
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЋУПРИЈА

Ученици занатско - техничког образовања у трајању од три године, школују 
се по систему Дуалног образовања и изучавају савремене и старе занате 

који им обезбеђују сигурно запошљавање у фирмама у којима се реализује 
пракса или их оспособљавају да сами отпочну сопствени бизнис. 
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БРАВАР ЗАВАРИВАЧ – ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ

Ако имате жељу да се специјализујете за израду делова различитих металних конструкција, 
односно да научите да обрађујете различите металне цеви и лимове , као и да изводите 
различите поступке монтаже у оквиру грађевинских објеката, најбоље је да стекнете дуплому 
за занимање БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ, за које треба да се школујете укупно 3 године. Ово 
занимање трећег степена свим ученицима пружа могућност да се посвете изради различитих 
производа од метала, попут на пример намештаја, односно окова за намештај, затим ограда, 
као и делова различитих машина и многих других.
                               
Радни задаци за ово занимање су усмерени на припрему и планирање пословног процеса 
који се односи на израду различитих конструкција од метала. Зато се и очекује да сваки 
ученик познаје, као и да у потпуности поштује одредбе стандарда квалитета за ту струку, али 
исто тако требало би и да поседује одређена знања која су везана за област естетике.

Школовање са елементима дуалног образовања

Образовни профил индустријски механичар развијен је у оквиру пројекта немачко - српске 
развојне сарадње “Реформа средњег стручног образовања у Србији”. Под покровитељством 
Владе Савезне Републике Немачке, пројекат спроводе Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја РС и Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ. 

Током трогодишњег школовања ученици се оспособљавају да:
• обављају превентивно и корективно одржавање индустријских машина
• прате рад индустријских машина
• спроводе машинску обраду једноставних делова и монтажу подсклопова индустријских        
машина
• врше правилну употребу средстава заштите на раду

Теоријска настава се одвија у школи, у учионицама и школској радионици у зависности од 
потреба наставног предмета. Практична настава у првом разреду се одвија у школској 
машинској радионици. Образовање на радном месту почиње од другог разреда школовања, 
када ученици одлазе на праксу у компаније. Ученици који се школују за индустријског 
механичара имаће практичну наставу у предузећу у континуитету од по неколико месеци, и то у 
другом разреду три месеца, а у трећем два пута по три месеца у блоку.

Подручја запошљавања су:
• самостална предузећа
• сервиси за превентивно и корективно одржавање индустријских машина
• фабрике које врше машинску обраду једноставних делова и монтажу подсклопова 
индустријских машина

Могућности даљег образовања:
1. преквалификација 
2. доквалификација
3. студирање на вишим школама

Након завршеног школовања ученици су квалитетно оспособљени и пружа им се могућност 
запослења у свакој радионици опремљеној индустријским машинама (од малих приватних 
радионица до савремено опремљених погона).

Током школовања, ученици ће имати прилике да науче и да 
тумаче техничку документацију, тј. техничке цртеже, али 
исто тако научиће и како функционише процес спајања 
различитих врста материјала, а уз примену процеса 
лемљења, заваривања и закивања. У домен рада свакога ко 
стекне диплому БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ свакако спада и 
монтажа и то како различитих врста алата, тако и металних 
конструкција, а требало би да познаје и процес бојења, 
односно лакирања. У суштини, опис радних задатака 
највише зависи од тога у ком сегменту ће се ученик са 
стеченом дипломом БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ запослити, али у 
сваком случају од њега се очекује да, уз све наведено, 
максимално поштује све мере које су прописане, а односе се 
на систем безбедности и заштите на раду. Сваки ученик који 
буде стекао диплому БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ има могућност 
да у релативно кратком року пронађе запослење у струци за 
коју се школовао, јер на тржишту рада у овом тренутку 
постоји велики број огласа који тражи квалификоване 
БРАВАРЕ, односно ЗАВАРИВАЧЕ.
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