ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИХАЈЛО ПУПИН“ НОВИ САД
БРОЈ: 5017
ДАТУМ: 30.08.2019.ГОДИНЕ

К О Н К У Р С
ЗА УПИС ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА НА
ДОКВАЛИФИКАЦИЈУ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ У
ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ
Електротехничка школа „МИХАЈЛО ПУПИН“ Нови Сад, Футошка 17, у
школској 2019/2020. години врши упис ванредних ученика на
доквалификацију и преквалификацију за следеће образовне профиле:
1. Ел.механичар за машине и опрему
10 ученика
2. Ел.механичар за термичке и расхл.уређаје
10 ученика
3. Електроинсталатер
10 ученика
4. Аутоелектричар
10 ученика
5. Ел.монтер мрежа и постројења
10 ученика
6. Монтер телекомуникационих мрежа
10 ученика
7. Електричар
10 ученика
8. Електротехничар енергетике
15 ученика
9. Ел.техничар за терм.и расхл.уређаје
15 ученика
10. Ел.техничар аутоматике
15 ученика
11. Ел.техничар електронике
15 ученика
12. Ел.техничар мултимедија
10 ученика
13. Ел.техничар рачунара
15 ученика
14. Ел.техн.за електронику на возилима
15 ученика
15. Ел.техничар телекомуникација
15 ученика
16. Ел.техничар процесног управљања
10 ученика
17. Ел.техничар мехатронике
10 ученика
18. Ел.техничар телекомуникација
10 ученика
19. Ел.техничар информационих технологија
10 ученика
20. Специјализација за пети степен стручне спреме 40 ученика
УСЛОВИ И РОКОВИ УПИСА:
Кандидати који су завршили трећи степен стручне спреме, дужни су
да поднесу сва сведочанства о претходно завршеној школи, извод из

матичне књиге рођених и диплому. Остали кандидати, дужни су да
поднесу сведочанство о претходно завршеном разреду, извод из матичне
књиге рођених. Кандидати који уписују пети степен стручне спреме,
дужни су да поднесу документа о претходно завршеној школској спреми у
електро струци, као и потврду предузећа да имају 2 године (за кандидате
који су завршили четврти степен , односно 4 године за кандидате који су
завршили трећи степен стручне спреме) радног искуства у струци.
Пријаве се добијају у школи (референтска служба, просторија 27/ПР) у
времену од 8 – 13,00 часова у периоду од

01. до 30.септембра 2019.године
Трошкови уписнине износе 3.300,00 динара, а трошкови наставе ће се
утврдити до 15.10.2019. године у зависности од броја пријављених
кандидата по образовним профилима.

НАПОМЕНА: СВЕ НАКНАДНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ СЕ
ДОБИТИ У РЕФЕРЕНТСКОЈ СЛУЖБИ.

Директор Школе:
___________________________________
(МИЛАН ВУКОБРАТ,дипл.инж.ел.техн.)

