
Група предмета Предметни наставници

математика
Мишић Биљана, Костов Денча, Костић 
Маја, Јелена Николић

енглески језик
Биљана Савић, Јефимија Ђорђевић, Ивана 
Ћирић-Златанов

француски језик
Митић Снежана, Тасић Ивана, Јефимија 
Ђорђевић

руски језик
Анђелковић Андријана, Тасић Ивана, 
Ђорђевић Јефимија

српски језик и књижевност
Станковић Дивна, Милосављевић Марина, 
Димитров Живко, Марковић Бранка

музичка уметност и ликовна култура
Сузана Алар, Спирић Марија и Ђорђевић 
Јефимија

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),
машински елементи,
конструисање,
компјутерска графика,
моделирање машинских елемената и конструкција,
термодинамика и хидраулика,
организација рада,
основе конструисања,
рачунари у машинству.
постројење за грејање и климатизацију,
основе енергетике,
аутоматизација и роботика,
испитивање машинских конструкција
конструкција алата и прибора
технологија

историја
Јовић Данча, Илић Биљана и Милован 
Костадиновски

саобраћајни системи,
мотори и моторна возила за II разред техничар друмског 
терет у саобраћају и механизација претовара, за 2. и 3. раз. 
техничар друмског саобраћаја
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, 
прописи у друмском сапбраћају
терет у транспорту
практична настава за 1 и 2 разред возач моторних возила
превоз терета и путника
практична настава за 2. и 3.  разред техничар друмског 
технологија обраде,
технологија образовног профила (аутомеханичари),
основи технике мерења и аутоматизације,

Списак предмета и предметних наставника

Јелена Јовановић, Цветковић Слађан и 
Јовић Драган

Марина Илић, Милица Пешић, Славица 
Величковић

Коцевић Далибор, Саша Илић и Станојевић 
Горан

Јелена Столић Цветковић, Цветковић 
Слађан, Стошић Милица

Јовчић Станислав, Богдановић Далибор и 
Станимировић  Ивица



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) ( EР)
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) 
Јовановић Игор, Миловановић Горан, 
Стојковић Јовица

физичко васпитање
Анђелковић Славиша, Јовић Јадран, Крстић 
Добрила и Стевановић Бобан

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

Бранкица Филиповић, Иван Митић и Душан 
Младеновић

Снежана Бенцун, Зоран Гмијовић, Иван 
Митић, Дејан Тасић, Марио Стошић

 Ена Милосављевић, Дејан Трајковић и 
Иван Митић

Иван Митић, Димитријевић Никола и 
Настасовић Раде

Ђерић Дејан, Костић Милан, Златановић 
Михајло



безбедност саобраћаја за 3. раз. Возач моторних возила
безбедност саобраћаја за 3. раз. Техничар друмског саобраћаја
транспортно право и шпедиција,
терет са интегралним транспортом,
пословање саобраћајних предузећа
економика и организација саобраћаја
интегрални транспорт
предузетништво
складишта
терет у транспорту
унутрашњи транспорт
одржавање средстава унутрашњег транспорта
управљање транспортним процесима
интегрални транспорт

физика,

техничка физика.
Верска настава, грађанско васпитање
биологија, географија
екологија и заштита животне средине,
хемија,
хемија и технологија материјала,
технологија материјала.
филозофија,
социологија,
устав и права грађана

основи саобраћајне психологије
Додић Александар, Димитријевић Никола, 
Митић Иван

Консултације у договору са предметним наставницима.

Иван Митић, Димитријевић Никола и 
Настасовић Раде

Стефана Манић, Снежана Бенцун и 
Величковић Славица

Новковић Весна, Николић Оливера,  и 
Љубић Маја

Младеновић Лила,  Спасић Ненад и 
Близнаковски Саша


