
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
SREDNJE ŠKOLE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 22.st.6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10 i 105/10.) objavljuju

4 84 3,00

4 28 1,00

4 28 1,00
bodovni prag:

50 bodova

4 28 1,00

engleski
njemački

latinski (1. i 2.
razred

bodovni prag:
55 bodova

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

povijest
zemljopis

bodovni prag:
52 boda

GIMNAZIJA SISAK
Trg hrvatskih branitelja 1

44000 SISAK
Tel: 044/525-094 prirodoslovno-

matematička
gimnazija

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

fizika
zemljopis

engleski/
njemački

28

bodovni prag:
44 boda;

liječnička potvrda
o raspoznavanju

1,0028

hrvatski jezik
matematika
strani jezik

fizika
tehnička kultura

bodovni prag:
36 bodova;

liječnička potvrda
o raspoznavanju

boja 
bodovni prag:
36 bodova;

liječnička potvrda 
o raspoznavanju

boja 

1,00

engleski/
njemački

EKONOMSKA ŠKOLA
SISAK

Kralja Tomislava 19
44000 SISAK

Tel: 044/549-798

ekonomist 4 84 3,00
bodovni prag:

42 boda

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

povijest
zemljopis

N A T J E Č A J
za upis učenika u I. razred srednjih škola i smještaj u učeničke domove za 2011./2012. školsku godinu 

opća gimnazija

jezična gimnazija

Broj
učenika

Broj
razrednih

odjela

Bodovni prag
i

posebni uvjeti

Nastavni predmeti
značajni za izbor

kandidata 

ZANIMANJE/
PROGRAM

Strani jezici
koji se u če u školi

Naziv šlole
Adresa
Telefon

Trajanje
obraz.
u god.

tehničar za 
računalstvo

4

računalni tehničar
za strojarstvo

TEHNIČKA ŠKOLA
SISAK

M. Cvetkovića 2
44000 SISAK

tehničar za
električne strojeve

s primjenjenim
računalstvom

4

I. JAVNE ŠKOLE



4 28 1,00

4 28 1,00

3 20 0,71

3 10 0,36

3 18 0,64

njemački/
engleski

latinski ( 1.i 2. godina)

ekološki tehničar
bodovni prag:
38 bodova;

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

kemija
biologija

engleski/
njemački

latinski ( 1.i 2. godina)

2,0056

farmaceutski
tehničar 

bodovni prag:
42 boda

liječnička svjedodžba
medicine rada

bodovni prag:
40 bodova

liječnička svjedodžba
medicine rada

njemački/
engleski

Liječnička svjedodžba
medicine rada

i ugovor o naukovanju
koji učenici sklapaju nakon 

10

1,0028

28 1,00

engleski/
njemački

hrvatski jezik
matematika
strani jezik

fizika

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

biologija
zemljopis

Liječnička svjedodžba
medicine rada

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

biologija
kemija

hrvatski jezik
strani jezik
matematika
zemljopis
povijest

Liječnička svjedodžba
medicine rada. 

bodovni prag:
40 bodova;

liječnička potvrda
o raspoznavanju boja

boja

tehničar za 
elektroniku

4 28 1,00

44000 SISAK
Tel: 044/537-219

INDUSTRIJSKO - 
OBRTNIČKA ŠKOLA

44000 SISAK
Marijana Cvetkovića 2

elektroinstalater -
JMO

CNC operater / CNC 
operaterka

automehaničar- JMO

SREDNJA ŠKOLA
VIKTOROVAC
44000 SISAK

Ante Kovačića bb
Tel: 044/533-376

3

medicinska sestra/
tehničar opće 

zdravstvene njege

3

3

3

3

kuhar

konobar

prodavač

5

1,0028

0,36

1,0028

autoelektričar - JMO

instalater grijanja
i klimatizacije - JMO



3 14 0,50

3 8 0,29

3 8 0,28

3 14 0,50

3 10 0,36

4 28 1,00

3 28 1,00
liječnička svjedodžba 

medicine rada za vozača 

3 14 0,50

3 20 0,71

3 10 0,38

3 8 0,31

3 16 0,62

3 8 0,31

3 8 0,29

OBRTNIČKA ŠKOLA 
44000 SISAK
Lañarska 1

Tel: 044/530-606 zidar - JMO

keramičar-oblagač

krojač - JMO

rukovatelj samohod.
grañevinskim stroj.

grañevinski
tehničar

krovopokrivač - JMO

vozač motornog
vozila

tehničar cestovnog
prometa

stolar - JMO

fotograf - JMO

tesar - JMO

10 0,38
soboslikar - 
ličilac - JMO

3

28
bodovni prag:

40 bodova

koji učenici sklapaju nakon 
rangiranja u Školi 

engleski/
njemački

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

fizika
tehnička kultura

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

fizika
tehnička kultura

fizika
tehnička kultura

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

tehnička kultura
zemljopis

engleski/
njemački

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

fizika
tehnička kultura

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

likovna kultura
tehnička kultura

bodovni prag:
36 bodova

liječnička svjedodžba 
medicine rada

Marijana Cvetkovića 2
Tel: 044/537-218

3 14 0,50

1,00

liječnička svjedodžba 
medicine rada i ugovor o 
naukovanju registriran u 

nadležnoj Obrtničkoj komori 
koji se sklapa nakon prijave

4

plinoinstalater - JMO

vodoinstalater - JMO

autolimar - JMO

limar - JMO

strojobravar - JMO



3 2 0,20
3 3 0,30
3 3 0,30
3 3 0,30

4 56 2,00

4 56 2,00

4 28 1,00

SREDNJA ŠKOLA
TINA UJEVIĆA

KUTINA
Mate Lovraka 3
Tel:044/683-080

tehničar za
računalstvo

ekonomist

računalni tehničar
za strojarstvo

0,50

TES programi (učenici s teškoćama u razvoju)

10 0,38
ličilac - JMO

3 matematika
kemijaa

tehnička kultura

1,00
bodovni prag:

54 boda

bodovni prag:
44 boda

3

Rješenje Ureda državne 
uprave kojim je učenik 

ostvario pravo na posebne 
oblike odgoja iobrazovanja u 

osnovnoj školi ili nalaz i 
mišljenje nadležnog Centra za 

socijalnu skrb i mišljenje 
ovlaštene službe za 

profesionalno usmjeravanje. 
Drugi propisani dokumenti 
kojima se utvrñuje program hrvatski jezik

strani jezik
matematika

povijest
zemljopis

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

fizika
zemljopis

engleski / njemački

engleski
njemački

latinski (1. i 2. razred)

bodovni prag:
54 boda

4

4
prirodoslovno-
matematička

gimnazija

bodovni prag:
36 bodova

28 1,00

bodovni prag:
36 bodova;

liječnička potvrda 
o raspoznavanju boja 

28

pomoćni kuhar
i slastičar - TES 

pomoćni soboslikar
i ličilac-TES

pomoćni pekar-TES

5

pomoćni krojač-TES

4

1,00

0,40

pomoćni stolar-TES

pomoćni cvječar-TES

opća gimnazija

3

tehničar za
električne strojeve

s primjenjenim
računalstvom

28

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

povijest
zemljopis

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

fizika
tehnička kultura

bodovni prag:
36 bodova;

liječnička potvrda o 
raspoznavanju boja

4



4 28 1,00

3 28 1,00

3 14 0,50

3 14 0,50

3 14 0,50

4 28 1,00

4 28 1,00

3 14 0,50

3 14 0,50

3 14 0,50
liječnička svjedodžba 

medicine rada i ugovor o 
naukovanju

3 28 1,00

TEHNIČKA ŠKOLA
KUTINA

Hrvatskih branitelja 6
Tel: 044/629-251

web: www.ss-tehnicka-kt.skole.hr

industrijski mehaničar

elektroinstalater -
JMO

engleski
njemački

latinski (1. i 2.
razred)

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

povijest
zemljopis

bodovni prag:
40 bodova

engleski / njemački

liječnička svjedodžba 
medicine rada i ugovor o 

naukovanju

bodovni prag:
46 bodova

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

povijest
fizika

hrvatski jezik
strani jezik
matematika
zemljopis

tehnička kultura

hrvatski jezik
matematika
strani jezik

fizika
tehnička kultura 

hrvatski jezik
matematika
strani jezik

likovna kultura
tehnička kultura 

engleski / njemački

liječnička svjedodžba 
medicine rada

SREDNJA ŠKOLA 
NOVSKA

Tina Ujevića bb
Tel: 044/600-045

vodoinstalater - JMO

stolar - JMO

prodavač - JMO

opća gimnazija

krojač - JMO

14

autolimar - JMO

14

liječnička svjedodžba 
medicine rada i ugovor o 

naukovanju

3

kemijski tehničar

0,50 liječnička svjedodžba 
medicine rada i potvrdu o 

raspoznavanju bojaautoelektričar - JMO

ekonomist

automehaničar- JMO

plinoinstalater - JMO

0,50

liječnička svjedodžba 
medicine rada 

3

hrvatski jezik
matematika
strani jezik

fizika
tehnička kultura

bodovni prag:
36 bodova

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

kemija
biologija



4 48 2,00

4 24 1,00

4 24 1,00

3 12 0,50

3 24 1,00

3 12 0,50

4 24 1,00

4 24 1,00

3 24 1,00

3 8 0,33

3 8 0,34

3 8 0,33

engleski / njemački

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

fizika
tehnička kultura

SREDNJA ŠKOLA
GLINA

Frankopanska 30
Tel: 044/882-555

liječnička svjedodžba 
medicine rada

opća gimnazija
bodovni prag:

46 bodova

ekonomist
bodovni prag
40 bodova

liječnička svjedodžba 
medicine rada i ugovor o 

naukovanju

elektroinstalater- 
JMO

prodavač

autoelektričar - JMO

elektromehaničar -
JMO

bodovni prag:
36 bodova

bodovni prag: 
46 bodova

bodovni prag:
36 bodova

englesk i/ njemački
latinski(1. i 2.

 razred)

engleski / njemački

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

povijest
zemljopis

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

kemija
biologija

opća gimnazija

voćar-vinogradar-
vinar

SREDNJA ŠKOLA
PETRINJA

Gundulićeva 3
Tel: 044/812-141

engleski/njemački
latinski(1. i 2.

 razred)

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

povijest
zemljopis 

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

kemija
biologija

veterinarski tehničar

cvjećar

mesar

prehrambeni tehničar

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

povijest
zemljopis 



4 24 1,00

4 28 1,00

3 6 0,25

3 6 0,25

3 12 0,50

4 24 1,00

4 24 1,00

4 24 1,00

3 12 0,50

3 12 0,50

bodovni prag:
46 bodova

SREDNJA ŠKOLA
IVANA TRNSKOGA

HRVATSKA KOSTAJNICA
Hrvatskih branitelja 14

Tel: 044/554-421
web: www.ss-itrnskog-

hrvatskakostajnica.skole.hr

šumarski tehničar

ekonomist

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

povijest
zemljopis

krojač - JMO

bodovni prag:
33 boda

opća gimnazija

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

kemija
biologija

liječnička svjedodžba 
medicine rada i ugovor o 
naukovanju koji učenici 

sklapaju nakon rangiranja u 
Školi.

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

fizika
tehnička kultura

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

tehnička kultura
likovna kultura

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

kemija
biologija

engleski
njemački

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

biologija
kemija

engleski
njemački
latinski

engleski / njemački

SREDNJA ŠKOLA
TOPUSKO

Školska ulica 14
Tel: 044/885-104

turističko hotelijerski
komercijalist

bodovni prag: 
36 bodova

liječnička svjedodžba 
medicine rada

konobar - JMO

engleski
njemački
francuski

engleski
njemački

latinski (1. i 2.
razred)

liječnička svjedodžba 
medicine rada

bodovni prag:
40 bodova 

stolar - JMO

fizioterapeutski 
tehničar

hrvatski jezik
strani jezik
matematika

fizika
biologija

bodovni prag: 
40 bodova

liječnička svjedodžba 
medicine rada

kuhar - JMO

slastičar - JMO



4 25 1

4 25 1

GLAZBENA ŠKOLA FRAN LHOTKA SISAK
SISAK, Trg Ljudevita Posavskog 2
Tel: 548-528

o b j a v l j u j e

GLAZBENIK VIOLINIST 1 UČENIK
GLAZBENIK HARMONIKAŠ 1 UČENIK
GLAZBENIK PJEVAČ 2 UČENIKA
GL.TEORIJSKI SMJER 3 UČENIKA

N A T J E Č A J
za upis učenika u Srednju glazbenu školu za školsku 2011./12. godinu

a) U I. razred pripremne izobrazbe upisuje se 12 učenika za zanimanje:

1 UČENIK
4 UČENIKA

GLAZBENIK TROMBONIST                  

GLAZBENIK SAKSOFONIST                   

1 UČENIK
1 UČENIK
1 UČENIKGLAZBENIK KLARINETIST            

b) U I. razred srednje glazbene škole upisuje se 17 učenika za zanimanje:

GLAZBENIK PJEVAČ

GLAZBENIK ROGIST

U I. razred pripremne naobrazbe mogu se upisati učenici koji nisu završili osnovnu glazbenu školu. Pripremni program traje dvije godine, a mogu se u pravilu upisati 
učenici s najviše navršenih 15 godina starosti. Iznimku čini glazbenica pjevačica te glazbenik pjevač koji se mogu upisati do navršene 20. odnosno 22. godine života.

4 UČENIKA

Kandidati pristupaju audiciji s ispitom sluha, glazbenog pamćenja i ritma.

GLAZBENIK TRUBAČ                    

GLAZBENIK KLARINETIST

GLAZBENIK KLAVIRIST                 5 UČENIKA
GLAZBENIK GITARIST                   

GL. TEORETSKI SMJER                

1 UČENIK

2 UČENIKA
1 UČENIKA

GLAZBENIK TRUBAČ 1 UČENIK

Broj
učenika

Broj
razrednih

odjela

Bodovni prag
i

posebni uvjeti

II. PRIVATNE ŠKOLE
Naziv škole

Adresa
Telefon

ZANIMANJE/
PROGRAM

Nastavni predmeti
značajni za izbor

kandidata 

Strani jezici
koji se u če u školi

SREDNJA STRUKOVNA 
ŠKOLA KOTVA SISAK

s pravom javnosti
Marijana Celjaka 88/b

   44000 SISAK
Tel: 044/ 815-779

vozač motornog 
vozila

tehničar cestovnog 
prometa

Trajanje
obraz.
u god.



Za upis u samo program glazbenog obrazovanja prilaže se i svjedodžba VIII. razreda osnovne škole.
Ako učenik mijenja školu tijekom srednjoškolskog obrazovanja, Škola organizira provjeru njegova znanja gdje se utvrñuje poznavanje predmeta struke.

1.  LJETNI UPISNI ROK
a) Prvi upisni krug
prijave za upis 04.07.2011. od 8-14 sati

b) Drugi upisni krug

2. JESENSKI UPISNI ROK
  -objava nepopunjenih upisnih mjesta na oglasnoj ploči i mežnim stranicama Škole do 19. kolovoza 2011.
  -prijave za upis 22. kolovoza 2011. od 8-14 sati
  -objava rezultata 23. kolovoza 2011. do 12 sati
  -upis učenika 24. kolovoza 2011. od 8-12 sati

GLAZBENA ŠKOLA U NOVSKOJ
Novska, Trg dr. Franje Tu ñmana 3
Tel:044- 601-299

r a s p i s u j e

Učenici koji su uspješno završili osnovno glazbeno školovanje ili II. pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se u I. razred četverogodišnjeg srednjoškolskog

Za upis glazbeno-teorijskog programa, uz solfeggio je potrebno i odreñeno znanje sviranja klavira.
Ako se za upis prijavi veći broj kandidata od planiranog, prednost imaju kandidati s boljim prosjekom bodova.
Ako učenik mijenja školu tijekom srednjoškolskog obrazovanja, Škola organizira provjeru njegova znanja gdje se utvrñuje poznavanje predmeta struke.

odgovarajućih ocjena iz prijašnjih razreda glazbene škole).
Upisuje se nakon uspješno položenog stručnog dijela razredbenog ispita po odreñenim mjerilima (dobro poznavanje temeljne glazbene struke i solfeggia, te bodovanja
glazbenog programa: glazbenik klavirist, gitarist, harmonikaš ili glazbenik teorijski smjer.

za upis u čenika u I. razred srednje glazbene škole za školsku  godinu 2011./12. godinu
N A T J E Č A J

U I. razred četverogodišnjeg srednjoškolskog glazbenog programa upisuju se učenici koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili II. razred pripremne
naobrazbe, koji imaju najviše 17 godina ( iznimno 18 ). Izuzetak čini glazbenica pjevačica do navršene 22. godine, odnosno glazbenik pjevač do navršene 24. godine 

  -upis učenika 13. srpnja 2011. od 8-14 sati

  -upis učenika -07.07. 2011.od 8-14 sati

Upisi učenika obavljati će se u sljedećim rokovima:

srednje glazbene škole.

  -objava rezultata 12. srpnja 2011. do 12 sati
  -prijava za upis 11. srpnja 2011. od 8-14 sati

  -objava rezultata na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama - 06.07. do 14 sati

Kod prijave na natječaj učenici prilažu original svjedodžbe VI. razreda osnovne glazbene škole ili originali svjedodžbe I. i II. pripremnog razreda 



Upisuje se 10 kandidata: 3 klavirista
4 glazbenika - teorijski smjer
2 gitarista
1 violinist

1. LJETNI UPISNI ROK
a) Prvi upisni krug

04. i  05. 07. 2011. 8,00 - 16,00 sati primanje prijava za upis
06. 07. 2011. 8,00 - 10,00 sati prijemni ispit - teorija

10,00 - 13,00 sati prijemni ispit - glazbalo
14,00 sati objava rezultata

07. 07. 2011. 8,00 - 16,00 sati upis učenika

b) Drugi upisni krug

08. 07. 2011. do 12,00 sati objava nepopunjenih upisnih mjesta
11. 07. 2011. 8,00 - 16,00 sati primanje prijava za 2. upisni krug
12. 07. 2011. 8,00 - 10,00 sati prijemni ispit - teorija

10,00 - 12,00 sati prijemni ispit - glazbalo
12,00 sati objava rezultata

13. 07. 2011. 8,00 - 16,00 sati upis učenika

2. JESENSKI UPISNI ROK

do 19. 08. 2011. objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

22. 08. 2011. 8,00 - 16,00 sati primanje prijava za upis
23. 08. 2011. 8,00 - 10,00 sati prijemni ispit - teorija

10,00 - 12,00 sati prijemni ispit - glazbalo
12,00 sati objava rezultata

24. 08. 2011. 8,00 - 16,00 sati upis
25. 08. 2011. 8,00 - 12,00 sati upis

UZ PRIJAVNICU TREBA PRILOŽITI
1. Presliku svjedodžbe općeobrazovne škole
2. Original svjedodžbe glazbene škole



UČENIČKI DOM KUTINA
Kutina, Crkvena 26
Tel:044- 683-542

Na temelju članka 134. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 25. Statuta Učeničkog doma-Kutina 
Učenički dom - Kutina raspisuje

Učenički dom-Kutina upisuje novih 28 učenika (14 M - 14 Ž)

Za sudjelovanje u natječaju učenici prilažu:

a)  zamolbu za upis
b)  potvrdu o upisu u srednju školu
c)  preslike svjedodžbi o završenom 7. i 8. razredu osnovne škole
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 u škol.god. 2011./2012. (Klasa:602-03/11-06/00031; Urbroj:533-09-11-0001) od 27. travnja 2011.

LJETNI UPISNI ROK
Prvi upisni krug:
  -prijava za upis 4. i 5. srpnja 2011. od 8 do 16 sati
  -objava rezultata (na oglasnoj ploči Doma) srijeda 6.srpnja 2011. do 14 sati
  - UPIS učenika 07. srpnja 2011. od 8-16 sati
Drugi upisni krug:
  -objava slobodnih mjesta (na oglasnoj ploči Doma) 08. srpnja 2011. do 12 sati 
  -prijave za upis 11. srpnja 2011. od 8 do 16 sati 
  -objava rezultata 12. srpnja 2011. do 12 sati 
  -UPIS učenika 13. srpnja 2011. od 8 do 16 sati
JESENSKI UPISNI ROK
  -objava slobodnih mjesta - do 19. kolovoza 2011. na oglasnoj ploči Doma
  -prijave za upis 22. kolovoza 2011. od 8 do 16 sati 
  -objava rezultata 23. kolovoza 2011. do 12 sati 
  -UPIS učenika 24. i 25. kolovoza 2011. od 8 do 12 sati 

Sve informacije o prijavi i upisu učenika u Učenički dom-Kutina za školsku godinu 2010/2011. mogu se dobiti u tajništvu Učeničkog doma - Kutina, 
Crkvena 26, Kutina, ili na telefon 044/683-542 ili 044/692-495.

N A T J E Č A J
za upis u čenika u Dom za školsku godinu 2011./2012.


