
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ „Средњошколски центар Приједор“, Приједор 

Николе Пашића 4, тел.: 052 
ЈИБ: 4400697120001, Организациони код: 08150033 

 
Дана: 09.12.2019. године 

 
Број: 1743/19. 

 
На основу члана 25. став 1.

и 1/12) и Рјешења Министарства просвјете и културе РС, Завода за образовање одраслих, број: 07/5.1./604

571/11. од 09.12.2011. године д и р е к т о р, ЈУ „Средњошколски центар Приједор“ у П
 

 
ЗА УПИС ПОЛАЗНИКА У ПРОГРАМЕ ЗА СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ, 

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ У ЧЕТВЕРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ 

ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ ЗА СЛИЈЕДЕЋЕ СТРУКУ И ЗАНИМАЊЕ :
  
СТРУКА ЗАНИМАЊЕ

  

ЗДРАВСТВО МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР
 

 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА : 

 
- Навршених 18 година живота, 

 
- Да су психофизички способни савладати програм,

 
- Да су завршили средњу школу (за програме преквалификације и доквалификације),

 
- Да су завршили основну школу (за програм средњег стручног образовања одраслих).

 
ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС :

 
1. Пријава за упис (добија се у Школи)

 
2. Оригинална свједочанства о завршеној основној школи (за програм средњег 

стручног образовања одраслих),
 

3. Оригинална свједочанства о стеченој стручној спреми (за програме преквалификације и 
доквалификације), 

 

3. Родни лист . 
 

Полазник образовања одраслих уписује се у јавно важећи програм образовања одраслих. 

Трајање извођења програма преквалификације,

спреме регулисано је Законом о образовању одраслих ( „Службени гласник РС“, број: 59/09 и 1/12)
 

Документа за конкурс примају се

ЈУ „Средњошколски центар Приједор “ у Приједору, Николе Пашића број 4.

попуне минималног броја кандидата. 

отказивања уписа уколико се не пријави довољан број кандидата. Све информације можете добити на 

телефон: 052/211-262.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ЈУ „Средњошколски центар Приједор“, Приједор
Николе Пашића 4, тел.: 052-211-262, e-mail: ss33@skolers.org

ЈИБ: 4400697120001, Организациони код: 08150033

На основу члана 25. став 1. Закона о образовању одраслих ( „Службени гласник РС“, број: 59/09 

и 1/12) и Рјешења Министарства просвјете и културе РС, Завода за образовање одраслих, број: 07/5.1./604

571/11. од 09.12.2011. године д и р е к т о р, ЈУ „Средњошколски центар Приједор“ у П

КОНКУРС 

ЗА УПИС ПОЛАЗНИКА У ПРОГРАМЕ ЗА СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ, 

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ У ЧЕТВЕРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ 

ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ ЗА СЛИЈЕДЕЋЕ СТРУКУ И ЗАНИМАЊЕ :

ЗАНИМАЊЕ СТЕПЕН 
  

МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР IV 

Да су психофизички способни савладати програм, 

Да су завршили средњу школу (за програме преквалификације и доквалификације),

Да су завршили основну школу (за програм средњег стручног образовања одраслих).

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС : 

Пријава за упис (добија се у Школи) 

Оригинална свједочанства о завршеној основној школи (за програм средњег 

стручног образовања одраслих), 

Оригинална свједочанства о стеченој стручној спреми (за програме преквалификације и 

Полазник образовања одраслих уписује се у јавно важећи програм образовања одраслих. 

Трајање извођења програма преквалификације, доквалификације и стицања средње стручне 

спреме регулисано је Законом о образовању одраслих ( „Службени гласник РС“, број: 59/09 и 1/12)

примају се у периоду од 8,00 - 14,00 часова код секретара школе на а

ЈУ „Средњошколски центар Приједор “ у Приједору, Николе Пашића број 4. Конкурс остаје отворен до 

а. Организатор образовања одраслих (школа) задржава право 

отказивања уписа уколико се не пријави довољан број кандидата. Све информације можете добити на 

Директор, 

Александар Миљешић, проф.

ЈУ „Средњошколски центар Приједор“, Приједор 

ss33@skolers.org 

ЈИБ: 4400697120001, Организациони код: 08150033 

Закона о образовању одраслих ( „Службени гласник РС“, број: 59/09 

и 1/12) и Рјешења Министарства просвјете и културе РС, Завода за образовање одраслих, број: 07/5.1./604-

571/11. од 09.12.2011. године д и р е к т о р, ЈУ „Средњошколски центар Приједор“ у Приједору расписује : 

ЗА УПИС ПОЛАЗНИКА У ПРОГРАМЕ ЗА СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ, 

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ У ЧЕТВЕРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ 

ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ ЗА СЛИЈЕДЕЋЕ СТРУКУ И ЗАНИМАЊЕ : 

БРОЈ 

24 

Да су завршили средњу школу (за програме преквалификације и доквалификације), 

Да су завршили основну школу (за програм средњег стручног образовања одраслих). 

Оригинална свједочанства о завршеној основној школи (за програм средњег 

Оригинална свједочанства о стеченој стручној спреми (за програме преквалификације и 

Полазник образовања одраслих уписује се у јавно важећи програм образовања одраслих. 

доквалификације и стицања средње стручне 

спреме регулисано је Законом о образовању одраслих ( „Службени гласник РС“, број: 59/09 и 1/12) 

14,00 часова код секретара школе на адресу : 

Конкурс остаје отворен до 

кола) задржава право 

отказивања уписа уколико се не пријави довољан број кандидата. Све информације можете добити на 

 

Александар Миљешић, проф. 


