
На основу одлуке Министарства просвете , науке и технолошког развоја Републике Србије од  маја 2022. год. (Просветни преглед, специјални број)
  

Пољопривредно-ветеринарска школа  
са домом ученика“Свилајнац''у Свилајнцу 

                                     расписује: 

К О Н К У Р С  
ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У ШКОЛУ 
 ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОД. 

                   

   
  

 



 

 

 

ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА 
„СВИЛАЈНАЦ“ У СВИЛАЈНЦУ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У 

ПРВИ РАЗРЕД У ШКОЛСКОЈ 2022/2023.ГОДИНИ 
I Пољопривреда, производња и прерада хране 
 
Образовни профил: 

 ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР – 60 ученика (четворогодишње образовање) 
 ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР – 30 ученика (четворогодишње образовање) 
 ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ – 30 ученика (четворогодишње образовање) 
 ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР – 30 ученика (четворогодишње образовање) 
 РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ – 15 ученика (трогодишње образовање) 
 МЕСАР – 15 ученика (трогодишње образовање) 

 
II Трговина, угоститељство и туризам 
 
Образовни профил: 

 КУВАР – 30 ученика (трогодишње образовање) 
 
 
 
 



 
За  упис  ученика  у  први разред  школске 2022/2023.  године  могу да конкуришу кандидати који  су  стекли  основно 
образовање и васпитање, укључујући и обављен завршни испит, а који нису старији од 17 година тј. рођени су после 
31. августа 2005. године. Кандидати старији од 17 година могу се уписати искључиво у својству ванредног ученика. 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА КОНКУРС 
Ученици који се уписују у 1. разред подносе следећа документа: 

 Пријаву за упис ученика у средњу школу; 
 Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеној основној школи; 
 Лекарско  уверење  о  испуњавању здравствених  услова  који су  прописани за  образовни профил  који  ученик 

уписује. 
Ученици који се уписују у 2, 3. и 4. разред подносе следећа документа: 

 Пријаву за упис ученика у средњу школу; 
 Сведочанство о завршеним претходним разредима; 
 Лекарско  уверење  о  испуњавању здравствених  услова  који су  прописани за  образовни профил  који  ученик 

уписује/уверење које је ученик поднео на упис у 1. разред. 
 

Ученици  који  су  распоређени  (примљени) у средњу школу подносе  оригинална  документа  за упис у 
средњу школу дана 14, 15. и 16. јула у периоду од 8 до 15 часова.  

Нераспоређени  ученици  уписују  се  у  средње  школе  које  имају  слободних  места  дана  16.  јула  у 
периоду од 8 до 15 часова. 

                     

СВА БЛИЖА ОБАВЕШТЕЊА МОЖЕТЕ ДОБИТИ НА: 

 ШКОЛА                                     (ТЕЛЕФОН 035/323-594)                            

                     ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ШКОЛЕ: www.poljvet-svil.edu.rs 
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