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САОБРАЋАЈНЕ ШКОЛЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
           Предмет:   XXV Републичко такмичење ученика средњих саобраћајних школа  
 

Поштовани, 
 У складу са календаром Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и 
Заједнице средњих саобраћајних школа Републике Србије домаћин XXV Републичког такмичења ученика 
средњих саобраћајних школа у дисциплинама Техничар друмског саобраћаја, Возач моторних возила Б 
категорије и Возач моторних возила Ц категорије је Политехничка школа из Пожаревца у петак 13.04.2018. 
године и суботу 14.04.2018 године по посебној сатници која је у прилогу.  

Молимо Вас да најкасније до петка 23.03.2018. године доставите попуњене пријаве ученика, 
наставника и других пратилаца и учесника такмичења мејлом на адресу 
25.republickotakmicenje@gmail.com. Према одлуци Организационог одбора заједнице износ котизације за 
Републичко такмичење је 2.000 дин. по УЧЕНИКУ (з професоре се не плаћа котизација). Уплата се врши 
на посебан рачун школе домаћина бр: 840-1273666-57 (позив на број 97 / 96-01938-742371-08-04-920) до 
30. марта 2018. год. Контакт особа у вези са уплатама је Зоран Јоњић, 060/766-5668, 
politehnickas.sekretar@gmail.  

Политехничка школа ће за Б категорију обезбедити возила марке CHEVROLET SPARK. Уколико 
постоји потреба да се за ученике ваше школе обезбеди возило FIAT PUNTO, неопходно је да то назначите 
у пријави. 

Дводневни аранжмани боравка (почев од ручка у петак 13. априла, па закључно са доручком у 
недељу 15. априла) обезбеђени су у следећим смештајним објектима:  

- у Дому ученика Пољопривредне школе „Соња Маринковић“, по цени од 3.048 динара за 
вишекреветне собе, (резервације и предрачун – 012/223-388, 065/541-1570 – Мира Стевић и 065/541-1566 
– Добрица Филиповић); 

- у хотелу „Феникс“ (www.hotelfeniks.rs) по цени од 5.500 динара за вишекреветне и 7.200 динара 
за једнокреветне собе, (резервације и предрачун – 012/55 66 77 и 063/227-229); 

- у хотелу «Конак» (www.konakpozarevac.rs) по цени од 5.550 динара за вишекреветне собе 
(резервације и предрачун – 012/511-035 и 069/762-713); 

- у хотелу „Боем“ по цени од 4.500 динара у вишекреветним собама (резервације и предрачун – 
012/530-066); 

- за оне који желе смештај без исхране препоручујемо хостел Пожаревац 
(www.hostelpozarevac.com), по цени од 2.400 динара за два ноћења по особи (предрачун и резервације – 
012/531-489 и 065/353-1489). 

Свечана вечера (и проглашење победника) је у суботу 14. априла у ресторану «Витез» за све 
учеснике такмичења по цени од 2.000 динара са урачунатим комплетним менијем и неограниченим 
пићем. (предрачун и резервације 012/224-706, 063/8350-192) 

Због ограничених смештајних капацитета важно је што пре извршити резервације. 
Особе за контакт:  
- Димитрије Рогожарски, професор - 069/644-482  
- Зоран Јоњић, секретар – 060/766-5668, 012/513-595, 
- Дарко Радовановић, директор – 060/766-5662, 012/514-277 
У прилогу Вам достављамо пријаву и програм са сатницом такмичења, а све детаљне 

информације о такмичењу можете пронаћи на сајту наше школе www.politehnicka.edu.rs . 
 
ДОБРОДОШЛИ У ПОЖАРЕВАЦ! 

 С поштовањем, 
                                                    Директор  школе 

                                                                        дипл.маш.инж. Дарко Радовановић 
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