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SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U  I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U 2016./17. ŠKOLSKOJ GODINI                                                                                   
NA PODRUČJU SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I UPIS UČENIKA U UČENIČKI DOM  

 
I. UPISNI ROKOVI 

 

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2016. / 2017.u ljetnome i jesenskome upisnom roku. 
 

Ljetni upisni rok 

Opis postupaka Datum 

Početak prijava kandidata u sustav 2.6. 2016.  

Početak prijava obrazovnih programa 27. 6. 2016.  

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 28. 6. 2016.  

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 29.06.5.7. 2016.  

Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 27. 6. 2016.  

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 2.-27.6. 2016.  

Završetak prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju 
dodatna prava za upis 

5. 7. 2016.  

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 6. 7. 2016.  

Zaključavanje odabira obrazovnih programa. Početak ispisa prijavnica 6. 7. 2016.  

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu) 
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice 

8. 7. 2016.  

Objava konačnih ljestvica poretka 11. 7. 2016.  
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Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, liječnička svjedodžba medicine rada, 
ugovor o naukovanju učenika i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole 
 
Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao 
(škole same određuju točne datume zaprimanja upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u 
natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole) 

11. – 15. 7. 2016.  

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski rok 18. 7. 2016.  

Službena objava broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 14. 8. 2016.  

 
Jesenski upisni rok 

 

Opis postupaka Datum 

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 22. 8. 2016.  

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH 
Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.) 

22. 8. 2016.  

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 23. 8. 2016.  

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 24. 8. – 25. 8. 2016.  

Završetak prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna 
prava za upis 
Završetak unosa rezultata popravnog ispita 
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 

26. 8. 2016.  

Zaključavanje odabira obrazovnih programa 
Početak ispisa prijavnica 

29. 8. 2016.  

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu) 
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice 

31.8. 2016.  

Objava konačnih ljestvica poretka 1 9. 2016.  

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, liječnička svjedodžba 
medicine rada, ugovor o naukovanju i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole. 

2. 9. 2016.  



3 
 

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao 

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog roka 3.9.2016. 

Prijava učenika u naknadnom roku podnosi se školi pisanim zahtjevom   5. - 9.9.2016. 

 
  

 

 

PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 
 

Ljetni upisni rok 
 

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i 
sport Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe 

2.– 15. 6. 2016.  

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem 
prijavnom uredu 

2. – 20. 6. 2016. 

Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ 2. – 20. 6. 2016.  

Provođenje dodatnih provjera za učenike s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav 21. – 23. 6. 2016. 

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta 
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa 

 
24. 6. 2016.  

 

Jesenski upisni rok 
 

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i 
sport Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe 

16. – 17. 8. 2016.  

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem 
prijavnom uredu 

16. – 17. 8. 2016. 
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Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ 16. – 17. 8. 2016. 

Provođenje dodatnih provjera za učenike s TR i unos rezultata u sustav 18. 8. 2016.  

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta 19.8.2016.  

 

PRIJAVA UČENIKA KOJI SE UPISUJU U ODJELE ZA SPORTAŠE U LJETNOME I JESENSKOME UPISNOM ROKU 
 

Opis postupaka Datum 

Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u 2. – 5.6.2016.  

Uprava za sport Ministarstva šalje nerangirane liste kandidata po sportovima i šalje ih nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-
lista po sportovima 

6.6.2016.  

Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti 7. – 10.6.2016.  

Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli 
upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste 

13. 6. 2016.  

Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci…) Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste 13. – 17.6.2016.  

Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Ministarstvu (Upravi 
za sport) 

20. 6. 2016.  

Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma 20. – 24.6. 2016.  

 
 
 

NAKNADE ZA POVEĆANJE TROŠKOVA OBRAZOVANJA  
 

Za pojedine programe obrazovanja mogu se utvrditi povećani troškovi obrazovanja. 
 
Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika te cijena obrazovanja za svaku godinu obrazovanja donosi školski odbor, uz suglasnost osnivača školske ustanove, a objavljuje u 
natječaju za upis učenika u I. razred i NISpuSŠ-u. 

 
Škola može potpuno ili djelomično osloboditi učenika obveze plaćanja povećanih troškova obrazovanja. Odluku o oslobađanju od plaćanja donosi školski odbor na prijedlog ravnatelja te uz 
suglasnost osnivača.  
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II. PLAN UPISNIH MJESTA PO ŠKOLAMA I OBRAZOVNIM PROGRAMIMA  
 

 
 

 
NAZIV I ADRESA SREDNJE ŠKOLE                     
 
Naziv obrazovnog programa/zanimanja i 
trajanje obrazovanja 
 
 

 
Broj 
upis 
nih  
mje 
sta 

 
Bodo

vni 
prag 

 
Predmet 
posebno 
važan za 

upis 
koji 

određuje 
škola 

 
Natjecanje iz 
znanja koje s 
vrednuje pri 

upisu 

 
Potrebna dokumentacija za upis,                    
 
Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera 

 
Strani jezici 
koji se uče u 
školi 

 
SREDNJA ŠKOLA GLINA, Frankopanska 30, 44 400 Glina; Tel.: 044 882 555;  www.ss-glina.skole.hr 

 

Opća gimnazija (320104) 4 godine  24 - Biologija  
Natjecanje i 

smotra iz 
biologije 

Upisnica 
 

Engleski 
Njemački 

Ekonomist (060604) 4 godine 24 - 
Tehnička 
kultura 

Natjecanje 
mladih 

tehničara 

Potvrda nadležnog školskog liječnika 
Upisnica 

Engleski 
Njemački 

Prodavač (061303)  3 godine 24 - - - 
Potvrda nadležnog školskog liječnika 
Ugovor o praktičnoj nastavi   Upisnica 

Engleski 
Njemački 

Autoelektričar JMO (042253) 3 godine 8 - - - 
Liječnička svjedodžba medicine rada 
Ugovor o naukovanju    Upisnica 

Engleski 
Njemački 

Elektroinstalater JMO (042153) 3 godine 8 - - - 
Liječnička svjedodžba medicine rada 
Ugovor o naukovanju    Upisnica 

Engleski 
Njemački 

Elektromehaničar JMO (042353) 3 godine 8 - - - 
Liječnička svjedodžba medicine rada 
Ugovor o naukovanju    Upisnica 

Engleski 
Njemački 

Datum zaprimanja upisnica: 11. do 13.srpnja 2016. od 8.00 – 16.00 sati 
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SREDNJA ŠKOLA IVANA TRNSKOGA HRVATSKA KOSTAJNICA, Hrvatskih branitelja 14, 44 430 Hrv. Kostajnica 
Tel: 044 554 421; www.ss-itrnskog-hrvatskakostajnica.skole.hr 

 

Ekonomist (060604) 4 godine 24 - 
Tehnička 
kultura 

Mladi tehničari 
Potvrda nadležnog školskog liječnika , 
1.srpnja 2016. 

Njemački  
Engleski  

Opća gimnazija (320104) 4 godine 24 - Biologija Kemija 1.srpnja 2016. 
Njemački  
Engleski 

Šumarski tehničar (110104)  4 godine 24 - Fizika Mladi tehničari 
Potvrda medicine rada 
1.srpnja 2016. 

Njemački  
Engleski 

Krojač (222133) 3 godine 12 - - Mladi tehničari 
Potvrda medicine rada 
1.srpnja 2016. 

Njemački  
Engleski 

Stolar (121133) 3 godine 12 - - Mladi tehničari 
Potvrda medicine rada 
1.srpnja 2016. 

Njemački  
Engleski 

 

Datum zaprimanja upisnica: 11. do 13. srpnja 2016. 
 

SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA KUTINA, Mate Lovraka 3, 44 320 Kutina. Tel:044 683 080,  http://www.ss-tujevica-kt.skole.hr 

Opća gimnazija, (320104), 4 godine 48  Biologija Biologija  
Engleski jezik, njemački jezik, 
talijanski jezik kao fakultativni 

Prirodoslovno-matematička gimnazija (320204), 
 4 godine 

24  Biologija Biologija  
Engleski jezik, njemački jezik, 
talijanski jezik kao fakultativni 
Engleski jezik s dopisivanjem, 
njemački jezik s dopisivanjem i 
talijanski jezik kao fakultativni 

Ekonomist, (060604), 4 godine 48  
Tehnička 
kultura 

Tehnička 
kultura 

Potvrda nadležnoga školskog 
liječnika 

 

Srednja škola Tina Ujevića Kutina upisnice i dodatnu dokumentaciju zaprimat će 14. i 15. srpnja 2016. od 8,00 do 16,00 
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TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA, KUTINA, Hrvatskih branitelja 6, telefon:   044 / 629-250; 629-251   web: www.ss-tehnicka-kt.skole.hr 

Računalni  tehničar za strojarstvo  (015104),                
4 godine 

24 - tehnička 
kultura 

informatika 
računalstvo 

za upis priložiti potvrdu nadležnog školskog liječnika engleski 
njemački 

 
Tehničar za računalstvo ( 040604) 4 godine 

 
24 

 
- 

 
kemija 

informatika 
računalstvo 

 
za upis priložiti  liječničku svjedodžbu medicine rada 

engleski 
njemački 

Tehničar za električne strojeve  s  primijenjenim 
računalstvom (041104), 4 godine 

 
24 

 
- 

 
kemija 

informatika 
računalstvo 

 
za upis priložiti liječničku svjedodžbu medicine rada 

engleski 
njemački 

 
Ekološki  tehničar (330204), 4 godine 

 
24 

 
- 

 
fizika 

 
fizika 

za  upis priložiti liječničku svjedodžbu  medicine 
rada 

engleski 
njemački 

 
Industrijski mehaničar (012103), 3 godine 

 
24 

 
- 

- mladi  
tehničari 

 
za upis priložiti liječniku svjedodžbu medicine rada 

engleski 
njemački 

Instalater  grijanja i klimatizacije (013633),  
3 godine 

12 - - mladi  
tehničari 

za upis priložiti liječniku svjedodžbu medicine rada engleski 
njemački 

Elektroinstalater (042133), 3 godine 12 - - mladi  
tehničari 

za upis priložiti liječniku svjedodžbu medicine rada engleski 
njemački 

Tehnička škola Kutina će 12.07.2017. godine zaprimati upisnice i dodatnu dokumentaciju, od 08,00 – 14,00 sati 

 

 
SREDNJA ŠKOLA NOVSKA, Tina Ujevića 2/a, 044/601-126, www.ss-novska.skole.hr 

Ekonomist (060604) 4 g. 24 - Biologija Biologija Upisnica, Potvrda nadležnog školskog liječnika 
njemački, 
engleski 

Opća gimnazija (320204) 4 g. 24 - Biologija Biologija Upisnica, Liječnička svjedodžba medicine rada 
njemački, 
engleski 

Prodavač (061303) IG 3 g. 24 - - - Upisnica, Potvrda nadležnog školskog liječnika 
njemački, 
engleski 

Strojarski tehničar (010104) 4 g. 24 - 
Biologija 

 
Biologija 

 
Upisnica, Liječnička svjedodžba medicine rada 

njemački, 
engleski 

Bravar (014133) 3 g. 12 - - - Upisnica, Liječnička svjedodžba medicine rada 
njemački, 
engleski 

Stolar (121133) 3 g. 12 - - - Upisnica, Liječnička svjedodžba medicine rada 
njemački, 
engleski 

http://www.ss-tehnicka-kt.skole.hr/
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Dokumentaciju za upise Srednja škola Novska zaprimat će od 11. do 14.  srpnja od 8.00 do 12.00 sati. 

SREDNJA ŠKOLA PETRINJA, I. Gundulića 3, 44250 Petrinja, tel. 044 814 142, http://ss-petrinja.skole.hr/ 

Opća gimnazija (320104) – 4.g. 48 - Biologija Kemija 

Upisnica, dokazi o dodatnim bodovima,  
Provjera znanja stranog jezika za učenike koji 
mijenjaju I. strani jezik, a nisu ga učili najmanje 4 
godine u OŠ ,  dana 29.06.2016. u 8,00 sati 

Engleski  i 
njemački (I. i 
II. strani jezik) 

Pomoćni voćar – vinogradar – vinar TES (088293) 
3.g. 

6 -  Mladi tehničari 

Upisnica, dokazi o dodatnim bodovima, Potvrda 
nadležnog liječnika školske medicine, Mišljenje 
HZZ-a, Rješenje Ureda državne uprave o 
primjerenom programu, 

 

Prehrambeni tehničar (090404) – 4.g. 24 - 
Tehnička 
kultura 

Fizika 

Upisnica, dokazi o dodatnim bodovima, Potvrda 
nadležnog liječnika školske medicine. 

Provjera znanja stranog jezika za učenike koji 
mijenjaju I. strani jezik, a nisu ga učili najmanje 4 
godine u OŠ, dana 29.06.2016. u 8,00 sati 

Engleski ili 
njemački jezik 

Veterinarski tehničar (100104) – 4.g. 24 - Geografija Fizika 

Upisnica, dokazi o dodatnim bodovima, Liječnička 
svjedodžba medicine rada, 

Provjera znanja stranog jezika za učenike koji 
mijenjaju I. strani jezik, a nisu ga učili najmanje 4 
godine u OŠ, dana 29.06.2016. u 8,00 sati 

Engleski ili 
njemački jezik 

Cvjećar (081403)  - 3.g. 12 -  Mladi tehničari 

Upisnica, dokazi o dodatnim bodovima, Potvrda 
nadležnog liječnika školske medicine, 

Provjera znanja stranog jezika za učenike koji 
mijenjaju I. strani jezik, a nisu ga učili najmanje 4 
godine u OŠ, dana 29.06.2016. u 8,00 sati 

Engleski ili 
njemački jezik 
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Mesar (091403) – 3.g. 12 -  Mladi tehničari 

Upisnica, dokazi o dodatnim bodovima, Liječnička 
svjedodžba medicine rada, 

Provjera znanja stranog jezika za učenike koji 
mijenjaju I. strani jezik, a nisu ga učili najmanje 4 
godine u OŠ, dana 29.06.2016. u 8,00 sati 

Engleski ili 
njemački jezik 

Upisnice se u ljetnom roku  zaprimaju 12. i 13. srpnja 2016. do 14,00 sati. 

Kandidati s teškoćama u razvoju od 2. do 15. lipnja 2016. godine javljaju se uredu državne uprave u županiji koji će im pomoći u odabiru srednje škole 
koja provodi jedan od programa za koji je kandidat dobio stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. 

 
 

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK, Sisak, Kralja Tomislava 19, 044 549798, www: ss-ekonomska-sk.skole.hr 

Ekonomist,  060604,  4 god. 48 - 
Tehnička 
kultura 

Natjecanje iz 
tehničke 
kulture 

Potvrda liječnika školske medicine 
Engleski jezik s dopisivanjem 
Njemački jezik s dopisivanjem 

Poslovni tajnik,  060504,  4 god. 26 - 
Tehnička 
kultura 

Natjecanje iz 
tehničke 
kulture 

Potvrda liječnika školske medicine 
Engleski jezik-1. strani jezik 
Španjolski jezik početni-2. strani 
jezik 

Zaprimanja upisnica i dodatne dokumentacije (Potvrda liječnika školske medicine) je 12. 7.2016. od 8:00 do 13:00 sati. 
 

 
GIMNAZIJA SISAK, Trg hrvatskih branitelja 1, tel: 044/525-943, http://www.gimnazija-sisak.skole.hr/ 

Opća gimnazija 72 - Biologija 
Natjecanja i 

smotre iz 
biologije 

Dokumentacija za upis – upisnica te ostali 
dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za 
upis 
 
Dodatna provjera predznanja stranog jezika za 
kandidate koji ga nisu učili u  školi – 12.7.2016. u 
10.00 h  

Engleski jezik, 
Njemački jezik 
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Jezična gimnazija 24 - Biologija 
Natjecanja i 

smotre iz 
biologije 

Dokumentacija za upis – upisnica te ostali 
dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za 
upis 
 
Dodatna provjera predznanja stranog jezika za 
kandidate koji ga nisu učili u  školi – 12.7.2016. u 
10.00 h 

Engleski jezik, 
Njemački jezik 

Prirodoslovno- matematička gimnazija 24 - Biologija 
Natjecanja i 

smotre iz 
biologije 

Dokumentacija za upis – upisnica te ostali 
dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za 
upis 
Dodatna provjera predznanja stranog jezika za 
kandidate koji ga nisu učili u  školi – 12.7.2016. u 
10.00 h 

Engleski jezik, 
Njemački jezik 

 
Datum zaprimanja upisnica i dodatne dokumentacije  11.7. – 13.7. 2016 od 10.00 – 15.00 h 

 
 

 
INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK, M. Cvetkovića 2,tel:044/537-218,http://ss-industrijsko-obrtnicka-sk.skole.hr/ 

Autolimar-JMO(014053)3.g. 8 - - - 
Liječnička svjedodžba medicine rada, Ugovor o 
naukovanju 

Engleski, 
njemački 

Automehaničar-JMO(014253)3.g. 18 - - - 
Liječnička svjedodžba medicine rada, Ugovor o 
naukovanju 

Engleski, 
njemački 

Autoelektričar (042233)3.g. 8 - - - 
Potvrda nadležnog liječnika školske medicine, 
Ugovor o praktičnoj nastavi 

Engleski, 
njemački 

Elektroinstalater (042133)3.g. 9 - - - 
Liječnička svjedodžba medicine rada, Ugovor o 
praktičnoj nastavi 

Engleski, 
njemački 

Elektromehaničar (042333)3.g. 9 - - - 
Liječnička svjedodžba medicine rada, Ugovor o 
praktičnoj nastavi 

Engleski, 
njemački 

Instalater grijanja i klimatizacije-JMO(013653)3.g. 13 - - - 
Liječnička svjedodžba medicine rada, Ugovor o 
naukovanju 

Engleski, 
njemački 

Vodoinstalater-JMO(013853)3.g. 13 - - - 
Liječnička svjedodžba medicine rada, Ugovor o 
naukovanju 

Engleski, 
njemački 
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CNC operater/CNC operaterka(012703)IG3.g. 18 - - - 
Liječnička svjedodžba medicine rada, Ugovor o 
praktičnoj nastavi 

Engleski, 
njemački 

Mehaničar poljoprivredne 
mehanizacije(011803)IG 3.g. 

8 
- 

 
- - 

Liječnička svjedodžba medicine rada, Ugovor o 
praktičnoj nastavi  

Engleski, 
njemački 

 
 

 
SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC, Aleja narodnih heroja 1, 44000 Sisak, 044 533 376, ss-viktorovac-sk.skole.hr 

Kuhar, 071233, 3 godine 26    
Liječnička svjedodžba medicine rada 
30.6.2016. u 10:00 sati (Engleski i Njemački jezik) 

Engleski jezik 
Njemački jezik 

Konobar, 071333, 3 godine 26    
Potvrda nadležnog školskog liječnika 
30.6.2016. u 10:00 sati (Engleski i Njemački jezik) 

Engleski jezik 
Njemački jezik 

Farmaceutski tehničar, 240404, 4 godine 26  Fizika 
Natjecanje iz 

fizike 
Liječnička svjedodžba medicine rada 
30.6.2016. u 10:00 sati (Engleski i Njemački jezik) 

Engleski jezik 
Njemački jezik 

Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar 
opće njege, 241004, 5 godina 

48  Fizika 
Natjecanje iz 

fizike 
Liječnička svjedodžba medicine rada 
30.6.2016. u 10:00 sati (Engleski i Njemački jezik) 

Engleski jezik 
Njemački jezik 

Frizer – JMO, 250353, 3 godine 26    
Liječnička svjedodžba medicine rada 
Ugovor o naukovanju 
30.6.2016. u 10:00 sati (Engleski i Njemački jezik) 

Engleski jezik 
Njemački jezik 

Dokumenti koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja i potpisani obrazac o upisu u I. razred srednje škole učenici su dužni dostaviti 11. i 
12. srpnja 2016. (ponedjeljak i utorak) od 8:00 do 14:00 sati u Školu. 
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STRUKOVNA ŠKOLA SISAK, Lađarska 1, tel: 044/530-606, http://ss-strukovna-sk.skole.hr/ 

Provođenje dodatnih ispita i provjera 29. 6. 2016. u 9.00 

Građevinski tehničar, 131104, 4 godine 24  
Likovna 
kultura 

Natjecanje iz područja 

informatike - 

računalstva (Infokup) 
Liječnička svjedodžba medicine rada 

Engleski jezik 
Njemački jezik 

Tehničar cestovnog prometa, 140204, 4 godine 14  Geografija 

Natjecanje iz područja 

informatike - 

računalstva (Infokup) 
Potvrda nadležnog školskog liječnika 

Nautičar unutarnje plovidbe, 160204, 4 godine 10  
Tehnička 
kultura 

Natjecanje iz područja 

informatike - 

računalstva (Infokup) 
Liječnička svjedodžba medicine rada 

Stolar – JMO, 121153,           3 godine 12    
Liječnička svjedodžba medicine rada 
Ugovor o naukovanju 

Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima, 
132103, 3 godine 

10    Liječnička svjedodžba medicine rada 

Zidar – JMO,133153, 3 godine 12    
Liječnička svjedodžba medicine rada 
Ugovor o naukovanju 

Tesar – JMO, 133253, 3 godine 6    
Liječnička svjedodžba medicine rada 
Ugovor o naukovanju 

Krovopokrivač – JMO, 133353,3 godine 6    
Liječnička svjedodžba medicine rada 
Ugovor o naukovanju 

Fasader – JMO, 133453, 3 godine 6    
Liječnička svjedodžba medicine rada 
Ugovor o naukovanju Engleski jezik 

Njemački jezik Keramičar-oblagač, 133633, 3 godine 8    Liječnička svjedodžba medicine rada 
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Monter suhe gradnje, 133833, 3 godine 6    Liječnička svjedodžba medicine rada 

Vozač motornog vozila, 141103, 3 godine 24    Liječnička svjedodžba medicine rada 

Krojač – JMO, 222153, 3 godine 12    
Liječnička svjedodžba medicine rada 
Ugovor o naukovanju 

Fotograf – JMO, 260153, 3 godine 6    
Liječnička svjedodžba medicine rada 
Ugovor o naukovanju 

Soboslikar-ličilac – JMO, 260353, 3 godine 6    
Liječnička svjedodžba medicine rada 
Ugovor o naukovanju 

Dimnjačar – JMO, 260753, 3 godine 6    
Liječnička svjedodžba medicine rada 
Ugovor o naukovanju 

Pomoćni kuhar i slastičar – TES, 078193, 3 
godine 

5    

Rješenje Ureda o primjerenom programu 
obrazovanja.            Stručno mišljenje 
Službe za profesionalno usmjeravanje 
Zavoda za zapošljavanje izdanog na 
temelju stručnog mišljenja nadležnog 
školskog liječnika 

 

Pomoćni cvjećar – TES, 088493, 3 godine 3     

Pomoćni pekar – TES, 098193, 3 godine 3     

Pomoćni stolar – TES, 128193, 3 godine 3     

Pomoćni krojač – TES, 228393, 3 godine 2     

Pomoćni soboslikar i ličilac – TES, 268193, 3 
godine 

4     

 

Zaprimanje upisnica i ostale dokumentacije od 11. do 15. srpnja 2016. od 8 do 14 sati. 

Zajednički roditeljski sastanak 12. srpnja 2016. u 9.00 sati 
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TEHNIČKA ŠKOLA SISAK, M. Cvetkovića 2, tel.: 044/537-335, http://www.ss-tehnicka-sk.skole.hr/ 

Strojarski računalni tehničar  (015304),  4 godine 24 / 
Tehnička 
kultura 

Natjecanje 
mladih 

tehničara 

Potrebna dokumentacija za upis: upisnica, liječnička 
svjedodžba medicine rada 
Provjera predznanja stranog  jezika (koji učenik nije 
učio u osnovnoj školi):  
Engleski jezik: 30. lipnja 2016 u 8,00 sati 
Njemački jezik : 30. lipnja 2016. u 8,00 sati 

Engleski jezik, 
Njemački jezik 

Tehničar za električne strojeve s primijenjenim 
računalstvom  (041104), 4 godine 

24 / Kemija 
Natjecanje iz 

kemije 

Potrebna dokumentacija za upis: upisnica, liječnička 
svjedodžba medicine rada 
Provjera predznanja stranog  jezika (koji učenik nije 
učio u osnovnoj školi):  
Engleski jezik: 30. lipnja 2016 u 8,00 sati 
Njemački jezik : 30. lipnja 2016. u 8,00 sati 

Engleski jezik, 
Njemački jezik 

Tehničar za elektroniku (041404), 4 godine 24 / Kemija 
Natjecanje iz 

kemije 

Potrebna dokumentacija za upis: upisnica, liječnička 
svjedodžba medicine rada 
 
Provjera predznanja stranog  jezika (koji učenik nije 
učio u osnovnoj školi):  
Engleski jezik: 30. lipnja 2016 u 8,00 sati 
Njemački jezik : 30. lipnja 2016. u 8,00 sati 

Engleski jezik, 
Njemački jezik 

Tehničar za računalstvo (041604), 4 godine 24 / Kemija 
Natjecanje iz 

kemije 

Potrebna dokumentacija za upis: upisnica, liječnička 
svjedodžba medicine rada 
Provjera predznanja stranog jezika (koji učenik nije 
učio u osnovnoj školi): 
Engleski jezik: 30. lipnja 2016. u 8,00 sati 
Njemački jezik: 30. lipnja 2016. u 8,00 sati 

Engleski jezik, 
Njemački jezik 

Ekološki tehničar (330204), 4 godine 24 / Geografija 
Natjecanje iz 

geografije 

Potrebna dokumentacija za upis: upisnica, liječnička 
svjedodžba medicine rada 
Provjera predznanja stranog jezika (koji učenik nije 
učio u osnovnoj školi): 
Engleski jezik: 30. lipnja 2016. u 8,00 sati 
Njemački jezik: 30. lipnja 2016. u 8,00 sati 

Engleski jezik, 
Njemački jezik 

Zaprimanje upisnica i ostale dokumentacije od 11. do 15. srpnja 2016. od 8 do 13 sati 
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SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO, Školska ulica 14, Topusko, tel:044/885-104, web:ss-topusko.skole.hr 

Fizioterapeutski tehničar/tehničarka, 
 240704,  4 god. 

24  Fizika Fizika 

Potrebna dokumentacija: potvrda nadležnog 
školskog liječnika 
Datum provođenja dodatnih ispita i provjera: 
29.6.2016. 

Engleski jezik ili 
njemački jezik 

Turističko-hotelijerski komercijalist,  
070204,  4 god. 

24  
Tehnička 
kultura 

Informatika 

Potrebna dokumentacija: potvrda nadležnog 
školskog liječnika 
Datum provođenja dodatnih ispita i provjera: 
29.6.2016. 

1.strani jezik engleski 
jezik ili njemački jezik; 
2.strani jezik njemački 
jezik ili engleski jezik 
1.strani jezik engleski 
jezik ili njemački jezik; 
2.strani jezik njemački 
jezik ili engleski jezik 

Kuhar, 071233, 3 god. 12   Biologija 

Potrebna dokumentacija: liječnička 
svjedodžba medicine rada 
Datum provođenja dodatnih ispita i provjera: 
29.6.2016. 

Slastičar, 092533, 3 god. 6   Biologija 

Potrebna dokumentacija: liječnička 
svjedodžba medicine rada 
Datum provođenja dodatnih ispita i provjera: 
29.6.2016. 

1.strani jezik engleski 
jezik ili njemački jezik; 
2.strani jezik njemački 
jezik ili engleski jezik 
1.strani jezik engleski 
jezik ili njemački jezik; 
2.strani jezik njemački 
jezik ili engleski jezik 

Konobar, 071333  , 3 god. 6   Biologija 

Potrebna dokumentacija: potvrda nadležnog 
školskog liječnika 
Datum provođenja dodatnih ispita i provjera: 
29.6.2016. 

Automehaničar – JMO, 014253  , 3 god. 8   
Natjecanje 

mladih 
tehničara 

Potrebna dokumentacija: liječnička 
svjedodžba medicine rada, ugovor o 
naukovanju 
Datum provođenja dodatnih ispita i provjera: 
29.6.2016. 

Engleski jezik ili 
njemački jezik 

Vodoinstalater – JMO, 013853   , 3 god. 8   
Natjecanje 

mladih 
tehničara 

Potrebna dokumentacija: liječnička 
svjedodžba medicine rada, ugovor o 
naukovanju 
Datum provođenja dodatnih ispita i provjera: 
29.6.2016. 

Engleski jezik ili 
njemački jezik 

Upisnice i dodatnu dokumentaciju Srednja škola Topusko zaprimat će 11. i 12. 7. 2016. godine u vremenu od 8,00 do 14,00 sati. 
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NAZIV I ADRESA SREDNJE ŠKOLE                     
 
Naziv obrazovnog programa/zanimanja, šifra i 
trajanje obrazovanja 
 

 
Broj 
upis- 
nih  

mjest
a 

 
Bodo

vni 
prag 

 
Predmet 
posebno 
važan za 

upis 
koji 

određuje 
škola 

 
Natjecanje iz 
znanja koje s 
vrednuje pri 
upisu koje 
određuje 
škola  

 

 
Potrebna dokumentacija za upis,                   
 
Datumi provođenja dodatnih ispita i 
provjera 

 
Strani jezici koji se 
uče u školi 

 
GLAZBENA ŠKOLA FRANA LHOTKE, Sisak, Trg Ljudevita Posavskog 2, tel. 548-528, www.fran-lhotka.hr 

Pripremno obrazovanje –  
 glazbenik teorijski smjer 10660 

5 100   30.06.2016. u 8,00 sati  

Pripremno obrazovanje –  
glazbenik pjevač 10659 

10 100   30.06.2016. u 10,00 sati  

Pripremno obrazovanje –  
glazbenik trombonist 1991 

1 100   30.06.2016. u 10,00 sati  

Glazbenik teorijski smjer 292004 5 70 povijest  30.06.2016. u 10,00 sati  

Glazbenik pjevač 291904 3 70 povijest  30.06.2016. u 10,00 sati  

Glazbenik klarinetist 291004 2 70 povijest  30.06.2016. u 10,00 sati  

Glazbenik klavirist 290104 2 70 povijest  30.06.2016. u 10,00 sati  

Glazbenik trombonist 291504 3 70 povijest  30.06.2016. u 10,00 sati 
 
 

Glazbenik gitarist 290704 2 70 povijest  30.06. 2016. u 10,00 sati  

Glazbenik harmonikaš 291804 1 70 povijest  30.06.2016. u 10,00 sati  

Glazbenik flautist 290904 1 70 povijest  30. 06. 2016. u 10,00 sati  

Glazbenik trubač 291404 2 70 povijest  30.06.2016. u 10,00 sati  

Glazbenik violinist 290304 1 70 povijest  30.06.2016. u 10,00 sati  
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GLAZBENA ŠKOLA U NOVSKOJ, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 44330 Novska   tel-fax: 044/601-299 
e-mail: glazbena-skola-novska@sk.t-com.hr; www.glazbena-novska.hr 

Glazbenik gitarist 290704 2 70 povijest  30.06.2016. u 10,00 sati  

Glazbenik harmonikaš 291804 1 70 povijest  30.06.2016. u 10,00 sati  

Glazbenik flautist 290904 1 70 povijest  30.06.2016. u 10,00 sati  

Glazbenik trubač 291404 2 70 povijest  30.06.2016. u 10,00 sati  

Glazbenik violinist 290304 1 70 povijest  30.06.2016. u 10,00 sati  

NAPOMENA: 
Zdravstvene kontraindikacije vezane za obrazovne programe/zanimanja objavljene su na web stranicama i oglasnim pločama srednjih škola, a Jedinstveni popis 

zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednjih škola objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta. 

 
 

 
 
 
 

III. NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U UČENIČKI DOM  
 
 
REPUBLIKA  HRVATSKA 
ŽUPANIJA SISAČKO - MOSLAVAČKA 
UČENIČKI DOM - KUTINA 
Crkvena 26, 44320 KUTINA 
Tel : 044/ 683 – 542 
Fax :044/692 – 496 
http://dom-ucenicki-kutina.skole.hr/  

  
Na  osnovu  čl. 134.   Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te na osnovu čl.25. Statuta Učeničkog doma - Kutina,  Učenički dom – Kutina raspisuje 
 
 N  A  T  J  E  Č  A  J  
                                                  za upis učenika  u  Dom za školsku godinu 2016. / 2017. 

mailto:glazbena-skola-novska@sk.t-com.hr
http://www.glazbena-novska.hr/
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Učenički  dom – Kutina  upisuje    novih   40   učenika (27 M  i  13 Ž) 
 
Za  sudjelovanje u  natječaju  učenici  prilažu : 

a)  prijavnicu na natječaj za upis  
b)  potvrdu škole o upisu u srednju školu ili mjestu na ljestvici poretka 
c)  preslike svjedožbi o završenom 5.,6., 7. i 8. razredu osnovne škole 
d)  dokaz o državljanstvu (preslika domovnice) 
d) ostale dokumente koji mogu utjecati na izravan upis i pravo prednosti                        na upis ukoliko se za smještaj u Dom prijavi više učenika od raspoloživih 
mjesta,     a prema  Odluci o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove koju  donosi  ministar znanosti,obrazovanja i sporta.  
 

LJETNI  UPISNI  ROK  
 
- prijave za upis – petak,  08.07.2016.  od 8 do 16 sati 
- objava konačnih ljestvica poretka i upis u Učenički dom  – utorak, 12.07.2016.     od 8 do 16 sati   
- objava slobodnih mjesta za jesenski rok (na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Doma )–  srijeda, 13.07.2016.   
- UPISI -  14.7.2016 od 12 do 18 sati i 15.07.2016. od 8 do 16 sati  

 
Svi zainteresirani moći će navedenu Odluku naći na internetskim stranicama Ministarstva znanosti , obrazovanja i sporta, internetskoj  stranici Učeničkog doma-Kutina ili na 
oglasnoj ploči Doma. 

 
JESENSKI  UPISNI  ROK  
 
-  prijave za upis – četvrtak  01.09.2016. od 8 do 14 sati 
- objava konačnih ljestvica poretka učenika i upis u Dom  – petak  02.09.2016. od 8 do 16 sati   

 
Za upis učenika u Učenički dom Kutina učenik je dužan donijeti potvrdu škole o upisu u školu ili mjestu koje je zauzeo na ljestvici poretka ,a koja sadrži pečat škole i potpis  
ravnatelja. 

 
Sve ostale informacije o prijavi i upisu učenika u Učenički dom - Kutina za  školsku godinu 2016./2017.  mogu se dobiti u tajništvu  Doma                                                              
Crkvena 26, Kutina,  ili na telefon 044/683-542  ili  044/692-496.  
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