
NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ
GODINI 2020./2021.

Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar, Blage Zadre 4; ; centrala: 032/423-025; tajništvo: 032/423-025; email-1: ured@ss-
tehnicka-ntesla-vu.skole.hr; email-2: ured@ss-tehnicka-ntesla-vu.skole.hr

Autoelektričar - JMO (042253)

Trajanje obrazovnog programa u godinama 3
Broj učenika 6
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja
škola)

-

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje
ga srednja škola)

Natjecanje mladih tehničara

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja
uredan vid na blizinu, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-
koštanog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko
funkcioniranje

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u
program

liječnička svjedodžba medicine rada

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera -
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 10:00

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika za učenike s teškoćama u razvoju

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 10:00

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni
nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao
izborni nastavni predmet

Vjeronauk - Katolički, Etika

Bodovni prag -
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov
udjel godišnje)

70,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU 100,00kn

Dodatne napomene
Vremenik dostave dokumenata za upis u srednju školu:

Ljetni upisni rok:

- 27. srpnja 2020.
- 28. srpnja 2020.
- 29. srpnja 2020.
- 30. srpnja 2020.
- 31. srpnja 2020.

Jesenski upisni rok:

2. rujna 2020.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice), Dostava liječničke svjedodžbe medicine rada i ostalih
dokumenata kojima su ostvarena dodatna prava za upis u srednju školu, 70,00 kn za troškove 
školovanja.

Dostava Ugovora o naukovanju u 4 primjerka (kupiti u knjižari i ovjeriti kod poslodavca gdje će učenik pohađati praktičnu nastavu
).

E-mail adrese posebno važne za elektroničku dostavu dokumenata: upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com

mailto:upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com


Autoelektričar - JMO (nastava na srpskom jeziku) (042253-MS)

Trajanje obrazovnog programa u godinama 3
Broj učenika 6
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja
škola)

-

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje
ga srednja škola)

Natjecanje mladih tehničara

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja
uredan vid na blizinu, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-
koštanog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko
funkcioniranje

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u
program

liječnička svjedodžba medicine rada

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera -
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 10:00

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika za učenike s teškoćama u razvoju

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 10:00

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni
nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao
izborni nastavni predmet

Vjeronauk - Pravoslavni, Etika

Bodovni prag -
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov
udjel godišnje)

70,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU 100,00kn

Dodatne napomene
  Vremenik dostave dokumenata za upis u srednju školu:

Ljetni upisni rok:

- 27. srpnja 2020.
- 28. srpnja 2020.
- 29. srpnja 2020.
- 30. srpnja 2020 
- 31. srpnja 2020.

Jesenski upisni rok:

2. rujna 2020.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice), Dostava liječničke svjedodžbe medicine rada i ostalih
dokumenata kojima su ostvarena dodatna prava za upis u srednju školu, 70,00 kn za troškove 
školovanja.

Dostava Ugovora o naukovanju u 4 primjerka (kupiti u knjižari i ovjeriti kod poslodavca gdje će učenik pohađati praktičnu nastavu
).

E-mail adrese posebno važne za elektroničku dostavu dokumenata: upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com

mailto:upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com


Autolimar - JMO (014053)

Trajanje obrazovnog programa u godinama 3
Broj učenika 7
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja
škola)

-

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje
ga srednja škola)

Natjecanje mladih tehničara

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

uredan vid, dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija
mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija dišnog i srčano-žilnog sustava,
uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, uredna ravnoteža i
stabilno stanje svijesti, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama.

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u
program

liječnička svjedodžba medicine rada

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera -
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 10:00

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika za učenike s teškoćama u razvoju

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 10:00

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni
nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao
izborni nastavni predmet

Vjeronauk - Katolički, Etika

Bodovni prag -
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov
udjel godišnje)

70,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU 100,00kn

Dodatne napomene
  Vremenik dostave dokumenata za upis u srednju školu:

Ljetni upisni rok:

- 27. srpnja 2020.
- 28. srpnja 2020.
- 29. srpnja 2020.
- 30. srpnja 2020.
- 31. srpnja 2020.

Jesenski upisni rok:

2. rujna 2020.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice), Dostava liječničke svjedodžbe medicine rada i ostalih
dokumenata kojima su ostvarena dodatna prava za upis u srednju školu, 70,00 kn za troškove 
školovanja.

Dostava Ugovora o naukovanju u 4 primjerka (kupiti u knjižari i ovjeriti kod poslodavca gdje će učenik pohađati praktičnu nastavu
).

E-mail adrese posebno važne za elektroničku dostavu dokumenata: upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com

mailto:upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com


Autolimar - JMO (nastava na srpskom jeziku) (014053-MS)

Trajanje obrazovnog programa u godinama 3
Broj učenika 7
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja
škola)

-

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje
ga srednja škola)

Natjecanje mladih tehničara

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

uredan vid, dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija
mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija dišnog i srčano-žilnog sustava,
uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, uredna ravnoteža i
stabilno stanje svijesti, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama.

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u
program

liječnička svjedodžba medicine rada

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera -
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 10:00

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika za učenike s teškoćama u razvoju

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 10:00

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni
nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao
izborni nastavni predmet

Vjeronauk - Pravoslavni, Etika

Bodovni prag -
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov
udjel godišnje)

70,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU 100,00kn

Dodatne napomene
  Vremenik dostave dokumenata za upis u srednju školu:

Ljetni upisni rok:

- 27. srpnja 2020.
- 28. srpnja 2020.
- 29. srpnja 2020.
- 30. srpnja 2020.
- 31. srpnja 2020.

Jesenski upisni rok:

2. rujna 2020.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice), Dostava liječničke svjedodžbe medicine rada i ostalih
dokumenata kojima su ostvarena dodatna prava za upis u srednju školu, 70,00 kn za troškove 
školovanja.

Dostava Ugovora o naukovanju u 4 primjerka (kupiti u knjižari i ovjeriti kod poslodavca gdje će učenik pohađati praktičnu nastavu
).

E-mail adrese posebno važne za elektroničku dostavu dokumenata: upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com

mailto:upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com


Automehaničar - JMO (014253)

Trajanje obrazovnog programa u godinama 3
Broj učenika 8
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja
škola)

-

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje
ga srednja škola)

Natjecanje mladih tehničara

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

uredan vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i
srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko
funkcioniranje, stabilno stanje svijesti, uredna ravnoteža, uredna funkcija
kože na šakama i podlakticama.

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u
program

liječnička svjedodžba medicine rada

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera -
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 10:00

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika za učenike s teškoćama u razvoju

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 10:00

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni
nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao
izborni nastavni predmet

Vjeronauk - Katolički, Etika

Bodovni prag -
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov
udjel godišnje)

70,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU 100,00kn

Dodatne napomene
  Vremenik dostave dokumenata za upis u srednju školu:

Ljetni upisni rok:

- 27. srpnja 2020.
- 28. srpnja 2020.
- 29. srpnja 2020.
- 30. srpnja 2020.
- 31. srpnja 2020.

Jesenski upisni rok:

2. rujna 2020.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice), Dostava liječničke svjedodžbe medicine rada i ostalih
dokumenata kojima su ostvarena dodatna prava za upis u srednju školu, 70,00 kn za troškove 
školovanja.

Dostava Ugovora o naukovanju u 4 primjerka (kupiti u knjižari i ovjeriti kod poslodavca gdje će učenik pohađati praktičnu nastavu
).

E-mail adrese posebno važne za elektroničku dostavu dokumenata: upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com

mailto:upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com


Automehaničar - JMO (nastava na srpskom jeziku) (014253-MS)

Trajanje obrazovnog programa u godinama 3
Broj učenika 8
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja
škola)

-

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje
ga srednja škola)

Natjecanje mladih tehničara

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

uredan vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i
srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko
funkcioniranje, stabilno stanje svijesti, uredna ravnoteža, uredna funkcija
kože na šakama i podlakticama.

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u
program

liječnička svjedodžba medicine rada

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera -
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 10:00

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika za učenike s teškoćama u razvoju

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 10:00

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni
nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao
izborni nastavni predmet

Vjeronauk - Pravoslavni, Etika

Bodovni prag -
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov
udjel godišnje)

70,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU 100,00kn

Dodatne napomene
  Vremenik dostave dokumenata za upis u srednju školu:

Ljetni upisni rok:

- 27. srpnja 2020.
- 28. srpnja 2020.
- 29. srpnja 2020.
- 30. srpnja 2020.
- 31. srpnja 2020.

Jesenski upisni rok:

2. rujna 2020.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice), Dostava liječničke svjedodžbe medicine rada i ostalih
dokumenata kojima su ostvarena dodatna prava za upis u srednju školu, 70,00 kn za troškove 
školovanja.

Dostava Ugovora o naukovanju u 4 primjerka (kupiti u knjižari i ovjeriti kod poslodavca gdje će učenik pohađati praktičnu nastavu
).

E-mail adrese posebno važne za elektroničku dostavu dokumenata: upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com

mailto:upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com


Ekološki tehničar (330724)

Trajanje obrazovnog programa u godinama 4
Broj učenika 20
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja
škola)

Geografija

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje
ga srednja škola)

Natjecanje iz geografije

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja Uredan vid. Raspoznavanje boja. Uredan sluh. Uredan njuh. Uredno
kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u
program

liječnička svjedodžba medicine rada

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera -
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 10:00

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika za učenike s teškoćama u razvoju

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 10:00

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni
nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao
izborni nastavni predmet

Etika, Vjeronauk - Katolički

Bodovni prag -
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov
udjel godišnje)

70,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU 100,00kn

Dodatne napomene
 Vremenik dostave dokumenata za upis u srednju školu:

Ljetni upisni rok:

- 27. srpnja 2020.
- 28. srpnja 2020.
- 29. srpnja 2020.
- 30. srpnja 2020.
- 31. srpnja 2020.

Jesenski upisni rok:

2. rujna 2020.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice), Dostava liječničke svjedodžbe medicine rada i ostalih
dokumenata kojima su ostvarena dodatna prava za upis u srednju školu, 70,00 kn za troškove školovanja.

E-mail adrese posebno važne za elektroničku dostavu dokumenata: upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com

mailto:upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com


Ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku) (330724-MS)

Trajanje obrazovnog programa u godinama 4
Broj učenika 20
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja
škola)

Srpski jezik (materinski)

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje
ga srednja škola)

Natjecanje iz geografije

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja Uredan vid. Raspoznavanje boja. Uredan sluh. Uredan njuh. Uredno
kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u
program

liječnička svjedodžba medicine rada

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera -
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 10:00

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika za učenike s teškoćama u razvoju

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 10:00

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni
nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao
izborni nastavni predmet

Etika, Vjeronauk - Pravoslavni

Bodovni prag -
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov
udjel godišnje)

70,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU 100,00kn

Dodatne napomene
 Vremenik dostave dokumenata za upis u srednju školu:

Ljetni upisni rok:

- 27. srpnja 2020.
- 28. srpnja 2020.
- 29. srpnja 2020.
- 30. srpnja 2020.
- 31. srpnja 2020.

Jesenski upisni rok:

2. rujna 2020.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice), Dostava liječničke svjedodžbe medicine rada i ostalih
dokumenata kojima su ostvarena dodatna prava za upis u srednju školu, 70,00 kn za troškove školovanja.

E-mail adrese posebno važne za elektroničku dostavu dokumenata: upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com

mailto:upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com


Elektroinstalater - JMO (042153)

Trajanje obrazovnog programa u godinama 3
Broj učenika 7
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja
škola)

-

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje
ga srednja škola)

Natjecanje mladih tehničara

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

uredan vid, dubinski (prostorni) vid i raspoznavanje boja, uredan sluh,
uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno
i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava,
uredna funkcija srčano-žilnog i dišnog sustava

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u
program

liječnička svjedodžba medicine rada

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera -
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 10:00

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika za učenike s teškoćama u razvoju

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 10:00

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni
nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao
izborni nastavni predmet

Vjeronauk - Katolički, Etika

Bodovni prag -
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov
udjel godišnje)

70,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU 100,00kn

Dodatne napomene
  Vremenik dostave dokumenata za upis u srednju školu:

Ljetni upisni rok:

- 27. srpnja 2020.
- 28. srpnja 2020.
- 29. srpnja 2020.
- 30. srpnja 2020.
- 31. srpnja 2020.

Jesenski upisni rok:

2. rujna 2020.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice), Dostava liječničke svjedodžbe medicine rada i ostalih
dokumenata kojima su ostvarena dodatna prava za upis u srednju školu, 70,00 kn za troškove 
školovanja.

Dostava Ugovora o naukovanju u 4 primjerka (kupiti u knjižari i ovjeriti kod poslodavca gdje će učenik pohađati praktičnu nastavu
).

E-mail adrese posebno važne za elektroničku dostavu dokumenata: upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com

mailto:upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com


Elektroinstalater - JMO (nastava na srpskom jeziku) (042153-MS)

Trajanje obrazovnog programa u godinama 3
Broj učenika 7
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja
škola)

-

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje
ga srednja škola)

Natjecanje mladih tehničara

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

Uredan vid. Uredan stereovid. i raspoznavanje boja, uredan sluh, uredna
ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i
psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava,
uredna funkcija srčano-žilnog i dišnog sustava.

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u
program

-

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera -
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 10:00

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika za učenike s teškoćama u razvoju

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 10:00

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni
nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao
izborni nastavni predmet

Vjeronauk - Pravoslavni, Etika

Bodovni prag -
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov
udjel godišnje)

70,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU 100,00kn

Dodatne napomene
  Vremenik dostave dokumenata za upis u srednju školu:

Ljetni upisni rok:

- 27. srpnja 2020.
- 28. srpnja 2020.
- 29. srpnja 2020.
- 30. srpnja 2020.
- 31. srpnja 2020.

Jesenski upisni rok:

2. rujna 2020.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice), Dostava liječničke svjedodžbe medicine rada i ostalih
dokumenata kojima su ostvarena dodatna prava za upis u srednju školu, 70,00 kn za troškove 
školovanja.

Dostava Ugovora o naukovanju u 4 primjerka (kupiti u knjižari i ovjeriti kod poslodavca gdje će učenik pohađati praktičnu nastavu
).

E-mail adrese posebno važne za elektroničku dostavu dokumenata: upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com

mailto:upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com


Elektrotehničar (040104)

Trajanje obrazovnog programa u godinama 4
Broj učenika 20
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja
škola)

Kemija

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje
ga srednja škola)

Natjecanje iz područja informatike - računalstva (Infokup)

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

uredan vid, dubinski (prostorni) vid i raspoznavanje boja, uredna ravnoteža
i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko
funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija
srčano-žilnog i dišnog sustava

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u
program

liječnička svjedodžba medicine rada

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera -
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 10:00

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika za učenike s teškoćama u razvoju

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 10:00

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni
nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao
izborni nastavni predmet

Vjeronauk - Katolički, Etika

Bodovni prag -
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov
udjel godišnje)

70,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU 100,00kn

Dodatne napomene
 Vremenik dostave dokumenata za upis u srednju školu:

Ljetni upisni rok:

- 27. srpnja 2020.
- 28. srpnja 2020.
- 29. srpnja 2020.
- 30. srpnja 2020.
- 31. srpnja 2020.

Jesenski upisni rok:

2. rujna 2020.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice), Dostava liječničke svjedodžbe medicine rada i ostalih
dokumenata kojima su ostvarena dodatna prava za upis u srednju školu, 70,00 kn za troškove školovanja.

E-mail adrese posebno važne za elektroničku dostavu dokumenata: upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com

mailto:upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com


Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku) (040104-MS)

Trajanje obrazovnog programa u godinama 4
Broj učenika 20
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja
škola)

Srpski jezik (materinski)

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje
ga srednja škola)

Natjecanje iz područja informatike - računalstva (Infokup)

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

uredan vid, dubinski (prostorni) vid i raspoznavanje boja, uredna ravnoteža
i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko
funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija
srčano-žilnog i dišnog sustava

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u
program

liječnička svjedodžba medicine rada

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera -
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 10:00

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika za učenike s teškoćama u razvoju

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 10:00

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni
nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao
izborni nastavni predmet

Vjeronauk - Pravoslavni, Etika

Bodovni prag -
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov
udjel godišnje)

70,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU 100,00kn

Dodatne napomene
 Vremenik dostave dokumenata za upis u srednju školu:

Ljetni upisni rok:

- 27. srpnja 2020.
- 28. srpnja 2020.
- 29. srpnja 2020.
- 30. srpnja 2020.
- 31. srpnja 2020.

Jesenski upisni rok:

2. rujna 2020.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice), Dostava liječničke svjedodžbe medicine rada i ostalih
dokumenata kojima su ostvarena dodatna prava za upis u srednju školu, 70,00 kn za troškove školovanja.

E-mail adrese posebno važne za elektroničku dostavu dokumenata: upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com

mailto:upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com


Plinoinstalater - JMO (013753)

Trajanje obrazovnog programa u godinama 3
Broj učenika 6
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja
škola)

-

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje
ga srednja škola)

Natjecanje mladih tehničara

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

uredan vid, dubinski (prostorni) vid, uredan sluh, raspoznavanje boja,
uredan njuh, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija
dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i
psihomotoričko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti i uredna ravnoteža.

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u
program

liječnička svjedodžba medicine rada

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera -
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 10:00

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika za učenike s teškoćama u razvoju

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 10:00

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni
nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao
izborni nastavni predmet

Vjeronauk - Katolički, Etika

Bodovni prag -
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov
udjel godišnje)

70,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU 100,00kn

Dodatne napomene
  Vremenik dostave dokumenata za upis u srednju školu:

Ljetni upisni rok:

- 27. srpnja 2020.
- 28. srpnja 2020.
- 29. srpnja 2020.
- 30. srpnja 2020.
- 31. srpnja 2020.

Jesenski upisni rok:

2. rujna 2020.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice), Dostava liječničke svjedodžbe medicine rada i ostalih
dokumenata kojima su ostvarena dodatna prava za upis u srednju školu, 70,00 kn za troškove 
školovanja.

Dostava Ugovora o naukovanju u 4 primjerka (kupiti u knjižari i ovjeriti kod poslodavca gdje će učenik pohađati praktičnu nastavu
).

E-mail adrese posebno važne za elektroničku dostavu dokumenata: upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com

mailto:upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com


Plinoinstalater - JMO (nastava na srpskom jeziku) (013753-MS)

Trajanje obrazovnog programa u godinama 3
Broj učenika 6
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja
škola)

-

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje
ga srednja škola)

Natjecanje mladih tehničara

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

uredan vid, dubinski (prostorni) vid, uredan sluh, raspoznavanje boja,
uredan njuh, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija
dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i
psihomotoričko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti i uredna ravnoteža.

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u
program

liječnička svjedodžba medicine rada

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera -
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 10:00

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika za učenike s teškoćama u razvoju

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 10:00

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni
nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao
izborni nastavni predmet

Vjeronauk - Pravoslavni, Etika

Bodovni prag -
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov
udjel godišnje)

70,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU 100,00kn

Dodatne napomene
  Vremenik dostave dokumenata za upis u srednju školu:

Ljetni upisni rok:

- 27. srpnja 2020.
- 28. srpnja 2020.
- 29. srpnja 2020.
- 30. srpnja 2020.
- 31. srpnja 2020.

Jesenski upisni rok:

2. rujna 2020.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice), Dostava liječničke svjedodžbe medicine rada i ostalih
dokumenata kojima su ostvarena dodatna prava za upis u srednju školu, 70,00 kn za troškove 
školovanja.

Dostava Ugovora o naukovanju u 4 primjerka (kupiti u knjižari i ovjeriti kod poslodavca gdje će učenik pohađati praktičnu nastavu
).

E-mail adrese posebno važne za elektroničku dostavu dokumenata: upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com

mailto:upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com


Strojarski računalni tehničar (015324)

Trajanje obrazovnog programa u godinama 4
Broj učenika 20
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja
škola)

Tehnička kultura

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje
ga srednja škola)

Natjecanje mladih tehničara

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

Uredan vid. Stereovid. Uredan sluh. Raspoznavanje boja. Uredna funkcija
mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava. Uredno kognitivno,
emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Stabilno stanje svijesti i
uredna ravnoteža.

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u
program

liječnička svjedodžba medicine rada

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera -
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 10:00

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika za učenike s teškoćama u razvoju

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 10:00

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni
nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao
izborni nastavni predmet

Etika, Vjeronauk - Katolički

Bodovni prag -
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov
udjel godišnje)

70,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU 100,00kn

Dodatne napomene
 Vremenik dostave dokumenata za upis u srednju školu:

Ljetni upisni rok:

- 27. srpnja 2020.
- 28. srpnja 2020.
- 29. srpnja 2020.
- 30. srpnja 2020.
- 31. srpnja 2020.

Jesenski upisni rok:

2. rujna 2020.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice), Dostava liječničke svjedodžbe medicine rada i ostalih
dokumenata kojima su ostvarena dodatna prava za upis u srednju školu, 70,00 kn za troškove školovanja.

E-mail adrese posebno važne za elektroničku dostavu dokumenata: upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com

mailto:upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com


Strojarski računalni tehničar (nastava na srpskom jeziku) (015324-MS)

Trajanje obrazovnog programa u godinama 4
Broj učenika 20
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja
škola)

Srpski jezik (materinski)

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje
ga srednja škola)

Natjecanje mladih tehničara

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

Uredan vid. Stereovid. Uredan sluh. Raspoznavanje boja. Uredna funkcija
mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava. Uredno kognitivno,
emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Stabilno stanje svijesti i
uredna ravnoteža.

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u
program

liječnička svjedodžba medicine rada

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera -
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 10:00

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika za učenike s teškoćama u razvoju

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 10:00

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni
nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao
izborni nastavni predmet

Etika, Vjeronauk - Pravoslavni

Bodovni prag -
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov
udjel godišnje)

70,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU 100,00kn

Dodatne napomene
 Vremenik dostave dokumenata za upis u srednju školu:

Ljetni upisni rok:

- 27. srpnja 2020.
- 28. srpnja 2020.
- 29. srpnja 2020.
- 30. srpnja 2020.
- 31. srpnja 2020.

Jesenski upisni rok:

2. rujna 2020.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice), Dostava liječničke svjedodžbe medicine rada i ostalih
dokumenata kojima su ostvarena dodatna prava za upis u srednju školu, 70,00 kn za troškove školovanja.

E-mail adrese posebno važne za elektroničku dostavu dokumenata: upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com

mailto:upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com


Tehničar za računalstvo (041624)

Trajanje obrazovnog programa u godinama 4
Broj učenika 20
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja
škola)

Kemija

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje
ga srednja škola)

Natjecanje iz područja informatike - računalstva (Infokup)

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja
Uredan vid, stereovid i raspoznavanje boja, uredan sluh, uredno kognitivno,
emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-
koštanog sustava.

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u
program

liječnička svjedodžba medicine rada

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera -
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 10:00

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika za učenike s teškoćama u razvoju

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 10:00

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni
nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao
izborni nastavni predmet

Etika, Vjeronauk - Katolički

Bodovni prag 50
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov
udjel godišnje)

70,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU 100,00kn

Dodatne napomene
 Vremenik dostave dokumenata za upis u srednju školu:

Ljetni upisni rok:

- 27. srpnja 2020.
- 28. srpnja 2020.
- 29. srpnja 2020.
- 30. srpnja 2020.
- 31. srpnja 2020.

Jesenski upisni rok:

2. rujna 2020.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice), Dostava liječničke svjedodžbe medicine rada i ostalih
dokumenata kojima su ostvarena dodatna prava za upis u srednju školu, 70,00 kn za troškove školovanja.

E-mail adrese posebno važne za elektroničku dostavu dokumenata: upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com

mailto:upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com


Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku) (041624-MS)

Trajanje obrazovnog programa u godinama 4
Broj učenika 20
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja
škola)

Srpski jezik (materinski)

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje
ga srednja škola)

Natjecanje iz područja informatike - računalstva (Infokup)

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja
Uredan vid, stereovid i raspoznavanje boja, uredan sluh, uredno kognitivno,
emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-
koštanog sustava.

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u
program

liječnička svjedodžba medicine rada

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera -
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 10:00

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika za učenike s teškoćama u razvoju

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 10:00

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni
nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao
izborni nastavni predmet

Etika, Vjeronauk - Pravoslavni

Bodovni prag 50
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov
udjel godišnje)

70,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU 100,00kn

Dodatne napomene
 Vremenik dostave dokumenata za upis u srednju školu:

Ljetni upisni rok:

- 27. srpnja 2020.
- 28. srpnja 2020.
- 29. srpnja 2020.
- 30. srpnja 2020.
- 31. srpnja 2020.

Jesenski upisni rok:

2. rujna 2020.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice), Dostava liječničke svjedodžbe medicine rada i ostalih
dokumenata kojima su ostvarena dodatna prava za upis u srednju školu, 70,00 kn za troškove školovanja.

E-mail adrese posebno važne za elektroničku dostavu dokumenata: upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com

mailto:upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com


Vodoinstalater - JMO (013853)

Trajanje obrazovnog programa u godinama 3
Broj učenika 6
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja
škola)

-

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje
ga srednja škola)

Natjecanje mladih tehničara

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

uredan vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava,
uredna funkcija dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno,
emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija kože na
šakama i podlakticama.

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u
program

liječnička svjedodžba medicine rada

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera -
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 10:00

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika za učenike s teškoćama u razvoju

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 10:00

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni
nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao
izborni nastavni predmet

Vjeronauk - Katolički, Etika

Bodovni prag -
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov
udjel godišnje)

70,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU 100,00kn

Dodatne napomene
  Vremenik dostave dokumenata za upis u srednju školu:

Ljetni upisni rok:

- 27. srpnja 2020.
- 28. srpnja 2020.
- 29. srpnja 2020.
- 30. srpnja 2020.
- 31. srpnja 2020.

Jesenski upisni rok:

2. rujna 2020.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice), Dostava liječničke svjedodžbe medicine rada i ostalih
dokumenata kojima su ostvarena dodatna prava za upis u srednju školu, 70,00 kn za troškove 
školovanja.

Dostava Ugovora o naukovanju u 4 primjerka (kupiti u knjižari i ovjeriti kod poslodavca gdje će učenik pohađati praktičnu nastavu
).

E-mail adrese posebno važne za elektroničku dostavu dokumenata: upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com

mailto:upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com


Vodoinstalater - JMO (nastava na srpskom jeziku) (013853-MS)

Trajanje obrazovnog programa u godinama 3
Broj učenika 6
Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja
škola)

-

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje
ga srednja škola)

Natjecanje mladih tehničara

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

uredan vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava,
uredna funkcija dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno,
emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija kože na
šakama i podlakticama.

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u
program

liječnička svjedodžba medicine rada

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera -
Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 14.7.2020. u 10:00

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog
jezika za učenike s teškoćama u razvoju

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 9:00;
Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 1.7.2020. u 10:00

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni
nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao
izborni nastavni predmet

Vjeronauk - Pravoslavni, Etika

Bodovni prag -
Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov
udjel godišnje)

70,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU 100,00kn

Dodatne napomene
  Vremenik dostave dokumenata za upis u srednju školu:

Ljetni upisni rok:

- 27. srpnja 2020.
- 28. srpnja 2020.
- 29. srpnja 2020.
- 30. srpnja 2020.
- 31. srpnja 2020.

Jesenski upisni rok:

2. rujna 2020.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice), Dostava liječničke svjedodžbe medicine rada i ostalih
dokumenata kojima su ostvarena dodatna prava za upis u srednju školu, 70,00 kn za troškove 
školovanja.

Dostava Ugovora o naukovanju u 4 primjerka (kupiti u knjižari i ovjeriti kod poslodavca gdje će učenik pohađati praktičnu nastavu
).

E-mail adrese posebno važne za elektroničku dostavu dokumenata: upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com 

mailto:upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com
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