
Назив предмета у другом профилу*

ПРВИ РАЗРЕД 1. час 2. час 3. час 4. час

Технологија материјала
Мазива - Класификације моторних уља (SAE, API) и 

Својства и врсте мазивих масти
Остали материјали - AdBlue течности и антифриз Корозија Заштита од корозије

ПРВИ РАЗРЕД 1. час 2. час 3. час 4. час

Ваздушни саобраћај
Ваздухопловни превозилац у систему ваздушног 

саобраћаја

ДРУГИ РАЗРЕД 1. час 2. час 3. час 4. час

Прописи у друмском саобраћају*

Посебна правила саобраћаја - Возила под пратњом, 

Возила са првенством пролаза,  Употреба жутог 

ротационог и трепћућег светла

Посебна правила саобраћаја 2 - Превоз лица и 

терета возилима, Ванредни превоз
Саобраћај на ауто-путу и мото-путу

Регулисање и безбедност саобраћаја

Саобраћајна инфраструктура*
Дејство возила на коловоз - Вертикалне сила, 

потенцијалне силе, Силе исисавња

Експлоатационе карактеристике пута - Меродавне 

брзине, Проток саобраћаја и пропусна моћ пута, 

Саобраћајно оптерећење

Основне пројекције пута - Ситуациони план пута, 

Уздужни профил пута, Попречни профил пута
Основи путева и улица - трећи разред

Механика*
Кинематика - Кинематика материјалне тачке - 

равномерно и равномерно променљиво 

праволинијско кретање

Кинематика - Кинематика материјалне тачке - 

кинематски дијаграми
Раванско кретање тела

Техничка механика

ТРЕЋИ РАЗРЕД 1. час 2. час 3. час 4. час

Безбедност саобраћаја

Увиђај саобраћајних незгода - Појам и дефиниција 

саобраћајне незгоде, Врсте саобраћајних незгода, 

Фазе догађаја саобраћајне незгоде

Увиђај саобраћајних незгода 2 - Поступак обраде 

трагова, Зауставни пут возила и време заустављања

Вештачење саобраћајних незгода - Зауставни пут 

возила и време заустављања
Пут и време обилажења

Организација превоза*
Оперативна документација и документа у превозу 

терета - Документација за возило и возача

Превоз путника и робе

ТРЕЋИ РАЗРЕД 1. час 2. час 3. час 4. час

Речна навигација* Основе крмарења Обележавање бродова

Пловидбени прописи са 

сигнализацијом и правилима 

избегавања судара

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 1. час 2. час 3. час 4. час

Организација превоза* Међуградски линијски превоз путника - Ред вожње

Градски превоз путника - Појам градског саобраћаја, 

историјат градског превоза путника, Линије градског 

саобраћаја, Одређивање међустаничног растојања

Градски превоз путника 2 - Показатељи квалтета 

мреже линија; Превозни захтеви путника у току 

дана; Учесталост и интервал вожње возила на 

линији; Превозна способност линије

Трећи део - Градски превоз путника 3 - Ред вожње

Превоз путника и робе -трећи разред

Гараже, сервиси и паркиралишта*
Сервиси, сервисне станице и аутобазе - 

Ред Технички преглед, појам, врсте

Сервиси, сервисне станице и аутобазе - Контроле на 

техничком прегледу
Превоз опасних материја Станице за снабдевање горивом Саображајна инфраструктура - трећи 

разред

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 1. час 2. час 3. час 4. час

Електроника и телекомуникациони уређаји Радар 1 Радар 2

Уккупно снимљено 31 час, за три групе: Друмски саобраћај - 26 часова Ваздушни саобраћај - 1 час Водни саобраћај - 4 часа

СНИМЉЕНИ ЧАСОВИ - ПОДРУЧЈЕ РАДА САОБРАЋАЈ:

Образовни профили: Техничар ваздушног  саобраћаја (IV степен); Техничар ваздушног  саобраћаја за безбедност (IV степен); Техничар ваздушног  саобраћаја за спасавање (IV степен); Техничар за безбедностинформационо – комуникационих 

система у ваздушном саобраћају (IV степен)

Образовни профили: Наутички техничар - речни смер (IV степен); Бродовођа (III степен)

Образовни профили: Техничар друмског саобраћаја (IV степен); Возач моторних возила (III степен)

Образовни профили: Наутички техничар - речни смер (IV степен); Бродовођа (III степен)

Образовни профили: Техничар друмског саобраћаја (IV степен); Возач моторних возила (III степен)

Образовни профили: Техничар друмског саобраћаја (IV степен); Возач моторних возила (III степен)

Образовни профили: Техничар друмског саобраћаја (IV степен); Возач моторних возила (III степен)


