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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.



ТРОГОДИШЊИОБРАЗОВНИ
ПРОФИЛИ

1. ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ (30)
2. АУТОМЕХАНИЧАР (30)
3. АУТОЛИМАР (15)
4. ИНСТАЛАТЕР (15)
5. БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ (30)



Оператер машинске обраде
Упис: 20+10 (дуално) ученика

Jедно од најсавременијих занимања у машинству. Образовање се изводи по 

европским стандардима. Оператер машинске обраде израђује машинске 

делова на: струговима, глодалицама, брусилицама и CNC машинама. Веома 

тражено занимање.



Бравар-Заваривач (дуално)
Упис: 40 ученика

Браварско занимање је једно од најтраженијих занимања. Практична настава се одвија у школској 

радионици, а учење у добро опремљеним кабинетима. Ученици који изуче овај занат могу 

изводити све врсте браварских послoва:

O израду металних конструкција,

O израду ограда,

O израду прозора и врата од  алуминијумских и  пластичних профила.

Заваривач је изузетно тражено занимање.

По завршеном образовању ученик ће бити оспособљен за:

➢ извођење припремних радњи за заваривање,

➢ извођење различитих поступака заваривања,

➢ наваривање материјала.

После завршеног трогодишњег школовања ученици врло брзо налазе запослење.



Аутолимар-Инсталатер
Упис: 15 + 15 ученика

Инсталатер: Kроз овај образовни профил 

ученици се оспособљавају за израду 

инсталација водовода и грајања, спајање 

и обликовање челичних , пластичних и 

бакарних цеви, инсталацију и опрему 

купатила. Велика је могућност 

самосталног рада, уз веома мала улагања 

и одлична знања која се стичу у школи.

Аутолимар: Једно од занимања која су врло 

атрактивна. Ученици одлучују да стекну 

диплому за занимање аутолимар најпре зато 

што школовање траје три године, а затим и 

зато што је област у којој могу да се запосле у 

непрекидном успону.

Основна област у којој делује аутолимар је 

наравно аутомобилска индустрија



Индустријски механичар (дуално) 
Упис: 20 ученика

По завршетку трогодишњег школовања индустријски 

механичар имаће знања и вештине да:

• Обавља превентивно и корективно одржавање 

индустријских машина

• Прати рад индустријских машина

• Спроводи машинску обраду једноставних делова и 

монтажу подсклопова индустријских машина

Ученици и ученице током прве године стичу практична 

знања у школској радионици, један дан недељно. У другој 

години проводе два дана, а у трећој години три дана 

недељно на практичној настави у компанији која сарађује 

са школом.



Аутомеханичар
Упис: 30 ученика

У школској радионици ученици се упознају са функцијом појединих делова, 

стандардима и дијагностиком аутомобила. 

На пракси се склапају и расклапају различите врсте мотора и изводе једноставније 

поправке.



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




