
 

 

 

 

Cooperation beyond borders. 

Interreg-IPA Cross-border Cooperation Romania-Serbia Programme is financed by  

the European Union under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) and  

co-financed by the partner states in the Programme. 

Радионице о програмирању CNC машина и информационим 

технологијама 

У периоду од 28. до 29. фебруара 2020. године у рачунарским лабораторијама 

Школског центра „Никола Тесла“ у Вршцу одржане су радионице о програмирању 

CNC машина и о информационим технологијама. Полазници радионица били су 

студенти Универзитета Политехника из Темишвара и ученици Школског центра 

„Никола Тесла“ из Вршца, а радионицама су присуствовали и експерти са 

Универзитета Политехника и представници привреде. 

Првој ИТ радионици за прву групу полазника присуствовало је 5 студената и 10 

ученика. Водитељ радионице био је Зоран Милојковић, професор 

електротехничке групе предмета у Школском центру „Никола Тесла“ и члан 

експертског тима пројекта. Полазници су имали прилике да се упознају са веб 

технологијама и креирају свој први динамички веб сајт и блог. Полазницима ИТ 

радионице обратио се Александар Паску, предузетник из Вршца и организатор 

вршачке ВордПрес заједнице која се бави развојем веб решења. 

  

  

  



 

 

 

 

Cooperation beyond borders. 

Interreg-IPA Cross-border Cooperation Romania-Serbia Programme is financed by  

the European Union under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) and  

co-financed by the partner states in the Programme. 

Првој CNC радионици за прву групу полазника такође је присуствовало је 5 

студената и 10 ученика. Водитељ радионице био је Радован Атанацков, професор 

машинске групе предмета у Школском центру „Никола Тесла“ и члан експертског 

тима пројекта. Полазници су имали прилике да се упознају са CNC технологијама 

и напишу прве кодове за управљање CNC стругом. Полазницима CNC радионице 

обратио се Александар Ковачевић, представник компаније TCS из Вршца која се 

бави примењеним информационим технологијама у области машинства и 

електротехнике. 

  

  

  

 

За водитеље и полазнике радионица организовани су оброци у ученичком клубу 

и зборници школе, а за полазнике из Темишвара, вечера, смештај и доручак био 

је у Хотелу Србија у Вршцу. 


