
На основу Годишњег плана рада за школску 2017/18. годину Школа 
за бродарство, бродоградњу и хидроградњу упућује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ученицима трећег разреда наутички 

техничар – поморски смер  

за учешће на бесплатној обуци: 
Практичан рад на симулаторима 

Radar/ARPA, ECDIS & AIS 

 



• Организатор: Школа за 

бродарство, бродоградњу и 

хидроградњу 

• Коорганизатор: Поморска 

школа Бакар 

• Финансијер: програм 

Европске уније ERASMUS+ који 

обезбеђује финансирање 

пројеката сарадње из 

области образовања 

• Предмет: Реализација блок 

наставе из предмета 

Практична настава за школску 

2017/18. годину 

 



 

• Циљна група: 10 ученика из 

подручја рада саобраћај – 

смер поморство 

• Теме: Практични рад на 

симулаторима: Radar/ARPA, 

ECDIS & AIS 

• Термин одржавања обуке: 

28.05.2018. – 08.06.2018. 

• Организација: Обука ће бити 

одржана у просторима 

Поморске школе Бакар 

 



 

Услови за пријаву  

• Мотивационо писмо – разлози 

вашег интересовања за обуку 

и зашто баш ви требате бити 

изабрани 

• Кратка биографија 

• Потписана сагласност 

родитеља – образац 

сагласности можете преузети 

код секретара школе сваког 

радног дана до 14.00 часова 

 



Критеријуми за избор кандидата 

• Мотивационо писмо – 10 поена 

• Положен тест знања из поморства – 

20 поена 

• Општи успех у прва два разреда -

10 поена 

• ОЦЕНЕ* из предмета:  
o Поморска навигација – 5 поена 

o Практична настава – 5 поена 

o Бродска електроника – 5 поена 

• Оцена* из владања – 5 поена 

 

*бодују се закључне оцене у првом и другом разреду и 

закључна оцена у првом полугодишту школске 2017/18 

године 

 



 

Тест знања: организује се 16. 

01.2018. у наутичком кабинету 

Школе за бродарство, 

бродоградњу и хидроградњу, са 

почетком у 09.00 часова. 

Резултати тестирања: 

објављени на огласној табли за 

ученике до 23.01.2017. 

Потврде о постигнутом успеху на 

тесту преузимаће се код секретара 

школе, радним данима до 14.00 

часова 

 

 



Рок за пријављивање: 31.01.2018. 

Пристигле пријаве прегледаће и 

оцењиваће комисија коју 

формира школа.  

Непотпуне и неблаговремене 

пријаве неће се разматрати. 

 

 

Резултати избора кандидата 

биће објављени на сајту школе 

и на огласној табли за ученике 

до 14. фебруара 2018. 

 

 

 



 

На крају обуке полазници добијају 

сертификат.  

Контакт особа: капетан Владимир 

Шпаровић, наставник практичне 

наставе 

Руководилац пројекта: Татјана Ђокић, 

директорка ШББХ 

 

 

 

 


