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Број: 461/19
Датум: 27.08.2019.
На основу члана 25. Закона о образовању одраслих („Службени гласник РС“ бр. 59/09 и
01/12) и Рјешења Завода за образовање одраслих, број 07/5.1/604-89/12 од 11.04.2012.,
број 07/5.1/604-412/12 од 17.12.2012. године и број 07/5.1/604-96/13 од 13.05.2013.
године, Средњошколски центар „ГАУДЕАМУС“ Бања Лука, објављује :

КОНКУРС
I За упис полазника у Програме за средње стручно образовање одраслих,
преквалификацију и доквалификацију:
СТРУКА

ЕКОНОМИЈА,
ПРАВО И
ТРГОВИНА

Степен
стручне
спреме

Број
полазника

Економски техничар

IV

24

Пословно-правни техничар

IV

24

Трговачки техничар

IV

24

Медицински техничар

IV

24

Физиотерапеутски техничар

IV

24

Техничар друмског саобраћаја

IV

24

Возач моторних возила

III

24

ЗАНИМАЊЕ

ЗДРАВСТВО

САОБРАЋАЈ

Jovana Dučića 23 a, Banja Luka
Tel:051/248-329; Fax:051/248-329; 066/117-119
e-mail: info@scgaudeamus.com; www.scgaudeamus.com

	
  

МАШИНСТВО И
ОБРАДА МЕТАЛА

Варилац

III

24

ПОЉОПРИВРЕДА
И ПРЕРАДА
ХРАНЕ

Ветеринарски техничар

IV

24

II ЊЕГОВАТЕЉА СТАРИЈИХ И НЕМОЋНИХ ЛИЦА ....................... 24 полазника
У програм средњошколског образовања одраслих могу се уписати лица:
• са навршених 18 година живота,
• психофизичким способностима за савладавање програма,
• завршеном основном школом, односно завршеном средњом школом за програм
преквалификације или доквалификације и
• здравствено способна за обављање послова његоватеља.
Уз пријаву за упис, кандидати су дужни приложити оригинал или овјерену фотокопију
докумената:
•
•
•
•
•

свједочанство основне школе
разредна свједочанства и свједочанства средње школе за програм
преквалификације и доквалификације
извод из матичне књиге рођених
копија личне карте
увјерење о здравственој способности за обављање послова његоватеља.

Конкурс за упис полазника отворен је до попуне. Заинтересовани кандидати пријаве
могу послати путем поште или лично доставити на адресу Средњошколског центра
„ГАУДЕАМУС“ Бања Лука, у ул. Јована Дучића број 23а.
Све додатне информације могу се добити свакoг радног дана, од 08:00 до 15:00 часова у
просторијама Средњошколског центра „ГАУДЕАМУС“ Бања Лука или на телефонске
бројеве 051/248-337 и 066/117-119.

ДИРЕКТОР
Рада Клинцов, дипл.оец

