКОЛА У ПАНЧЕВУ
Подаци за  школ.  2020 /2021.  годину



Медицинска школа 

„Стевица Јовановић”

П а с т е р о в а  2

МЕДИЦИНСКА 
СЕСТРА -

ТЕХНИЧАР 

( 4 год.→ 90 
ученика)

ГИНЕКОЛОШКО-
АКУШЕРСКА 

СЕСТРА

(4 год. → 30

ученика)

ЗДРАВСТВЕНИ 
НЕГОВАТЕЉ

(3 год. → 30 
ученика)

МРЕЖА ШКОЛА У ПАНЧЕВУ



• ЕКОНОМИЈА, ПРАВО 
• И АДМИНИСТРАЦИЈА

• ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 
• (4 год. 60  ученика)

• ПРАВНО ПОСЛОВНИ ТЕХНИЧАР 
• (4 год. 30  ученика)

МРЕЖА ШКОЛА У ПАНЧЕВУ

• ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И 
ТУРИЗАМ

• ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ 
ТЕХНИЧАР (4 год. 30  ученика)

• КОНОБАР 
(3 год. 15 ученика 4 + 11 дуално)

• КУВАР 
(3 год. 30 ученика 16 + 14 дуално)

• ТРГОВАЦ (3 год. 30 ученика, 26 + 
4 дуално)

• ПОСЛАСТИЧАР 
• (3 год. 15 ученика)

Економско-трговинска школа

“Паја Маргановић”
Ослобођења 25



МРЕЖА ШКОЛА У ПАНЧЕВУ

Пољопривредна школа
“Јосиф Панчић”

Новосељански пут 31

• ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

• ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР  
(4 год. 30 ученика)

• ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР (4 год. 30 ученика)

• ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ (4 год. 30 ученика)

• ЦВЕЋАР-ВРТЛАР (3 год. 15 ученика)

• РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ     
ТЕХНИКЕ (3 год. 15 ученика)

• ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ (3 год. 30 ученика)



МРЕЖА ШКОЛА У ПАНЧЕВУ

Машинска школа 
Панчево

Браће Јовановића 103

• МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

•МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО 
КОНСТРУИСАЊЕ 

•(4 год. 60  ученика) 

•ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ 
(ЦНЦ) МАШИНА (4 год. 30  ученика)

•МАШИСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА   (4 
год. 30  ученика)

•ОПЕРАТОР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ- ДУАЛНО (3 год. 
30  ученика, 3 + 27 дуално)

•БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ - ДУАЛНО (3 год. 30  
ученика)

•ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

•ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ   (4 год. 60  
ученика, 36 + 24 дуално)

• АР МЕХАТРОНИКЕ- ОГЛЕД
• (4 год. 24  ученика) 

•САОБРАЋАЈ

• ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 
• (4 год. 30  ученика) 

•ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА (3 год. 30  
ученика)



МРЕЖА ШКОЛА У ПАНЧЕВУ

Електротехничка школа
”Никола Тесла”

Максима Горког 7

• ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА  (4 год. 30 ученика)

• СЕРВИСЕР ТЕРМИЧКИХ И РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА (3 год. 30 ученика)

• ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА (4 год. 30 ученика)

• ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ (4 год. 30 ученика)

• ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА (4 год. 30 ученика)

• ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР  ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (4 год. 30  
ученика)

• АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА (4 год. 30 ученика)



МРЕЖА ШКОЛА У ПАНЧЕВУ

Техничка школа “23.мај”
Браће Јовановића 89

•ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И 
ПРЕРАДА ХРАНЕ

•ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
• (4 год. 30 ученика)

•ПЕКАР (3 ГОД. 15 УЧЕНИКА)

•МЕСАР (3 ГОД. 15 УЧЕНИКА)

• ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА

• ФРИЗЕР (3 год. 30 ученика)

•ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

• ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
(4 год. 30 ученика)

• ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ 
ТЕХНОЛОГИЈУ (4 ГОД. 30 УЧЕНИКА) 

• ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ (4 год. 30 
ученика)

• ТЕХНИЧАР ЗА ПРЕРАДУ НАФТЕ И ГАСА  (4 год. 
30  ученика)

• ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

• АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР 
• (4 год. 30  ученика)

• ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР-ГЕОМЕТАР 
• (4 ГОД. 30 УЧЕНИКА)



М у з и ч к а  ш к о л а

“  Ј о в а н  Б а н д у р ”
Народног фронта 3

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – КЛАСИЧНА 
МУЗИКА 

(4 год. 24 ученика)

МУЗИЧКИ САРАДНИК -
ТЕОРЕТИЧАР 

(4 ГОД. 8 УЧЕНИКА) 

МРЕЖА ШКОЛА У ПАНЧЕВУ



Б а л е т с к а  ш к о л а

“Димитрије Парлић”
Жарка Зрењанина3

ИГРАЧ-КЛАСИЧАН БАЛЕТ

(6 ученика)

ИГРАЧ-САВРЕМЕНА ИГРА

(6 ученика) 

МРЕЖА ШКОЛА У ПАНЧЕВУ



Школа за основно и 

средње образовање

„Мара Мандић”

Ц а р а  Д у ш а н  4 5

Машинство 
и обрада 
метала -
лимар

Текстилство и 
кожарство –

конфекцијски 
шивач

Пољопривреда, 
производња и 

прерада хране –
цвећар - вртлар

МРЕЖА ШКОЛА У ПАНЧЕВУ



Упис у уметничке школе и школе за 
ученике 

са посебним способностима

Филолошке 
гимназије

Математичке 
гимназије

Уметничке 
школе

Војне 
школе

Кандидатима који желе да се упишу у уметничке или у школе за ученике са 

посебним способностима редослед се одређује на основу успеха на:



РЕДОСЛЕД 
КАНДИДАТА

Успех у 
претходном 
школовању 

(60 бодова)

Општи успеха 

од VI до VIII

разреда

Резултати 
постигнути на 
такмичењима 
ученика VIII

разреда основне 
школе (предмети који се 

полажу и одређени ранг)

Успех на завршном 
испиту  (српски -

матерњи  језик    + 
математика + 

комбиновани тест       ( 
биологија, историја, 

географија, 
физика,хемија)

Ученици попуњавају 
листу од 20 жеља 

(обрасци пријаве и 
листе жеља су у 

Конкурсу)





ТЕСТ ИЗ 
СРПСКОГ ,

ОДНОСНО 
МАТЕРЊЕ
Г ЈЕЗИКА 
(максимал

ни број 
бодова је 

13)

ТЕСТ ИЗ 
МАТЕМАТИ

КЕ 
(максимални 
број бодова 

је 13)

КОМБИНО
ВАНИ 
ТЕСТ 

(максимал
ни број 

бодова је 
14)



Бодови из 
ОШ

(макс 60 
бодова)

ЗАВРШНИ 
ИСПИТ

(макс 40 
бодова)

Бодови са 
такмичења

(8. разред на 
републичком и 
међународном 

такмичењу из 
предмета који се 

полажу на завршном 
испиту)

Укупни 
бодови



35

Право на рангирање ради уписа у 

гимназију или стручну школу у 

трајању од 4 године стиче 

кандидат (=ученик) који је 

остварио 

укупно најмање 50 бодова!



36

Минимални број бодова потребан за упис одређеног смера 

(подаци од прошле године):

Средња школа

Општина Панчево

смер Бодови

Економско-трговинска 

школа 

трговац 47,95

"Паја Маргановић" конобар 48,45

кувар 64,87

посластичар 62,79

туристичко-хотелијерски техничар 76,49

економски техничар 74,97

правно-пословни техничар 81,32

Електротехничка школа сервисер термичких и расхладних уређаја 45,16

"Никола Тесла" електротехничар енергетике 56,55

електротехничар телекомуникација 77,81

електротехничар процесног управљања 70,54

електротехничар мултимедија 83,19

администратор рачунарских мрежа 87,71

електротехничар информационих технологија 92,60
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Минимални број бодова потребан за упис одређеног смера 

(подаци од прошле године):

Гимназија „Урош Предић“ друштвено-језички смер 77,67

природно-математички смер 80,23

Машинска школа „Панчево“ механичар моторних возила 43,13

бравар-заваривач 49,76

оператер машинске обраде 44,22

возач моторних возила 58,64

машински техничар за компјутерско конструисање 51,45

машински техничар моторних возила 61,15

техничар за компјутерско управљање (CNC) машина 54,56

техничар мехатронике 61,25

техничар друмског саобраћаја 72,98
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Минимални број бодова потребан за упис одређеног смера 

(подаци од прошле године):

Медицинска школа здравствени неговатељ 49,24

"Стевица Јовановић" гинеколошко-акушерска сестра 73,65

медицинска сестра – техничар 78,67

Пољопривредна школа пољопривредни произвођач 45,42

"Јосиф Панчић" руковалац - механичар пољопривредне технике 47,41

цвећар – вртлар 46,99

пољопривредни техничар 52,07

техничар хортикултуре 53,51

ветеринарски техничар, 50,06
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Минимални број бодова потребан за упис одређеног смера 

(подаци од прошле године):

Техничка школа "23. мај" пекар 43,56

месар 49,53

фризер 65,33

прехрамбени техничар 53,79

техничар за графичку припрему 69,59

техничар за заштиту животне средине 61,22

техничар за хемијску и фармацеутску технологију 71,63

техничар за прераду нафте и гаса 63,22

геодетски техничар – геометар 55,32

архитектонски техничар 74,84

оператер основних грађевинских радова 44,80
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Више информација о упису можете 

добити у 

ИНФОРМАТОРУ и КОНКУРСУ 

за упис у средњу школу 

које објављује  

„ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД” у мају месецу, 
а евентуалне допуне конкурса ће 

бити на сајту  

mojasrednjaskola.gov.rs

http://www.upis.mp.gov.rs/


Важне адресе:
 mojasrednjaskola.gov.rs

 www.upis.mp.gov.rs

 http://profesionalnaorijentacija.org/

srednjeskoleusrbiji.kreni.com

 srednje-skole.yuportal.com

 poslovi.infostud.com/info/opisi-zanimanja

 www.nsz.gov.rs/page/services/sr/planiranjekarijere/vodic.html

 www.google.rs ukucati opis zanimanja,pa nevesti zanimanje

 www.youtube.com zadaci za vezbanje iz matematike I srpskog jezika

 www.osmantic.edu.rs zadaci za vezbanje iz srpskog jezika (pomoc

maturantima)

 www.kancelarijazamlade.rs

 web-site 

http://www.pancevo.rs/Mladi-99-1

Facebook група Канцеларије за младе 

Канцеларија за младе Панчево

http://www.upis.mp.gov.rs/
http://www.upis.mp.gov.rs/
http://profesionalnaorijentacija.org/
http://www.nsz.gov.rs/page/services/sr/planiranjekarijere/vodic.html
http://www.google.rs/
http://www.youtube.com/
http://www.osmantic.edu.rs/
http://www.kancelarijazamlade.rs/
http://http/www.pancevo.rs/Mladi-99-1
https://www.facebook.com/groups/113153758721674/?ref=ts&fref=ts


Web адресе школа у Панчеву

 http://masinska.edu.rs/

 http://www.poljoprivredna-skola.rs/

 http://www.skola23maj.edu.rs/

 http://etsntesla.edu.rs/

 http://www.gimnazijaurospredic.edu.rs/

 https://medicinskapancevo.edu.rs/sr/

 http://www.ekosko.edu.rs/

 http://www.muzickaskolapancevo.edu.rs/

 https://dimitrijeparlic.rs/

 https://www.maramandic.edu.rs/

http://masinska.edu.rs/
http://www.poljoprivredna-skola.rs/
http://www.skola23maj.edu.rs/
http://etsntesla.edu.rs/
http://www.gimnazijaurospredic.edu.rs/
https://medicinskapancevo.edu.rs/sr/
http://www.ekosko.edu.rs/
http://www.muzickaskolapancevo.edu.rs/
https://dimitrijeparlic.rs/
https://www.maramandic.edu.rs/


Хвала на пажњи!


