
Uslovi za upis kandidata-tre}i i ~etvrti stepen  

 
Ванредни ученици трећег и четвртог степена образовања свих подручја рада  при упису треба  

да доставе следећу документацију: 

 

1. Извод из матичне књиге рођених 

2. Сведочанства свих разреда претходно завршене школе  

3. Диплому о завршеној школи 

 

Документа која се предају треба да буду оригинали или оверене фотокопије. 

 

За подручје рада Саобраћај потребно је доставити оверену фотокопију возачке дозволе. 

 

Кандидати за упис уплађују уписнину, предају целокупну документацију и након тога 

добијају Решење о предметима које треба да полажу,  са упутством о распореду пријаве 

испита, консултација, испита и испитним роковима.  

 
Uslovi za upis kandidata za zvawe specijalista-peti stepen 

 
  ELEKTROTEHNIKA: 

 

       Uslovi za  upis kandidata za zvawa: 

a) Elektroenergeti~ar za mre`e i postrojewa 

b) Elektroenergeti~ar za upravqawe i za{titu energetskih postrojewa 

c) Elektroenergeti~ar za elektri~ne instalacije 

d) Eutoelektri~ar-specijalista 

 

1.Da imaju zavr{enu trogodi{wu ili ~etvrogodi{wu {kolu  odgovaraju}eg obrazovnog 

profila. 

2.Da imaju radno iskustvo iz odgovaraju}e oblasti u neprekidnom trajawu od najmawe dve 

godine za zavr{enu {kolu u  ~etvrogodi{wem trajawu obrazovawa, a ~etiri godine za 

zavr{enu {kolu u trogodi{wem trajawu obrazovawa. 

 

MA[INSTVO I OBRADA METALA: 

 

Uslovi za upis kandidata za zvawa: 

a)  metalostrugar-specijalista 

b)  instalater grejawa i klimatizacije 

c)  automehani~ar-specijalista 

d)  alatni~ar -specijalista 

e)  autolimar-specijalista 

 

Da imaju najmawe dve godine radnog iskustva na odgovaraju}im poslovima i radnim 

zadacima. 

Da imaju zavr{eno sredwe obrazovawe za obrazovni profil za koji `ele da se {koluju u 

petom stepenu. 



SAOBRA]AJ: Voza~ motornih vozila - instruktor 

 

Op{ti uslovi: 

  

-Da poseduje voza~ku dozvolu za upravqawe onom kategorijom za koju `ele da pola`u v-

stepen najmawe tri godine 

-Dve godine radnog iskustva u kategoriji u kojoj se prijavquju 

-23 godina `ivota 

-Da u posledwih pet godina nije pravosna`no osu|ivan za krivi~na dela ugro`avawa 

bezbednosti saobra}aja po ZOBS 

 

Posebni uslovi: 

 

Zvawe specijalista-mogu sticati kandidati sa zavr{enim slede}im obrazovawem: 

1.Voza~ motornih vozila(u trogodi{wem ili ~etvorogodi{wem trajawu) 

2.Tehni~ar drumskog saobra}aja 

3.Saobra}ajni in`iwer(vi{a saobra}ajna {kola-smer drumski saobra}aj) 

4.Dipl. saobra}ajni in`ewer za drumski i gradski saobra}aj 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 
 


