
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА  МАШИНСТВА И 

ОБРАДЕ МЕТАЛА И САОБРАЋАЈА  

  

СВН машинства и обраде метала и саобраћаја  

Горан Маравић  
Наставник стручних предмета у подручју рада машинство и обрада 

метала -председник већа  

Јелена Антић Гагић  

Наставник стручних предмета у подручју рада саобраћај  

Наставник практичне наставе у подручју рада саобраћај  

Наставник стручних предмета у подручју рада електротехника  

Динко Винчић  
Наставник стручних предмета у подручју рада машинство и обрада 

метала  

Драган Вукелић  
Наставник стручних предмета у подручју рада машинство и обрада 

метала  

Наташа Георгијевић  
Наставник стручних предмета у подручју рада машинство и обрада 

метала  

Стеван Крстоношић  
Наставник практичне наставе у подручју рада машинство и обрада 

метала  

Саша Радишић  
Наставник практичне наставе у подручју рада машинство и обрада 

метала  

Александар Ремецки  
Наставник практичне наставе у подручју рада машинство и обрада 

метала  

Татјана Савић  
Наставник стручних предмета у подручју рада машинство и обрада 

метала  

Ружица Совиљ  
Наставник стручних предмета у подручју рада машинство и обрада 

метала  

Ирена Солдић  

Антонић  

Наставни предметне наставе -   

Предузетништво и Економика и организација предузећа  

  

Чланови Стручног већа  машинске и саобраћајне групе предмета су: Јелена Антић Гагић, 

Динко Винчић, Драган Вукелић, Наташа Георгијевић , Стеван Крстоношић, Саша Радишић, 

Александар Ремецки , Татјана Савић, Ружица Совиљ, Ирена Солдић Антонић  и председник 

Стручног већа   Горан Маравић.   

  

Рад Стручног већа  машинске групе предмета се одвија кроз непосредне активности 

предметних професора на седницама Стручног већа, заједничке консултације, рад у секцијама и 

стручне семинаре. Задаци:  

− Планирање и спровођење наставног плана и програма, редовне, допунске, додате и 

припремне наставе;  

− Усклађивање критеријума оцењивања;  



− Усклађивање планова рада, корелација са другим предметима (планирање угледних 

часова);  

− Боља сарадња са предузећима и склапање уговора о сарадњи са новим фирмама;  

− Набавка потребног материјала и алата за обављање вежби практичне наставе;  

− Избор уџбеника;  

− Организовање такмичења;  

− Распоред писмених и контролних задатака;  

− Стручна усавршавања професора;  

− Допунска и додатна настава;  

− Менторски рад са ученицима;  

- Менторски рад са приправницима; 

− Уређивање кабинета практичне наставе и вежби;  

− Прављење макета за стручне предмете;  

− Аплицирање на локалним, регионалним, државним и међународним пројектима;  

  

ВРЕМЕ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ  НОСИОЦИ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

НАЧИН  
 РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

 

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

Усвајање годишњег плана рада 

Стручног већа;  

Припреме за почетак школске 

године;  

Избор уџбеника и приручника;  

Предлагање дневника 

практичне наставе; Израда 

годишњих и месечних 

планова;  

Набавка средстава за рад;   

Планирање  стручног 

усавршавања професора; 

Иницијално тестирање;  

Организација секција, допунске 

и додатне наставе;  

Чланови  

Стручног 

већа  

Организатор 

практичне 

наставе  

седнице    

Стручног већа  

 

−  

−  

−  

−  

Процене и вредновање успеха 

ученика;  

Организација ваннаставних 

активности;  

Договор о међусобној сарадњи 

у оквиру Стручног већа;  

Текућа питања,  

Чланови  

Стручног  

већа  

  

Организатор 

практичне 

наставе  

  

−  

−  

седнице   

Стручног  

већа  

  

консултације 
између 

чланова   

Стручног већа  



−  

 

−  

 

Попис инвентара у школским 

радионицама и расходовање 

алата и опреме који није више 

у функцији;  

Планирање угледних часова; 

Усклађивање писмених 

задатака и контролних вежби;  

Аплицирање за локалне, 

покрајинске, републичке и 

међународне пројекте;  

 

−  

−  

Анализа успеха на крају 1. 

класификационог периода  

Мере за побољшање наставе и 

успеха ученика  

Чланови  

Стручног  

већа  

  

−  

−  

седнице   

Стручног  

већа  

  

 

 −  

−  

−  

Списак потребног материјала за 

други квартал;  

Организација и предлози за 

уређење кабинета (радионица).  

Организација посете 

привредним друштвима у 

сарадњи са Стручним већем 

електротехничке групе 

предмета  

Председник 

Стручног  

већа  

  

Организатор 

практичне 

наставе  

−  консултације 

између 
чланова   

Стручног већа  



 

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

Тема из стручног усавршавања 

професора  

(анализа примене)  

Анализа уџбеника и 

приручника   

Предлагање тема за матурске и 

завршне испите  

Анализа успеха на крају првог 

полугодишта 

 Договор о допунској и 

додатној настави која ће се 

организовати у току зимског 

распуста;  

Договор о семинарима током 

зимског распуста Уређење 

кабинета  

(радионица)  

Анализа рада Стручног већа и 

израда извештаја о раду 

Уређење кабинета  

(радионица)  

Аплицирање за локалне, 

покрајинске, републичке и 

међународне пројекте;  

Чланови  

Стручног  

већа  

  

Директор 

Организатор 

практичне 

наставе  

 

седнице   

Стручног  

већа  

  

консултације 

између 

чланова   

Стручног већа  

 

−  

−  

−  

−  

−  

Анализа семинара  

Договор о припремама за 

такмичење  

Реализација градива у току  

1. полугодишта  

Предлагање тема за завршне и 

матурске испите;  

Припремна настава за ученике 

завршних одељења  

Чланови  

Стручног 

већа  

седнице  Стручног 

већа  

 

−  

−  

−  

Подела испитних питања 

матурантима   

Мере за побољшање наставе 

Текућа питања (наставна 

средства за извођење  

Чланови  

Стручног 

већа  

седнице  Стручног 

већа  

 

  практичних вежби, 

радионице.);  

  

 −  Такмичења ученика;    



 −  Аплицирање за локалне, 

покрајинске, републичке и 

међународне пројекте;  

  

 
−  

−  

−  

Професионално информисање 

и усмеравање ученика;  

Припрема материјала за 

промоцију школе; Такмичења 

ученика;  

Чланови  

Стручног 

већа  

− седнице   

Стручног већа  

− активности чланова  

Стручног већа  

 

−  

−  

−  

−  

−  

Анализа успеха на крају 3. 

класификационог период  

Усвајање тема за матурске и 

завршне испите;  

Припрема за полагање 

матурских завршних испита;  

Посета сајму аутомобила  

Београду  

Републичка такмичења у 

случају пласмана;  

Чланови  

Стручног 

већа  

седни 

већа  

це  Стручног  

 
−  

−  

−  

−  

Припрема за реализацију 

матуре;  

Активно учешће чланова 

актива у промоцији школе;  

Посета сајму технике у  

Београду и слично; 

Организација посете 

факултетима у Новом Саду у 

сарадњи са Стручним већем 

електротехничке групе 

предмета  

Чланови 

Стручног 
већа  

Председник 

Стручног 

већа  

Организатор 

практичне 

наставе  

 

седнице   

Стручног већа 

активности 

чланова и 

председника 

Стручног већа  

 
−  

−  

−  

−  

−  

Реализација матурских и 

завршних испита, и испита из 

изборних предмета;  

Анализа реализације матуре и 

постигнутог успеха ученика;  

Анализа успеха ученика на 

крају наставне 2022/2023.;  

Анализа наставе у протеклој 

години;  

Поправни испити за ученике 

завршних одељења;  

Чланови  

Стручног 

већа директор  

седнице  Стручног 

већа  



 

−  

−  

−  

−  

Поправни испити;  

Анализа рада Стручног већа и 

израда извештаја о раду; 

Израда плана рада Стручног 

већа за 2023/2024. годину;  

Припреме за почетак нове 

школске године;  

  

Чланови  

Стручног 

већа  

Директор 

Организатор 

практичне 

наставе  

седнице  Стручног 

већа  

 


