
Обавештење о реализацији градива из предмета: 

 „Експлоатација и одржавање техничких средстава“ 

 „Осигурање и процена штете“ и  

„Анализе и увиђаји саобраћајних незгода“ 

 у пролећном семестру школске 2019/2020 године  

 

Поштоване колегинице/колеге, 

У новонасталим околностима, чије је трајање још увек непознато, а у складу са актуелним 

обавештењем истакнутом на сајту школе, саставио сам ово обавештење како бисте сви били 

упознати са начином реализације наставе из предмета где сам ја наставник. 

Преко интернет странице https://www.tehnikum.edu.rs/predmeti/pisana_predavanja/ ћете 

пратити целокупно градиво из предмета који вас интересује. Можете ми писати путем електронске 

поште, а сва питања за која сматрам да су од општег интереса ћу ставити на поменуту страницу у 

једном документу како би одговори били доступни свима.  

Прва неодслушана предавања из сва три предмета  ће бити постављена до краја текуће 

седмице, као и преглед комплетног градива, тако да имате јасан увид у то шта вас чека до краја. 

Са објавама ће се наставити постепено.  

Колоквијуми из свих предмета и самостални радови из предмета „Осигурања и процене 

штете“ неће бити одржани до краја ванредног стања. Након тога ћемо наћи одговарајући термин 

да их што пре урадимо (у првој седмици по укидању ванредног стања) и тиме оставимо довољно 

времена за поновно полагање, у случају да је потребно.  

Самостални рад из „Експлоатације и одржавања техничких средстава“ ћемо радити путем 

електронске поште. Шаљите урађене делове рада у *.xls или *.doc формату. Свако ко није добио 

полазне податке, нека ми се јави путем електронске поште. 

Самостални рад из „Анализа и увиђаја саобраћајних незгода“ ћете слати путем 

електронске поште након што упутство буде објављено на интернет страници. Саобраћајна 

незгода о којој ћете писати извештај ће бити измишљен догађај који остаје вама да дефинишете. 

Нажалост, обуку из програма ACAD нећемо бити у могућности да одрадимо ове године, тако да 

скице цртајте како вам одговара.  

Сви завршени самостални радови се могу донети у папирној форми приликом полагања 

колоквијума (по укидању ванредног стања), а обавезно се морају донети пре датума полагања 

испита. 

Испити ће се полагати у терминима које ће школа објавити накнадно по укидању ванредног 

стања. 

Желим вам добро здравље и да се видимо у скорије време. 

 

                                                                                            Марко Тасић, дипл. инж. маш 

                                                                                                                                     предметни наставник 


