
NATJEČAJ ZA UPIS POLAZNIKA U PROGRAME OBRAZOVANJA 

ODRASLIH u šk. god. 2015./16. 

 

I. Stjecanje prekvalifikacije za zanimanje: 

 1. Vozač motornog vozila 

 Uvjeti za upis: završena srednja škola 

 Treba priložiti: 

 - završnu svjedodžbu srednje škole (original) 

 - razredne svjedodžbe srednje škole (1., 2., 3., i 4. razred) (original) 

 - rodni list (original) 

 - presliku domovnice 

 - presliku vozačke dozvole „C“ kategorije ili presliku vozačke dozvole „B“ kategorije i  

   uvjerenje o  duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom 

 - dvije fotografije 3x3,5 cm 

 Cijena: 6000 kn po polazniku (plaćanje u ratama) 

 

II. Upis u programe stručnog usavršavanja za poslove: 

1. operatera na CNC strojevima 

 Uvjeti za upis: 

 - završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u strojarskoj struci ili trogodišnje  

   strukovno obrazovanje za zanimanje strojobravar, tokar, glodač, alatničar. 

 Treba priložiti: 

 - završnu svjedodžbu srednje škole 

 - rodni list 

 - presliku domovnice 

 Cijena: 7800 kn po polazniku (plaćanje u ratama) 
 

2. montera fotonaponskih sustava 

 Uvjeti za upis: 

 - završena četverogodišnja srednja škola strojarskog ili  elektro smjera ili  trogodišnja  

   srednja škola elektrostruke za zanimanje elektroinstalater, elektromehaničar,  

   elektroničar-mehaničar 
      - navršenih 18 godina 
     - liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova montera/ke 

 

Treba priložiti: 

 - završnu svjedodžbu srednje škole 

 - rodni list 

 - presliku domovnice 

 Cijena: 8800 kn po polazniku (plaćanje u ratama) 

 

 



3. montera solarnih toplinskih sustava 

 Uvjeti za upis: 

 - završenu četverogodišnju srednju školu  strojarskog ili elektro smjera ili trogodišnju  

            srednju školu strojarskog smjera za zanimanje vodoinslatater, plinoinstalater, monter   

  strojarskih instalacija, instalater centralnog grijanja i klimatizacije 

      - navršenih 18 godina 

     - liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova montera/ke 

Treba priložiti: 

 - završnu svjedodžbu srednje škole 

 - rodni list 

 - presliku domovnice 

 Cijena: 8800 kn po polazniku (plaćanje u ratama) 
 

4. tehnički crtač uz primjenu računala – CAD 

Uvjeti za upis: 

- završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje ili trogodišnje srednjoškolsko   

  obrazovanje u strojarskoj, građevinskoj ili elektrostrojarskoj struci. 

- poznavanje rada na računalu (osnovna informatička pismenost), 

Treba priložiti: 

 - završnu svjedodžbu srednje škole 

 - rodni list 

 - presliku domovnice 

 Cijena: 6000 kn po polazniku za 8-12 polaznika (plaćanje u ratama) 
 

5. konstruiranje i modeliranje pomoću računala - CADD 

Uvjeti za upis: 
 - završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje ili trogodišnje srednjoškolsko   

  obrazovanje u strojarskoj, građevinskoj ili elektrostrojarskoj struci. 

- poznavanje rada na računalu (osnovna informatička pismenost), 

Treba priložiti: 

 - završnu svjedodžbu srednje škole 

 - rodni list 

 - presliku domovnice 

 Cijena: 6000 kn po polazniku za 8-12 polaznika (plaćanje u ratama) 
       

III. Upis u programe osposobljavanja za poslove: 

1. poslužitelja  CNC strojem 

Uvjeti za upis: 

- završeno trogodišnje strukovno obrazovanje iz području strojarstva 

- završeno bilo koje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje 



- poznavanje rada na računalu (osnovna informatička pismenost), 

- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj spoosbnosti za obavljanje ovih poslova 

Treba priložiti: 

 - završnu svjedodžbu srednje škole 

 - rodni list 

 - presliku domovnice 

 Cijena: 7200 kn po polazniku (plaćanje u ratama) 

 

Upisi pod I. traju do kraja studenoga 2015. godine ili do popune broja polaznika 

Upisi pod II. i III. traju do 31.11. 2015. godine ili do popune broja polaznika 

 

Dodatne informacije mogu se dobiti na mob: 099/1981-367 i e-mail: dcukman1@gmail.com 

 

 


