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XXVII Републичко такмичење ученика саобраћајних школа Србије 

Директору школе 
 

 Позивамо Вас да присуствујете XXVII Републичком такмичењу ученика 

саобраћајних школа Србије које ће се одржати од 23-25.04.2020. године у Нишу.  

 Пријаве за такмичење (у прилогу) послати на e-mail: saobracajss@gmail.com, 

најкасније до 05.04.2020. године. 

 Ученик на такмичењу треба да има код себе: 

1. личну карту, 

2. ђачку књижицу, уредно попуњену и оверену од стране школе, 

3. адекватну возачку дозволу за такмичарску дисциплину возач моторног возила „Б“ 

категорије (за образовне профиле који у свом програму немају обуку за ову 

категорију). 

 Долазак учесника и сатница такмичења је дата у прилогу.  

Понуђени смештајни капацитет је „Tami Residence Hotel“, Дурмиторска – 

прилаз бр.1, а резервације писаним путем слати на  e-mail: 

recepcija@tamiresidence.com. Смештајни капацитети су 116 соба, са преко 350 кревета. 

Понуда хотела налази се у прилогу. 

 Планирана је и вечера са музиком 23.04.2020. године (четвртак) за професоре у 

кафани. Заинтересоване колеге морају извршити резервацију најкасније до 05.04.2020. 

године због ограниченог броја места, код помоћника координатора такмичења 

Владимира Гагулића (0604266230). Цена вечере са музиком је око 2.000,00 динара и 

плаћа се у кафани на лицу места приликом уласка. 

 Свечана вечера одржаће се у ресторану Ваздушна бања по цени од 2.000,00 а 

понуда се налази у прилогу. 

Све резервације извршити најкасније до 05.04.2020. године.  

 Збирке решених задатака, тестове знања, тестове из познавања саобраћајних 

прописа и податке о возилима за практични део такмичења можете преузети на сајту 

наше школе. 

 Практични део такмичења одвијаће се на полигонима паркинга бивше 

Електронске индустрије (Паркинг, Булевар Светог цара Константина, Ниш) 

(https://www.google.rs/maps/dir/43.3077837,21.9494304/43.3077782,21.9495214/@43.306

5333,21.9483607,17.5z/data=!4m2!4m1!3e0?hl=sr&authuser=0) Према сатници 

такмичења организовани полазак из хотела према полигонима је у петак 24.04.2020. у 

0830. 

 За све информације можете се обратити директору Снежани Живковић 

(066349464),  Адаму Зекићу (0652230180) и Далибору Стојанову-координатору за 

такмичење (0655588885). 

 Желимо Вам пуно успеха на такмичењу. 
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XXVII Републичко такмичење саобраћајних школа - Ниш 

 
Програм и сатница такмичења: 

Четвртак, 23.04. 2020. године: 

Смештај и ручак у „Tami Residence Hotel“ .....................................................................од 1200 до 1330 ч. 

Долазак гостију у Средњу стручну школу Ниш .............................................................од 1330 до 1400 ч. 

Посета такмичара Акедимији техничко-васпитачких студија у дворишту школе и разгледање 

средње школе и академије .................................................................................................од 1330 до 1400 ч. 

  Отварање такмичења – амфитеатар дворишта школе ................................................... од 1400 до 1430 ч. 

Извлачење такмичарских бројева и формирање комисија у хотелу „Tami Residence Hotel“ 

...............................................................................................................................................од 1500 до 1530 ч. 

Састанак комисија у хотелу „Tami Residence Hotel“.......................................................од 1530 до 1615 ч. 

Распоређивање ученика у сали „Tami Residence Hotel“ .................................................од 1630 до 1645 ч. 

Подела тестова и давање упутстава...................................................................................од 1645 до 1700 ч. 

Израда теста.........................................................................................................................од 1700 до 1830 ч. 

Скупштина Заједнице саобраћајних школа у хотелу „Tami Residence Hotel“.............. од 1700 до 1900ч. 

Објављивање тестова са решењима на огласној табли....................................................од 1830 до 1900 ч. 

Вечера у ресторану „Tami Residence Hotel“ ....................................................................од 1900 до 2030 ч. 

Организовани излазак за колеге ...................................................................................... од 2100 до 0100 ч. 

 

Петак, 24.04. 2020. године: 

Доручак у ресторану „Tami Residence Hotel“  .....................................................................од 700 до 830 ч. 

Организовани полазак из хотела према полигонима ....................................................................од 830 ч. 

Састанак комисија по такмичарским дисциплинама на одговарајућим 

полигонима..............................................................................................................................од 830 до 900 ч. 

Давање упутстава такмичарима.............................................................................................од 900 до 915 ч. 

Практични део такмичења....................................................................................................од 915 до 1400 ч. 

Рад комисије за преглед тестова у просторијама школе.................................................од 0900 до 1200 ч. 

Рад комисије за дешифровање...........................................................................................од 1200 до 1230 ч. 

Ручак у ресторану „Tami Residence Hotel“  .....................................................................од 1330 до 1500 ч. 

Рад комисије за обраду података резултата такмичења..................................................од 1400 до 1500 ч. 

Објављивање привремених ранг листа.............................................................................од 1500 до 1530 ч. 

Подношење приговора........................................................................................................од 1530 до 1600 ч. 

Рад комисије за жалбе.........................................................................................................од 1600 до 1630 ч. 

Објављивање коначних ранг листа....................................................................................од 1630 до 1700 ч. 

Организовани обилазак Ниша ...........................................................................................од 1700 до 1930 ч. 

Свечана вечера и проглашење победника у ресторану Ваздушна бања....................................од 2030 ч. 

 

Субота, 25.04. 2020. године: 

Доручак у резервисаним објектима.......................................................................................од 800 до 930 ч. 

Поздрављање са гостима  ..............................................................................................................од 1000 ч.  


