
 

Саобраћај 

Типична занимања  

 III и IV степен стручне спреме  
o возач трактора, возач путничког аутомобила, возач 

аутобуса, возач теретњака, возач трамваја  

o возовођа, возач моторних пружних возила, кондуктер у 

железничком саобраћају  
o машиновођа, отправник возова, прегледач железничких 

кола  

o бродовођа, бродски машиниста  

o наутичар, бродомашински техничар, техничар бродских 
комуникација, бродски стјуард  

o ваздухопловни техничар прихвата и отпреме путника и 

ствари, ваздухопловна стјуардеса  

o поштар, телефониста, телеграф, радиооператер – 

руковалац дизалице, техничар на жичари, техничар 
претоварног постројења  

 VI и VII степен стручне спреме  

o инжењер за друмски саобраћај (технолог друмског 

саобраћаја, саобраћајни инспектор...)  
o инжењер за железнички саобраћај (железничко – 

саобраћајни технолог)  

o инжењер за водни саобраћај (официр бродске палубе, 

заповедник брода, официр поморских комуникација, 
капетан дуге пловидбе,  технолог унутрашње пловидбе...)  

o нжењер за ваздушни саобраћај (контролор летења, пилот, 

технолог ваздухопловног саобраћаја...)  

o инжењер ПТТ саобраћаја (технолог за пројектовање ПТТ 
саобраћаја, организатор ПТТ пословања)  

o инжењер унутрашњег саобраћаја (технолог индустријског 

саобраћаја)  

Пожељне особине  

 Емоционална стабилност, изражене психомоторне способности и 

брзе реакције на сигнале, лакоћа схватања и примене 

механичких принципа и сналажења у простору, нумеричке 

способности,  
 Снажна и издржљива телесна грађа, развијена сва чула 

(посебно вида, слуха и равнотеже), нормално функционисање 

нервног система 

 

(за занимања која подразумевају више степене стручне спреме све су мање 
битне телесне/физичке карактеристике/способности, а све више битне 

психичке особине и способности)  



 

Неодговарајуће особине (контраиндикације) 

Лоша координација покрета, успорене реактивне способности, оштећења: 

вида, слуха и центра за равнотежу, лоша просторна оријентација, болести 
срца и крвних судова, шећерна болест, реуматска обољења и деформитети 

кичме, епилепсија и друга стања која за последицу могу имати нагли губитак 

свести 

Где могу да раде они који изаберу занимања из области саобраћаја? 

Организације и предузећа из области ПТТ саобраћаја, ваздухопловства, 

воденог саобраћаја, друмског и унутрашњег транспорта, железнице, 

складишне организације...  

Могуће школе за оне који би желели да раде у овој области 

 Средње техничке школе (смер: саобраћај)  

 Средње саобраћајне школе Гимназије (уколико се неко одлучи 

за занимања са вишом и високом стручном спремом)  

 


