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Настаје 1971. године, као 
организациона јединица 
Радничког универзитета "Нови 
Београд" 

Универзитет се трансформише у 
ПОЛИТЕХНИЧКУ АКАДЕМИЈУ, у 
оквиру које Школа ради  до 2006, под 
називом Средња техничка школа. 

2006/07.  Школа постаје 
самостална и наставља рад као 
ПОЛИТЕХНИКА – школа 
за нове технологије 



1. 
• Техничар мехатронике 

2. 
• Техничар за роботику 

3. 
• Машински техничар за компјутерско 

конструисање 

4. 
• Техничар за компјутерско управљање 

5. 
• Златар 



САРАДЊА ПОЛИТЕХНИКЕ и компаније 
SCHNEIDER ELECTRIC SRBIJA d.o.o.

 

 
У склопу реализације огледног профила 
Техничар мехатронике Школа је била у 
обавези да обезбеди сарадњу са адекватним 
партнерима из света рада. 

Производни програм и услуге компаније су, у 
значајној мери, блиске образовном профилу 
Техничар мехатронике. 

Компанија је високо друштвено одговорна и 
схвата значај оваквог повезивања. 



Компанија основана 1836. године. 
 

Један je од светских лидера у области 
енергетике и аутоматизације, надзора, 
одржавања. 

 

Schneider група данас има преко 140.000 
запослених у око 100 земаља. 

 

Компанија је, до сада, имала преко 100 
брендова у производном програму. 

 

У Републици Србији присутна је од 1997, а 
од 2002. послује као д.о.о.. 



Инжењери компаније Schneider Electric Srbija 

d.o.o. су стални екстерни чланови  комисије за 

полагање практичног дела матурских испита за 

образовни профил Техничар мехатронике. 
 

Директор компаније подржава модернизацију 

рада са ученицима (посебно развој стручних 

вештина) путем донација опреме. 
 

Компанија подржава и све стручно-образовне 

скупове и активности које доприносе афирмацији 

образовања, а које негује и организује 

Политехника. 



НАО – ИНСТИТУТ М. ПУПИН СЕКЦИЈА ЗА РОБОТИКУ 







Радна посета ученика и наставника предузећу 

ЕНЕЛ, Ваљево - партнер Schneider Electric-а у 

области индустријске аутоматике (до краја 2013). 
 

Учешће на трибини „Добра енергија – добар 

послодавац на француски начин“ , оквиру 

Француске недеље у Београду, у организацији 

Француско-српске привредне коморе (22.11.2013). 
 

Подршка манифестацији „Дан роботике и 

мехатронике у Политехници II“. 
 

Учешће инжењера Schneider Electric-а у комисији 

на матурском испиту Техничара мехатронике. 







За ученика: има директан контакт са светом рада, 
очекивања усклађује са реалношћу, јача свест о значају и 
вредности својих радних компетенција. 

За Школу: обезбеђује адекватнију припрему својих 
ученика за свет рада и тиме комплетније и квалитетније 
испуњава своју мисију. 

За компанију: има директан увид у потенцијалне 
запослене и могућност да утиче на њихово обликовање и 
стручност. 

За друштво у целини: добија младе људе који су боље 
припремљени за живот и рад у реалним условима, 
адаптибилнији су и брже ће дати пун допринос друштву. 



 Српске компаније углавном немају 
висок степен друштвене 
одговорности и релативно ретко 
схватају значај овакве сарадње. 
 

 Стране компаније негују такав 
приступ, али се то најчешће реализује 
кроз организоване посете (Ball 
packaging, Fiat Srbija...). 
 

 Велики проблем је организовање ма 
каквог вида праксе у фирмама. 
 

 Ако се сарадња оствари  у било ком 
облику – то је (у највећем броју 
случајева) због постојања личних 
познанстава, а не због постојања 
системског приступа. 

 



 

 

ХВАЛА НА ПАЖЊИ 
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