УПИС У ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ
Средња школа у Братунцу основана је 1964.
године. Школа са педесетогодишњом
традицијом образовала је велики број
успјешних генерација и тиме стекла високу
репутацију. Данас у њој ради преко педесет
радника. Образује ученике у три струкеграђевинску, машинску и електротехничку
струку и за то има високообразован и стручно
заступљен кадар. За све наставне и
ваннаставне активности школа има
адекватне услове, што подразумјева
опремљене учионице, радионички простор за
извођење практичне наставе, као и спортску
дворану.
ПОГОДНОСТИ У СШЦ БРАТУНАЦ
- одлични ученици не плаћају упис
- дјеца без родитеља не плаћају упис
- дјеца која имају брата или сестру у нашој
школи плаћају пола уписне цијене
- дјеца која примају социјалну помоћ
ослобођена су плаћања уписа
- награда за најбоље одјељење
- бесплатно кориштење спортске дворане за
ваннаставне спортске активности
- ученицима путницима плаћен превоз
УСЛОВИ УПИСА
- завршена основна школа
- ученици млађи од 17 година

Први уписни рок одржаће се у првој половини

УПОТРЕБЉИВО ЗНАЊЕ
СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР БРАТУНАЦ

јуна 2022. године. ЈУ “Средњошколски центар
Братунац“ у школској 2022/23. години уписује
следећа занимања у оквиру три струке:

ГРАЂЕВИНСКА СТРУКА
Архитектонски техничар - 24 ученика
Грађевински техничар - 24 ученика
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

ВОДИЧ
за матуранте
основних школа

Tехничар зa CNC технологије— 24 ученика
Бравар-заваривач - 12 ученика
Ауто-механичар - 12 ученика
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА
Техничар електроенергетике - 24 ученика
Електричар –електроинсталатер - 12 ученика
Ауто-електричар—12 ученика

Улица Петра Кочића бб
Братунац
Телефон: 056/410-400
FB: Srednjoškolski Centar Bratunac
E-mail: ss67@skolers.org
www.srednjaskolabratunac.org
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СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР БРАТУНАЦ
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР
Архитектура је умјетност градње,
планирања, обликовања и израде
различитих објеката са различитим
функцијама.
Архитектонски техничар ради у пројектним
бироима као сарадник пројектаната на
пословима разраде и припремања пројектне
документације, у грађевинским предузећима
на пословима калкулација или изградње
објеката високоградње ( породичне куће,
зграде и др.). Могу основати и властиту

ТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ

ТЕХНИЧАР ЗА CNC ТЕХНОЛОГИЈE

Машинство представља улагање у будућност.
Велика заступљеност рачунара у настави. Наставак
школовања на било ком факултету. Писање

програма и рад на нумерички управљаним алатним
машинама. Моделирање машинских склопова
помоћу савремених софтвера.

Школовање траје 4 године. За ове четири године

Завршетком школовања имате добру основу за рад
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ЕЛЕКТРИЧАР-ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР
АУТО-ЕЛЕКТРИЧАР
Школовање за ова занимања траје 3 године.

грађевинску фирму.

ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР
Послови на разради пројектне и техничке
документације, организовање радова на
изградњи објеката високоградње, путева,
тунела и железничких пруга.
- Разрада грађевинских пројеката,
-Организација припремних радова на
градилишту,
-Оперативно организовање изградње
путева и железничких пруга,
-Испитивaњe грaђeвинских мaтeриjaлa

Уградња и сервисирање ел. инсталација и
БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ
АУТО-МЕХАНИЧАР

уређаја. Ел. инсталације, ел. машине, мјерења,
поправка кућних уређаја, прорачун освјетљења и
др.

Велика самосталност у избору радних задатака

Електричне

инсталације

на

возилима.

Електроника у аутомобилима. Ауто-клима.
Употребљиво знање и признато у читавом

Стицање основних знања и вјештина.
Посебан радионички простор.
Веома тражен и добро плаћен посао у иностранству.
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