
ДОБРО ДОШЛИ!!! 

ТРАДИЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ  
 

Данас Техничка школа “Милета 

Николић” у Аранђеловцу представља 

угледну образовно - васпитну 

установу. У оквиру подручја рада 

машинство и обрада метала образујемо 

следеће образовне профиле: техничар 

за компјутерско управљање (ЦНЦ) 

машина, бравар/заваривач, оператер 

машинске обраде, индустријски 

механичар, као и механичар моторних 

возила. У оквиру електротехничке 

струке образујемо следеће образовне профиле: електротехничар 

аутоматике, електротехничар информационих технологија и 

електротричар. У овиру подручја рада хемија и неметали 

образујемо следеће профиле: техничар за заштиту животне 

средине, техничар за хемијску и фармацеутску технологију. 

У сарадњи са локалном самоуправом, Школском управом 

Крагујевац као и са Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја, школа омогућава реализацију дуалног 

образовања у подручју рада машинство и обрада метала, у 

следећим компанијама: „ПЕШТАН“, „СТУБЛИНА“, „ЕПС 

Колубара метал“, „ИВА ПРОЦЕСНА ОПРЕМА“. 

Школу похађа 719 ученика и настава се одвија у две смене 

у учионицама опште намене, кабинетима, радионицама и 

лабораторијама. Имамо 13 учионица опште намене, три кабинета 

за информатику, кабинет за електротехнику и CNC технологију, 

лабораторију за хемију, машинску, електро радионицу, 

библиотеку и фискултурну салу.  

www. miletanikolic.edu.rs ili www.tehniar.com 

facebook: www.facebook.com/tsmiletanikolic 

E-mail: artskola@ptt.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УЧЕНИЦИ НАШЕ ШКОЛЕ УЧЕСТВУЈУ  У РАДУ 

СЕКЦИЈА: ЕКОЛОШКЕ, СПОРТСКЕ, ДРАМСКЕ, 

ПРОГРАМЕРСКЕ И ЗАЈЕДНО СА НАСТАВНИЦИМА 

НАШЕ ШКОЛЕ  СЕ ОДАЗИВАЈУ СВИМ 

ХУМАНИТАРНИМ АКЦИЈАМА У НАШЕМ ГРАДУ 

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ 

ОСМОГ РАЗРЕДА И ЊИХОВЕ РОДИТЕЉЕ 

 
ТЕХНИЧКА ШКОЛА  

„МИЛЕТА НИКОЛИЋ“- АРАНЂЕЛОВАЦ 

врши упис ученика за следеће образовне 

профиле школске 2022/2023.: 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 
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Техничар за компјутерско 

управљање (ЦНЦ) машина 
30 4  

Бравар-Заваривач  
(ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ) 

15 3  

Оператер машинске обраде  
(ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ) 

15 3  

Индустријски механичар  
(ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ) 

15 3  

Механичар моторних возила  
(ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ) 

15 3  

Техничар за заштиту животне 

средине 
30 4  

Техничар за хемијску и 

фармацеутску технологију 
30 4  

Електричар  
(ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ) 

30 3 

Електротехничар аутоматике 30 4  

Електротехничар информационих 

технологија 
30 4  

 

 
 

 

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ  

(ЦНЦ) МАШИНА 
 

Овај образовни профил је осмишљен 

да ученици стекну знања и овладају 

вештинама коришћења рачнара за 

конструисање и припрему производње. 

Током четворогодишњег школовања, 

ученици имају прилику да науче 

AutoCAD, један од најкоришћенијих 

програма у техници за израду техничке 

документације.  

За моделирање уче један од најсавременијих програма за 3Д 

моделирање, CATIA. Овај програм се у нашем окружењу користи 

у „Пештану“, „Стублинама“, „Процесној опреми“. Такође, овај 

програм се користи и на Машинском факултету. 

За програмирање, ученици 

користе програм Sinumeric 840D 

за рад на ЦНЦ стругу и ЦНЦ 

глодалици. 

Школа има кабинет за ЦНЦ 

технологије у којем се налазе две 

ЦНЦ машине: струг и глодалица.  

После завршене средње школе, 

ученици могу да се баве разрадом 

технологије и програмирањем. Пружа им се могућност запослења 

у индустрији машина и алата, индустрији процесне технике и 

управљања, аутомобилској индустрији, компјутеризованој 

машинској обради и другим областима где се користе рачунарске 

технологије. 

По завршеној средњој школи ученици могу уписати један од 

бројних факултета или високих школа за струковне и академске 

студије.  
 

БРАВАР/ЗАВАРИВАЧ (дуално образовање) 

 

Ово је потпуно ново занимање и представља спој два, данас 

тражена занимања. 

Ученик се оспособљава за планирање, припрему и организовање 

браварских и заваривачких радова и то: 

▪ заваривање поступком електролучног (РЕЛ, МИГ, МАГ, 

ТИГ) и електроотпорног заваривања, 

▪ заваривање поступком гасног заваривања, 

▪ спајање делова меким и тврдим 

лемљењем и лепљењем 

Реализација овог образовног профила, 

у току 2. и 3. разреда кроз учење уз рад, 

обавља се у следећим компанијама: 

„ПЕШТАН“, „СТУБЛИНА“, „ЕПС 

КОЛУБАРА МЕТАЛ“, „ИВА 

ПРОЦЕСНА ОПРЕМА“.  

Наставни план и програмски садржаји свих предмета 

припремљени су од стране компетентних стручњака из привреде, 

средњих стручних школа, ГИЗ (немачка организација за 

међународну сарадњу), као и из МПНТР.  
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БУДИ  И  ТИ  ДЕО ТИМА НАШЕ ШКОЛЕ!!! 

 

mailto:artskola@ptt.rs


ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ 

(дуално образовање) 

 
У оквиру овог занимања, 

ученици се оспособљавају за 

занимања 

МЕТАЛОСТРУГАР и 

МЕТЛОГЛОДАЧ. 

Поред старих занимања 

МЕТАЛОСТРУГАР и  

МЕТАЛОГЛОДАЧ, у којима 

се ученици у потпуности 

оспособљавају за послове на 

конвенционалним машинама, стругу и глодалици, у оквиру овог 

занимања ученици се оспособљавају и за рад на ЦНЦ стругу и 

ЦНЦ глодалици. 

Дуално образовање подразумева да ученик у компанији у којој има 

учење кроз рад и кроз учење добија новчану надокнаду за свој рад, 

која ће се у току 2. и 3. разреда обављати у следећим компанијама: 

„ПЕШТАН“, „СТУБЛИНА“, „ЕПС Колубара метал“, „ИВА 

ПРОЦЕСНА ОПРЕМА“. 

МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

(дуално образовање) 

 

На часовима стручних прeдмeта и часовима практичнe наставe 

учeници стичу тeоријска и практична знања о раду и поправци 

мотора и моторних возила, састављању и растављању дeлова 

моторних возила, мeрeњу и контролисању дeлова моторног возила 

ради одржавања, уградњи и одржавању дeлова на возилима на 

моторни погон, правилној употрeби алата и прибора,… 

Практична настава сe обавља у школским или приватним 

радионицама, у првом разрeду јeдан, а у другом и трeћeм два дана 

нeдeљно. 

ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР 

(дуално образовање) 
 

Ово је, такође занимање по 

осваремењеним програмима и плановима 

и највише личи на занимање 

МАШИНБРАВАР. 

По завршетку школовања ученик се 

оспособљава да прати рад 

индустријских машина, да се бави 

њиховим одржавањем, машинском 

обрадом једноставних делова, 

монтажом подсклопова индустријских машина.  

Програм модернизоване наставе за индустријске механичаре 

осмишљен је по угледу на немачки образовни систем који је од ове 

земље направио најјачу европску економију. 

Реализација овог образовног профила, у току 2. и 3. разреда кроз 

учење уз рад, обавља се у следећим компанијама: “ПЕШТАН“, 

„СТУБЛИНА“, „ЕПС КОЛУБАРА МЕТАЛ“, „ИВА ПРОЦЕСНА 

ОПРЕМА“.  

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ 
 

Ово је профил у оквиру кога се школују стручњаци потребни 

за рад где постоји потреба за аутоматизованим производним 

процесом, за мерењем и регулисањем неких физичких 

величина (као на пример 

температуре, нивоа, 

протока итд…), као и за 

компјутерску контролу тих 

процеса.  

Постојећа постројења 

се аутоматизују, а нови 

индустријски погони 

пројектују и граде са 

опремом за аутоматски надзор, мерење и управљање. Као 

последица тога, све више, како у свету, тако и код нас, намеће 

се потреба за квалификованом радном снагом: образовани 

профил електротехничар аутоматике постаје један од 

најперспективнијих у области електротехнике. 

Образовани профил електротехничар аутоматике има за 

циљ да током четворогодишњег школовања ученика оспособи 

за: 

▪ Монтажу, надзор и руковање системима мерних и 

регулационих уређаја, Рад са рачунарским системима за 

прикупљање и обраду података, Управљање и руковање 

индустријским роботима, По завршетку школе ученици могу 

наставити школовање на свим техничким факултетима и 

високим школама. 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ 

ТЕХНОЛОГИЈА 
 

Образовни профил Електротехничар   информационих технологија 

има за циљ оспособљавање 

ученика за учешће у изради 

софтверских апликација. 

Акценат овог профила је на 

примени теоријских знања у 

практичном контексту: 

- Постављање и одржавање 

оперативног система рачунара 

- Креирање, одржавање, 

ажурирање садржаја и 

провера сигурности платформи за интернет сервисе 

- Креирање, моделовање и развијање база података, одржавање и 

провера сигурности информационих система 

Вештине којима ће ученици овладати по завршетку школовања: 

- израда веб страница и веб апликација, као и њихово објављивање 

на веб серверу. 

ЕЛЕКТРИЧАР 
 

Занимање ЕЛЕКТРИЧАР је образовни профили са подручја рада 

електротехника на коме се деца оспособљавају за: 

• извођење електроинсталатерских радова,  
• одржавања кућних електроуређаја, 

• одржавање индустријске 

елктроопреме и 

• одржавање елктроенергетских 

мрежа и постројења. 

         Поред стицања практичних 

знања о раду на електричним 

инсталацијама у предузећима и 

домаћинствима, ученици/це ће се 

кроз изборне предмете додатно 

обучавати за уградњу савремених инсталација у системе као што 

су противпожарни, системи надзора, интерфони и други. 

          
 

TЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

У четворогодишњем школовању ученик се оспособљава за рад на 

следећим пословима: 

праћење емисија 

штетних материја у 

технолошким 

процесима, процена 

емисије и 

евидентирање емисије 

у разним фазама 

процеса, управљање 

процесима са циљем 

смањења емисија 

штетних материја, 

праћење интензитета 

коришћења сировина у процесима, учешће у контроли рада 

постројења, рад на контролним пунктовима и алармирање појаве 

загађујућих материја, праћење испуштања загађивача у животну 

средину. 
 

ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ 

ТЕХНОЛОГИЈУ 
 

Ученици стичу стичу практична и теоријска знања о: 

-припреми сировина за израду 

фармацеутских производа, 

праћењу и контроли процеса 

израде фармацеутских 

полупроизвода и готових 

производа (ињекционих 

раствора, инфузија, сирупа, 

масти, емулзија, таблета, 

капсула итд), учествује у 

индустријској производњи лековитих масти, таблета, капсула, 

прашкова, средстава за спречавање болести…, прати, контролише 

и складишти сировине, полупроизводе и готове производе. 

Техничари за индустријску и фармацеутску технологију 

након завршене средње школе могу се запослити: у погонима 

фармацеутске индустрије,  у институтима за истраживање, у 

лабораторијама,  апотекама …., а школовање могу да наставе на 

свим факултетима, а првенствено на сродним као што су 

технолошки, природно–математички, фармацеутски … 


