РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ
у августовском испитном року 2017/18. године
Четвртак 23.08.2018.год.
8,00 h

10,00 h

математика (писмени)

Мишић Биљана, Костов Денча,
Величковић Јелена

енглески језик (писмени),

Биљана Савић, Јефимија Ђорђевић,
Ивана Ћирић-Златанов

француски језик (писмени)
руски језик (писмени)

Митић Снежана, Тасић Ивана,
Јефимија Ђорђевић
Митић Снежана, Тасић Ивана,
Анђелковић Андријана

српски језик и књижевност (писмени)

Станковић Дивна, Милосављевић
Марина, Димитров Живко

извлачење задатака из практичне наставе у електротехници

Филиповић Бранкица

извлачење задатака из практичне наставе у машинству

Стојковић Јовица

извлачење задатака из практичне наставе у саобраћају

Јовчић Станислав и Ристић Ивица

12,00 h

музичка уметност и ликовна култура

Сузана Алар, Стојановић Никола и
Настасовић Раде

12,00 h

основе електротехнике,
електроенергетика,
обновљиви извори енергије
електричне мреже,
електрична постројења (III),
електромоторна вуча,
електрични погон дизалица и лифтова,
електричне мреже и постројења,
електричне машине са испитивањем (IV),
електричне машине (IV),
електрична мерења,
мерења у електроенергетици,
производња и пренос електричне енергије,
практична настава (I, II, III, EE),

Марина Илић, Милица Пешић,
Славица Величковић

11,00 h

12,00 h

Петак 24.08.2018.год.

09,00h

09,00 h

10,00 h

10,00 h

машински елементи,
конструисање,
компјутерска графика,
моделирање машинских елемената и конструкција,
термодинамика и хидраулика,
организација рада,
основе конструисања,
рачунари у машинству.
посовање саобраћајних предузећа
економика и организација саобраћаја
математика (усмени)
постројење за грејање и климатизацију,
основе енергетике,
аутоматизација и роботика,
испитивање машинских конструкција
конструкција алата и прибора
технологија
географија и историја, грађанско васпитање

Станојевић Горан, Вукица СавићКостов и Тасић Бојан

Коцевић Далибор, Саша Илић и
Јелена Столић Цветковић

Близнаковски Саша, Јовић Данча,
Илић Биљана и Станојевић Јелена

Понедељак 27.08.2018.год.
саобраћајни системи,
мотори и моторна возила за II разред техничар друмског саобраћаја,
терет у саобраћају и механизација претовара, за 2. и 3. раз. техничар
друмског саобраћаја

08,30 h

09,00 h

09,00 h

10,00 h

10,00 h

10,00 h

организација превоза за III разред техничар друмског саобраћаја,
основи путева и улица,
интегрални транспорт,
регулисање саобраћаја,
гараже, сервиси и паркиралишта,
моторна возила за 1, 2 и 3 разред возач моторних возила,
превоз путника и робе,
практична настава за 1 и 2 разред возач моторних возила
практична настава за 2. и 3. разред техничар друмског саобраћаја.
технологија обраде,
технологија образовног профила (аутомеханичари),
основи технике мерења и аутоматизације,
електроника,
електроника 1,
електроника 2,
мерење у електроници,
дигитална електроника,
електроника у енергетици
енергетска електроника
електротехника,
основе аутоматског управљања (ЕР)
практична настава (I, II, EР)
програмирање,
рачунарство и информатика,
примена рачунара у електротехници
рачунари и програмирање,
основе телевизијске технике
аудиотехника
рачунари (IV),
рачунари (III),
дигиталне телекомуникације,
видео уређаји,
радио предајници,
радио пријемници,
рачунарска графика и мултимедија,
рачунарске мреже и комуникације,
техничко цртање,
електричне инсталације и осветљењe,
електричне инсталације јаке струје,
електрични апарати и уређаји,
електротермички уређаји,
расхладни уређаји,
електротехнички материјали,
електромоторни погон,
електричне машине са испитивањем (III)
електрична постројења (IV)
пројектовање електричних инсталација
електричне машине (III)
основе електротехнике
основе аутоматског управљања (ЕЕ)
електротехника и електроника
практична настава (I, II, III) ( ET)
електрични систем паљења и убризгавања,
електрични и електронски уређаји (на возилу)
мерења на возилима
електричне инсталације и уређаји на моторним возилима,
електричне машине на возилима,
практична настава (машинство и обрада метала)

Јовчић Станислав, Димитријевић
Далибор, Цветковић Милица и
Станимировић Ивица

Јелена Столић Цветковић, Стошић
Милица, Јовић Драган

Ена Милосављевић, Дејан
Трајковић и Иван Митић

Снежана Бенцун, Зоран Гмијовић,
Богдановић Далибор

Бранкица Филиповић, Далибор
Богдановић и Душан Младеновић

Цветковић Младен, Миловановић
Горан, Стојковић Јовица

Уторак 28.08.2018.год.
09,00 h

09,30 h

10,00 h

11,00 h
11,00 h
11,00 h

физичко васпитање
механика,
техничка механика,
отпорност материјала,
хидраулика и пнеуматика,
термодинамика,
техничко цртање са нацртном геометријом,
техничко цртање,
машински материјали,
основе машинства,
машински елементи (у сaoбраћају).
технолошки поступци,
организација превоза IV разред техничар друмског саобраћаја,
мотори и моторна возила III и IV разред ТДС,
практична настава 1. и 4. разред техничар друмског саобраћаја,
практична настава III разред возач моторних возила
саобраћајнa инфраструктурa,
шпедиција за 4. разред техничар друмског саобраћја
безбедност саобраћаја за 3. раз. Возач моторних возила

Момчиловић Иван, Јањић
Бранислав и Стевановић Бобан

Владов Коља, Ђерић Дејан, Костић
Милан

Ивица Ристић, Митић Иван и Нисић
Љубица

безбедност саобраћаја за 3. раз. Техничар друмског саобраћаја
транспортно право и шпедиција,
терет са интегралним транспортом,
основи саобраћајне психологије.
страни језици ( усмени )
српски језик и књижевност (усмени)
физика,
техничка физика.

Љиљана Живковић, Снежана
Бенцун и Богдановић Далибор

Среда 29.08.2018.год.

09,00 h

10,00 h

Верска настава
биологија,
екологија и заштита животне средине,
хемија,
хемија и технологија материјала,
технологија материјала.
филозофија,
социологија,
устав и права грађана

У Врању, 27.06.2018.год.

Младеновић Лила, Спасић Ненад,
Стаменковић Ивана

Новковић Весна, Стаменковић
Ивана, Николић Оливера и Љубић
Маја

Директор школе,
Славиша Анђелковић

