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ОНАМА...

Прва средња машинска школа постоји већ од 1936. г. а под
данашњим називом школа постоји од 1990. г.
Средња машинска школа је препознатљива по увођењу
савремених образовних профила и праћењу светских
развојних тенденција.
Основна делатност Средње машинскешколе је
оспособљавање ученика из области машинства и обраде
метала за потребе привреде, као и за даље академско
школовање.
У нашој Школи настава се одвија у једној смени. Школа је
отворена, интерактивна и место где ученици радо долазе.



ЧЕТВОРОГОДИШЊИОБРАЗОВНИ
ПРОФИЛИ

1. Техничар за компјутерско управљање 30

2. Техничар грејања и климатизације 30

3. Машински техничар за компјутерско конструисање 30

4. Машински техничар моторних возила 30

5. Техничар за роботику 30



Техничар за компјутерско управљање („CNC“)
Упис: 30 ученика

Занимање које захтева креативност исказану преко програмирања компјутерски 

управљаних машина.

Настава се изводи у пет специјализованих кабинета опремљених „CNC“ машинама и 

рачунарима за сваког ученика. Ово је изузетно савремено и данас тражено занимање.



Техничар грејања и климатизације

Упис: 30 ученика

Образовни профил Техничар грејања и климатизације оспособљава ученике за 

управљање, руковање, одржавање и делимично пројектовање грејних, 

климатизационих, расхладних и вентилационих како појединачних уређаја тако и 

постројења. Ученици стичу и знања о обновљивим /алтернативним/изворима енергије: 

енергија сунчевог зрачења, ветро-потенцијал, водени потенцијал, геотермалне енергије, 

биомаса, горивне ћелије, итд.



Машински техничар за компјутерско конструисање
Упис: 30 ученика

Савремено занимање машинске струке. По завршеном 

образовању ученик ће бити оспосбљен за:

O обликовање и техничко дефинисање машинских 

елемената и конструкција;

O моделирање машинских склопова и конструкција;

O генерисање техничке документације

Ученици користе лиценциране софтверске пакете за 3D 

моделирање.



Машински техничар моторних возила
Упис: 30 ученика

Ово је образовни профил на коме ученици стичу теоријска и практична знања о 

моторима,  моторним возилима, њиховој опреми, начину функционисања, 

правилној експлоатацији и одржавању. 



Техничар за роботику
Упис: 30 ученика

Ученици овог образовног профила се оспособљавају за програмирање робота, 

програмирање поступака обраде на CNC машинама, , израду радних предмета у 

флексибилним производним системима.

Настава се изводи у посебно опремљеном кабинету за роботику.



У НАШОЈШКОЛИ:
НАСТАВА СЕ ИЗВОДИ У ЈЕДНОЈ СМЕНИ!

НА РАСПОЛАГАЊУ ЈЕ БИБЛИОТЕКА СА ОКО 35 000 КЊИГА

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ КАБИНЕТИ ЗА РОБОТИКУ, КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ, 
КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ,  МОТОРНА ВОЗИЛА

ОПРЕМЉЕНАШКОЛСКА РАДИОНИЦА АЛАТНИММАШИНАМААУТОМЕХАНИЧАРСКАИ
БРАВАРСКА РАДИОНИЦА

СПОРТСКИ ТЕРЕНИ ЗАФУДБАЛ, КОШАРКУ, РУКОМЕТ



КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ
Средња машинска школа

Нови Сад

Булевар краља Петра I 38

Телефони: 021/444-606
021/6333-774
021/6333-221

Факс:  021/442-057

E-mail: informacije@masinskans.edu.rs
http//www.masinskans.edu.rs




