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Директору школе 
 

 XXVI Републичко такмичење ученика саобраћајних школа Србије одржаће се од 05-
07.04.2019. године у Врању.  
 Пријаве за такмичење послати на e-mail: tehnickaskolavr@mts.rs, најкасније до 
11.03.2019. 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 капацитети су: 

1. Дом ученика средњих школа, Моше Пијаде 41, Врање. Смештај је у собама 1/3	и 1/4. 
По особи за једно ноћење са доручком и боравишном таксом износи 910.00 динара. 
Телефон за резервације 017/422-035. Смештајни капацитети 300 особа. 

2. Шредер Хостел, Београдска 18, Врање. Смештај је у собама 1/2, 1/3 и 1/4. По особи за 
једно ноћење са доручком и боравишном таксом износи 1/2-1200.00 динара, 1/3-
1200.00 динара и 1/4-1200.00 динара. Телефон за резервације 063/409-665. Смештајни 
капацитети 16 особа. 

3. Хотел Симпо-Пржар, Пржарска бб, Врање. Смештај је у собама 1/2	и 1/3. По особи за 
једно ноћење са доручком и боравишном таксом износи 2000.00 динара. Телефон за 
резервације 063/8430-744. Смештајни капацитети 36 особа. 

4. „М“ Гарни хотел, Радничка 32, Врање. Смештај је у собама 1/1, 1/2, 1/3 и 1/4. По 
особи за једно ноћење са доручком и боравишном таксом износи 1/1-1970.00 динара, 
1/2-1495.00 динара, 1/3-1297.00 динара и 1/4-1182.00 динара. Телефон за резервације 
017/418-818. Смештајни капацитети 45 особа. 

5. Good Place, Душана Стаменковића бб, Врање. Смештај је у собама 1/1, 1/2	и	1/3. По 
особи за једно ноћење са доручком и боравишном таксом износи 1/1-1500.00 динара, 
1/2-1500.00 динара, и 1/3-1500.00 динара. Телефон за резервације 065/415-1755. 
Смештајни капацитети 18 особа. 

6. Преноћиште „Ковач“, Рентгенова 24, Врање. Смештај је у собама  1/2, 1/3 и 1/4. По 
особи за једно ноћење са доручком и боравишном таксом износи, 1/2-1200.00 динара, 
1/3-1200.00 динара и 1/4-1200.00 динара. Телефон за резервације 017/400-880. 
Смештајни капацитети 55 особа. 

7. Преноћиште „Ponte Bianco“, Бранислава Нушића 2, Врање. Смештај је у собама 1/1 и 
1/2. По особи за једно ноћење са доручком и боравишном таксом износи 1/1-4190.00 
динара и 1/2-2898.00 динара. Телефон за резервације 017/401-401. Смештајни 
капацитети 20 особа.  
 

 



Смештај у Дому ученика средњих школа, Моше Пијаде 41, Врање после 1200 ч. (собе са 
заједничким купатилом, ученици обезбеђују сами пешкире). Смештај у хотелима и 
преноћиштима по сатници изабраног објекта. 
 Резервације и уплате за 2 ручка, једна вечера, једна свечана вечера, журка за ђаке 
вршити код Ресторана А2, Боре Станковића бб, Врање. 063 / 345-255. Цена зависи од од 
пакета понуде који школа одабере (видети прилог). Планирана је журка за ђаке 05.04.2019.-
петак у ресторану А2. Комплетну понуду Ресторана А2, можете видети у прилогу. 

Планирана је и вечера са музиком 05.04.2019. године (петак) за професоре у кафани 
Градска меана. Заинтересоване колеге морају извршити резервацију најкасније до 11.03.2019. 
године због ограниченог броја места, код координатора такмичења Ивице Ристића. Цена 
вечере је око 1500,00 динара и плаћа се у кафани на лицу места. 

Све резервације извршити најкасније до 11.03.2019. 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 2 полигона „Б“ категорије, која су на једном 
месту и једном полигону за „Ц“ категорију. Полигон за ТДС и за возача „Б“ је на теренима 
Основне школе „Јован Јовановић Змај“, Бекана Јовановића 9. Полигон за возача „Ц“ је на 
теренима кругу фабрике „Кавим  Јединство“, Париске Комуне 1. Према сатници такмичења 
организовани полазак из Дома ученика према полигонима је у суботу 06.04.2019. у 0830. 
 Овом приликом Вас обавештавамо да ће учешће на такмичењу узети и екипе из 
Словеније, Бугарске, Републике Српске и Хрватске. 
 За све информације можете се обратити директору Славиши Анђелковићу 
(0648875902) и Ивици Ристићу – координатору за такмичење (0643737737). 
 Желимо Вам пуно успеха на такмичењу. 
 
  


