
МАШИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
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КАКО ИЗГЛЕДА ШКОЛА?
КОМПЛЕТНО РЕНОВИРАНА У СКЛАДУ СА 

СТАНДАРДИМА ЕНЕРГЕТСКЕ 

ЕФИКАСНОСТИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ





КО БРИНЕ О ДЕЦИ?

 73 наставника

 школски педагог и 

психолог

 управа школе

 помоћно техничко особље

 укупно 92 запосленa

 школски полицајац



ГДЕ СЕ ИЗВОДИ НАСТАВА?

23 школске учионице



5 РАЧУНАРСКИХ КАБИНЕТА

 кабинет за информатику

 кабинет за компјутерску графику

 два кабинета за моделирање

 кабинет за компјутерско управљање



11 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ РАДИОНИЦА ЗА 

ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ



ГДЕ СЕ ОДВИЈА НАСТАВА ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА?

 ФИСКУЛТУРНА САЛА СА МОДЕРНИМ 

СВЛАЧИОНИЦАМА  И КУПАТИЛИМА

ТЕРЕНИ НА ОТВОРЕНОМ ЗА ФУДБАЛ, ОДБОЈКУ И 

КОШАРКУ 



А ОВДЕ СЕ ОДРЖАВАЈУ ПРЕДСТАВЕ

 АМФИТЕАТАР СА 170 МЕСТА



СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА



ПОДАЦИ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ
У последње 4 године најбрже су до посла долазили они 

који имају занат у рукама:заваривач, бравар, 

аутомеханичар,столар, армирач,радници на склапању 

делова за аутомобиле...

После завршене средње машинске школе отворена 

проходност ка свим факултетима осим ка 

медицинским факултетима.

Олакшице при упису на Машински факултет у 

Краљеву и на Грађевински факултет у Краљеву.



ПЛАН УПИСА ЗА 2020/21.ГОДИНУ
занимање трајање

Машински техничар за 

компјутерско конструисање 4 године

Техничар за компјутерско 

управљање (CNC) машина 4 године

Архитектонски техничар 4 године

Аутомеханичар 3 године

Инсталатер 3 године

Бравар и заваривач 3 године

Модни кројач 3 године



ШТА ЗНА ДА РАДИ МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР 

ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ?

 моделира машинске делове и склопове у 

одговарајућим програмским пакетима 

(Solid Edge, Auto CAD)

 употребљава програме Word, Excel,…..

 самостално израђује техничко-технолошку 

документацију

 управља аутоматизованим процесима



Машински техничари се баве и роботиком!





ШТА ЗНА ДА РАДИ ТЕХНИЧАР ЗА 

КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ?

 израда технолошког поступка за 

производњу неког машинског дела

 израда програма за обраду на ЦНЦ 

машинама (пракса се обавља у кабинету 

са компјутерски управљаним машинама)

 тестирање програма

 израда техничко- технолошке 

документације





ШТА ЗНА ДА РАДИ АРХИТЕКТОНСКИ        

ТЕХНИЧАР?

 разрада пројектне и техничке документације

 учествовање у  припреми пројекта организације 

грађења

 израда техничко- технолошке документације

 организује  припремне  радове на градилишту и 

послове на изградњи објекта

 припрема техничку документацију  за управни 

поступак

 припрема процену вредности објеката 

високоградње 





ШТА ЗНАЈУ ДА РАДЕ БРАВАР И     

ЗАВАРИВАЧ?

 анализира техничко технолошку документацију 

и припрема део за заваривање

 спаја машинске делове ручним- електролучним 

заваривањем

 спаја машинске делове поступцима гасног 

заваривања

 оспособљен да ради на аутоматским и 

полуаутоматским машинама за заваривање и 

оспособљен за остале поступке заваривања

 способан је да врши поправке





ШТА РАДИ МОДНИ КРОЈАЧ ?

 конструише и моделује одећу

 израђује кројну слику

 ручно и машински кроји

 израђује мушку, женску и дечију одећу

 ради на аутоматима и специјалним 

машинама за шивење и вез

 израђује техничко–технолошке документације





Предности:

 образовање се одвија под покровитељством

немачке владине организације ГИЗ

образовање је са елементима дуалног

образовања

велика могућност запоcлења у Србији и

Европи

ђаци уче у изузетно опремљеним

лабораторијама – заваривачи поседују

симулатор заваривања, а модни кројачи

најмодерније машине за обраду тектила

велики део школовања се одвија у страним и

домаћим компанијама



ШТА РАДИ ИНСТАЛАТЕР?

 поставља и спаја водоводне цеви,прикључке 

и разводе

 поставља и монтира цевне мреже централног 

грејања

 поставља и монтира канализационе мреже



ПРАВИ КУЋНИ И ШКОЛСКИ МАЈСТОРИ



АУТОМЕХАНИЧАР

 дијагноза кварова

 поправка,замена,одржавање механичких 

система моторних возила

 поправка,замена,одржавање електричних 

система моторних возила

 велика могућност самозапошљавања или 

рада у сервисима моторних возила



ПРАКСА СЕ ОБАВЉА У РАДИОНИЦАМА 

КОЈЕ СУ ОПРЕМЉЕНЕ ВОЗИЛИМА



СТАЛНИ РАД СА ДЕЦОМ, ПУНО 

ВАННАСТАВНИХ  АКТИВНОСТИ

БИЛИ СМО У ,,ФИЈАТУ” ПОСЕТИЛИ САЈАМ ТЕХНИКЕ



Освојили смо зелену заставу и ушли 

на међународну мапу еко-школа као 

прва и једина средња школа у Србији 



ОСВОЈИЛИ СМО  НАГРАДЕ

Бројне везане за рад на 

рачунару

 Играј безбедно

 Онлајн недеља

Енергију штедим  Ја                        

више вредим

Дабар

Тетра Пак-Еко пакет



ДРУГО МЕСТО – САЈТ ЗА БЕЗБЕДАН 

ИНТЕРНЕТ



ПРВОПЛАСИРАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

“EНЕРГИЈУ ШТЕДИМ ЈА ВИШЕ ВРЕДИМ”



НАГРАЂЕНИ РАДОВИ НА КРЕАТИВНОМ 

КОНКУРСУ “ЕКОПАКЕТ”



ЗВАНИЧНО НАЈАКТИВНИЈА  ШКОЛА НА 

ОН ЛАЈН НЕДЕЉИ



РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ У РОБОТИЦИ



ПРВОПЛАСИРАНА ЕКИПА НА ТАКМИЧЕЊУ

“ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВ” 

ДОСТИГНУЋА МЛАДИХ



ЗЛАТО ЗА РАД НА СТРУГУ!



АУТОМЕХАНИЧАРИ НА РЕПУБЛИЧКОМ 

ТАКМИЧЕЊУ



НАШИ ЗЛАТНИ СПОРТИСТИ !



СРДАЧАН ПОЗДРАВ ОД УЧЕНИКА И КОЛЕКТИВА 

ШКОЛЕ!


