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Техничка школа ГСП из Београда постоји већ 88. година. Основана је 03. октобра 1933. 

године под називом Мушка занатска школа Дирекције трамваја и осветљења (ДТО). Школа 

је оспособљавала ученике за самосталне занатлије, као и стручњаке за потребе оснивача. 

Редовна настава трајала је три године. Теоријску наставу су изводили стручњаци ДТО, а 

практичну наставу њени најбољи мастори у посебним радионицама и радионицама ДТО. 

 

Кроз историју, школа је мењала како локацију тако и назив школе. Од 1974.год. седиште 

школе је у улици Радослава Грујића 2, а од 1995.год. назив школе се поново везује за нашег 

највећег социјалног партнера Градско саобраћајно предузеће – ГСП Београд. 

 

Данас наша школа својих, око 1250 ученика распоређених у 8 образовних профила, и 47 

одељења, образује за самосталан рад и наставак школовања путем стручног усавршавања и 

студирања струковних или академских студија. 

 

Школа има 150 запослених, од чега у организацији и извођењу наставе раде 126високо 

образована наставника свих профила. 
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Школа образује ученике у три подручја рада: 

 

1. Саобраћај: 

 

- Техничар друмског саобраћаја, 

- Возач моторних возила 

 

2. Машинство и обрада метала: 

 

- Машински техничар моторних возила, 

- Аутомеханичар 

- Механичар моторних возила 

- Бравар - заваривач 

 

3. Електротехника: 

 

- Електротехничар за електронику на возилима, 

- Аутоелектричар 

 

Теоријска и практична настава се изводи у главној школској згради у седишту школе у 20 

учионица, 3 кабинета са око 60 рачунара, 2 радионице за практичну наставу, лабораторијом 

за вежбе из предмета електротехничке струке и амфитеатром са 100 места опремљеним 

савременом IT опремом и фискултурном салом. 
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Ученицима је на располагању библиотека са преко 10000 наслова, са читаоницом са 20 места 
и рачунарима за ученике и наставнике. 

 

У Дунавској улици број 62, у кругу ЈКП ГСП на Дорћолу, школа располаже са 8 радионица, 

три радионице-учионице и лабораторијом за вежбе из предмета електротехничке струке. У 

овим просторијама се изводи практична настава за све три струке, као и теоријска настава 

везана за практичну наставу из предмета Техничко цртање, Експлоатација и одржавање 

моторних возила, Мерење и контролисање, Моторна возила, Мотори и моторна возила... 
 

Ученици саобраћајне струке обављају практичну наставу и у погонима ГСП, за шта 

користимо и две специјализоване учионице у погонима „Космај“ и „Нови Београд“, у СП 

„Ласта“, „БАС“ Београд, а Техничари за безбедност саобраћаја у деловима Министарства 

унутрашњих послова при управи саобраћајне полиције. 
 

У машинској и електротехничкој струци наши ученици се са наставницима практичне 

наставе упућују на извођење практичне наставе у ГСП и у савремено организоване и 

опремљене сервисе у Београду - „Прогрес“, „Верано моторс“, „Ауторемонт“, „Порше“, 

„Делта“, „Хонда“, „Рено Компресор“, „Ренохит“, „Сузуки“, „Субару“, „Ауто Чачак“, 

„Тојота“, „Јапан ауто“, „Нинић“, „Америкар“, ПКБ - пољотехника.... 
 

Успеси које наши ученици постижу на стручним такмичењима имају дугу традицију а још је 

већа успешност наших ученика у професионалном раду, тако да се поносимо нашим 

ученицима који су успешни власници сервиса, наставници, руководиоци, врхунски 

мајстори... 
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У проширеној образовној мисији, Техничка школа ГСП, са верификацијама Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја образује и оспособљава заинтересоване у посебној 

организационој јединици за образовање ванредних ученика на преквалификацији, 

доквалификацији и специјализацији: 

 

У подручју рада Машинство и обрада метала 

 

1. Аутомеханичар – специјалиста 

2. Аутолимар – специјалиста 

3. Бравар – специјалиста 

У подручју рада Саобраћај 

1. Возач моторног возила – специјалиста 

2. Возач моторних возила – инструктор 

3. Техничар друмског саобраћаја – специјалиста 

4. Возач аутобуца – специјалиста 

У подручју рада Електротехника 

1. Аутоелектричар – специјалиста 

2. Електроенергетичар за машине и опрему 

Поред овога у школи се оспособљавају 

1. Возачи виљушкара 
2. Возачи трамваја 
3. Возачи аутодизалица 

4. Таксисти 

5. Заваривачи 

 

Центар за обуку возача – аутошкола оспособљава редовне ученике и грађанство завозаче 

моторних возила свих категорија. 
 

За ове потребе користимо 7 нових путничких аутомобила „Фиат пунто“, два камиона, 1 

аутобус, приколица и мотоцикл. Школа располаже и са полигоном за почетну обуку и 

полагање возачких испита. 
 

Осим практичне наставе обуке вожње у оквиру Центра за обуку возача, организује се и 

теоријска настава за теоријску обуку возача, настава и испит из прве помоћи као и теоријски 

и практични део возачког испита. 
 

За ове намене се користи специјализовани кабинет опремљен са 20 рачунара, међусобно 

умрежених преко сервера, на којима ће се полагати теоријски део возачког испита у скорој 

будућности. 
 

После пропасти, некритички уведеног система усмереног обраозовања, Техничка школа ГСП 

се вратила, на образовање ученика за образовне профиле везане за одржавање и 

експлоатацију моторних возила тј. поново је усмерила своје ученике на задовољење потреба 

ГСП-а и других саобраћајних предузећа,у Београду и Србији. 
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Седиште наше школе је у улици Радослава Грујића 2 у Београду, у централној градској 

општини Врачар, између Каленић пијаце и Црвеног крста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Школа располаже са довољно простора и потребне савремене опреме да своју мисију може 

да извршава у потпуности квалитетно и на завидном нивоу, захваљујући и веома стручном 

наставном кадру. 
 

Организација послова у школи потпуно уважава и друге потребе ученика, па им омогућава 

бављење разним ваннаставним активностима, у којима они показују и исказују своје таленате 

и склонисти ка музици, глуми, поезији, спорту... 
 

Део мисије школе је и брига о развијању хуманости, човекољубља, културних навика... чему 

се посвећује дужна пажња кроз велики број активности које предузимамо са ученицима. 
 

Наше вишедеценијскоуспешно постојање и трајање засновано је на самопрегорном раду 

генерација наставника, њиховом сталном креирању будућности, пуном доприносу у 

иновирању и стварању образовних профила, са акцентом на савремености и са становишта 

рада са новим технологијама и стицања основе за наставак школовања. 
 

Техничка школа ГСП из Београда је и данас потпуно дефинисана у својим циљевима, јер 

знамо да објективно постављен циљ јесте услов постизања успеха и трајне успешности. Ми 

смо колектив стручних и професионалних људи који знају, умеју, хоће и раде у корист 

нашин ученика. 



Техничка школа ГСП XXVIII Обласно такмичењеученика машинских школа 

8 

 

 

 

XXVIII Обласно такмичење ученика машинских школа 

XXVIIIОбласно такмичење ученика машинских школа у организацији Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Заједнице машинских школа 

Републике Србије и Техничке школе ГСП – Београд, одржано је 02.04.2022.год. у 

просторијама Техничке школе ГСП у радионицама школекоје се налазе у улици Дунавска 

62у оквиру ЈКП ГСП. 
 

Организациони одбор 

 Марија Вучинић, директор Техничке школe ГСП, Београд 

 Срђан Станковић – Техничка школа ГСП, Београд 

 Љубомир Младеновић – Техничка школа ГСП, Београд 

 

Наставници који учествују у раду такмичења 

 
Техничка школа ГСП, Београд 

1. Ненад Ранђеловић 
2. Никола Величков 

3. Димитрије Таталовић 

4. Радомир Анастасов 

5. Александар Новаковић 

6. Ненад Вукадиновић 

7. Жељко Пјевчевић 

8. Драгољуб Костић 

 

Саобраћајно техничка школа, Земун 

 

1. Небојша Радојевић 

2. Драган Срдић 

3. Нина Шљивар 

4. Милорад Бербер 

 

Техничка школа, Младеновац 

 

1. Милован Јанковић 

2. Александра Петковић 

 
 

Техничка школа ЗМАЈ, Београд 

 

1. Милан Ивановић 
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Списак ученика који учествују на такмичењу 

 
Образовнипрофил: аутомеханичар 

1. Филип Марић, Техничкашкола ГСП 
2. Душан Соларов, Техничкашкола ГСП 

3. Михајло Бајац, Саобраћајно техничка школа «Земун» 

4. Никола Новаковић, Саобраћајно техничка школа «Земун» 

5. Ђорђе Иванчевић, ТехничкашколаМладеновац 

 

Образовни профил: бравар 

1. Милан Видаковић, Техничка школа Змај 
2. Филип Радосављевић, Техничка школа Змај 

3. Милан Мијаиловић, ТехничкашколаГСП 

4. Душан Стевановић, Техничкашкола ГСП 

 

Комисије 

Комисијазашифровање и дешифровање 

1. Нина Шљивар 

2. Жељко Пјевчевић 

3. Љутвија Дураковић 

 

Комисија за дежурство и преглед тестова 

 
Образовнипрофил: аутомеханичар 

 

1. Небојша Радојевић 

2. Димитрије Таталовић 

3. Александра Петковић 

 

Образовнипрофил: бравар 

 

1. Драгољуб Костић 

2. Милан Ивановић 

3. Ненад Вукадиновић 
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Комисија за праћење и бодовање практичног рада 

 
Образовнипрофил: аутомеханичар 

 

1. Милован Јанковић 

2. Никола Величков 

3. Милорад Бербер 

 

Образовнипрофил: аутомеханичар 

 

1. Ненад Ранђеловић 

2. Драган Срдић 

3. Александар Новаковић 
 

Образовнипрофил: бравар 

 

1. Драгољуб Костић 

2. Милан Ивановић 

3. Ненад Вукадиновић 
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Такмичарски задатак: АУТОМЕХАНИЧАР 

 
На моторном возилутипаФиатпунто 1.2 потребнојеизвестиследећеоперације: 

 

1. Скидање, замена, правилно постављање и затезање зупчастог ремена 

2. Заменакочионихплочицанапредњемдесном точку 

3. Измеренадебљинапрвеплочице 

4. Измеренадебљинадругеплочице 

 

Дијагностика 

Дијагностиковатисимулираниквар и отклонитиистизаједнуодследећихсимулација: 

- кваркругабризгаљке I 

- кваркругабризгаљке II 

- кваркругабризгаљке III 

- кваркругабризгаљке IV 

- кварпримарног и секундарногкруга А – неисправно 

- кварпримарног и секундарногкруга Б – неисправно 

- кваркругасензораположајаколенастогвратила 

 
- На возилу ФИАТ ПУНТО 1.2 време рада практичног дела је 10 минута. 

- После 10 минута на ФИАТ ПУНТО 1.2 рад се прекида. 

 
Број бодова на ФИАТ ПУНТО 1.2 за успешно урађену дијагностику и отклољен 

симулирани квар је 20 бодова. 

 

Максималанбројбодова: 

- Број бодова по операцијама наФиат Пунто 80 бодова 

- Број бодова за време израде на Фиат Пунто 30 бодова 

- Број бодова за дијагностику 20 бодова 

- Број бодова за правилно руковање алатом и опремом 10 бодова 

- Број бодова за коришћење заштитних средстава при раду 10 бодова 

Укупно: 150 бодова 
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Tакмичарски задатак: БРАВАР 
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Резултати 

На такмичењу су остварени следећи појединачни резултати по категоријама 

 
 

Образовнипрофил: аутомеханичар 

 

1. Никола Новаковић, Саобраћајно техничка школа, Земун 

2. Филип Марић, Техничка школа ГСП, Београд 

3. Михајло Бајац, Саобраћајно техничка школа, Земун 

4. Душан Соларов, Техничка школа ГСП, Београд 

5. Ђорђе Иванчевић, Техничка школа, Младеновац 

 

Образовнипрофил: бравар 

 

1. Филип Радосављевић, Техничка школа Змај, Београд 

2. Милан Видаковић, Техничка школа Змај, Београд 

3. Милан Мијаиловић, Техничка школа ГСП, Београд 

4. Душан Стевановић, Техничка школа ГСП, Београд 

 
 

На такмичењу су остварени следећи појединачни резултати по школама 

 
 

Образовнипрофил: аутомеханичар 

 

1. Саобраћајно техничка школа, Земун 

2. Техничка школа ГСП, Београд 

3. Техничка школа, Младеновац 

 

Образовнипрофил: бравар 

 

1. Техничка школа Змај, Београд 

2. Техничка школа ГСП, Београд 



 

 

 

 
 

 


