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Датум, 14.06.2019.година 

     На основу члана 25.Закона о образовању одраслих (Службени гласник РС бр.59/09,01/12),                    

члана 132.Закона о средњем образовању и васпитању (Службени гласник РС бр.41/18), директор                    

ЈУ Техничке школе ''Михајло Пупин '' Бијељина, објављује 

               

К О Н К У Р С 

За упис полазника за преквалификацију и доквалификацију и оспособљавање 

 

Врши се упис полазника за преквалификацију и доквалификацију за: 

Рб струка занимање степен стручне  

 спреме 

 полазника 

               

1. 

                                           

саобраћај 

 

техничар друмског саобраћаја 

                                          

четврти (IV) 

                           

24 

2. електротехника техничар електроенергетике четврти (IV) 24 

3. машинство и обрада метала варилац трећи степен(III) 24 

и 

3. Програм оспособљавања оператера на CNC машинама за обраду дрвета         24 

 

Полазник образовања је лице које је старије од 18 година, нема статус редовног ученика или студента, 

има завршену средњу школу за програм преквалификације и доквалификације и оспособљавања и има 

психофизичке способности за савладавање програма. 

 

Програм преквалификације и доквалификације се изводи  на основу добијене сагласности, Министарства 

просвјете и културе Републике Српске, Завода за образовање одраслих, Рјешења бр.07/5.5/034-10-74/10 

од 31.03.2011.година, бр.07/5.5/604-347/13 од 23.10.2013.године  и Рјешења бр.07/5.1/604-260/17 од 

07.11.2017.године и полазницима се осигурава стицање одређених  стручних знања и занимања.  

 

Настава је редовна и трајање наставе је по наставном плану и програму за средње стручно образовање 

одраслих  и трајање образовања зависи од броја признатих предмета.  

Упис и цијена зависи од броја кандидата и накнадно ће се одредити. 

 

Конкурс  се објављује на огласној табли и сајту школе и остаје отворен  до 31.08.2019.године.  

Уз пријаву са тачном адресом, бројем телефона, кандидати достављају: 

1. оргинал или овјерене копије разредних свједочанства и завршног свједочанства средње школе 

2. извод из матичне књиге рођених (оргинал или овјерена копија) и 

3. љекарско увјерење, које се доставља прије почетка наставе. 

Достављање  докумената за упис врши се само поштом  на адресу ЈУ Техничка школа ''Михајло Пупин'' 

Бијељина, Рачанска бб са назнаком ''образовање одраслих''. 

                                                                                                                       

                                                                                                            Директор 

                                                                            /Миленко Максимовић, дипл..инж.саобраћаја/       

      

Достављено: 

-огласна табла 

-архива 

mailto:ss57@skolers.org

