
UPISI 

Dragi učenici, poštovani roditelji! 

 Objavljen je natječaj za upis učenika u prvi razred 2022./2023. šk. god. Posebno dajemo i 

kratki prikaz ponude zanimanja s elektroničkim adresama na koje možete poslati sve potrebne 

dokumente. Od ponuđenih 11 zanimanja nadamo se da ćete izabrati ono zanimanje koje najviše 

odgovara vašim interesima. Za opširnije informacije o svakom zanimanju i uvjetima upisa možete 

nam se obratiti i putem telefona 043/244-722 ili na adresu elektroničke pošte: os@ss-obrtnicka-

bj.skole.hr. 

Prikupljanje potrebnih dokumenata za upise bit će 12. 07. i 13. 07. 2022. od 9 do 16 

sati. Ukoliko niste u mogućnosti donijeti dokumente u Školu, sve potrebne 

dokumente  možete poslati na adrese elektroničke pošte prema niže prikazanoj 

tablici. 

Važna obavijest za učenike koji upisuju 1. razred u šk. god. 2022/2023 

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar u šk. god. 2022./2023. će 

financirati troškove liječničkog pregleda učenika i liječničke svjedodžbe za upis u 

deficitarna zanimanja  BRAVAR i ZAVARIVAČ.  

 

Učenici pravo financiranja troškova liječničkog pregleda i liječničke svjedodžbe 

mogu ostvariti nakon objave konačnih ljestvica poretka u ljetnom upisnom roku 

nakon 9.7.2022. godine odnosno u jesenskom upisnom roku nakon 27.8.2022. 

godine u Specijalističkoj ordinaciji medicine rada i sporta dr. Alef Prohić, A. K. 

Miošića 30, 43000 Bjelovar.  

 

 

Za ostvarivanje prava potrebno je zatražiti uputnicu prije liječničkog pregleda u 

Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Odsjek za profesionalno usmjeravanje i 

obrazovanje, A. K. Miošića 7, 43000 Bjelovar. 
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PLAN UPISA 2022/2023     

     

Zanimanje 
Sustav 
školovanja 

Br. 
uč. Odjel elektroničke adrese razrednika 

    plan   za dostavu dokumenata 

          

automehaničar JMO 20 1a marina.pogledic@skole.hr 

bravar JMO 8 1b tihomir.culjak@skole.hr 

strojobravar JMO 8 1b tihomir.culjak@skole.hr 

Instalater kućnih instalacija JMO 8 1b tihomir.culjak@skole.hr 

CNC operater   24 1c danijel.horvat1@skole.hr 

proizvođač i monter aluminijske i PVC 
stolarije   12 1d 

ivan.duranec2@skole.hr 

zavarivač   12 1d ivan.duranec2@skole.hr 

elektroničar-mehaničar JMO 6 1e tomislav.balenovic@skole.hr 

elektroinstalater JMO 7 1e tomislav.balenovic@skole.hr 

elektromehaničar JMO 7 1e tomislav.balenovic@skole.hr 

pomoćni bravar  10 1f mirna.marin@skole.hr 

 

Ukoliko roditelj šalje upisnicu elektroničkim putem, mora dostaviti i svoj osobni 

kontakt(telefon ili mobitel). 

 

 

PLAN UPISA 2022/2023      

    

Dostava dokumentacije za upis  12. i 13. 07. 2022. od 9 do 16 
sati 

Zanimanje Sustav 
Br. 
uč. Odjel Liječnička svjedodžba Ugovor Upisnica 

  školovanja plan         

              

automehaničar JMO 24 1a 

liječnička svjedodžba 
medicine rada pri 
upisu ili najkasnije do 
31. 12. 2022. Pri 
ostvarivanju prava na 
upis  može i potvrda 
školskog liječnika a do 
31. 12. 2022. i 
liječnička svjedodžba 
medicine rada 

pri upisu ili do 01. 09. 
2022. pri upisu 
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bravar JMO 10 1b 

liječnička svjedodžba 
medicine rada pri 
upisu ili najkasnije do 
31. 12. 2022. Pri 
ostvarivanju prava na 
upis  može i potvrda 
školskog liječnika a do 
31. 12. 2022. i 
liječnička svjedodžba 
medicine rada 

pri upisu ili do 01. 09. 
2022. na upisu 

strojobravar JMO 8 1b 

liječnička svjedodžba 
medicine rada pri 
upisu ili najkasnije do 
31. 12. 2022. Pri 
ostvarivanju prava na 
upis  može i potvrda 
školskog liječnika a do 
31. 12. 2022. i 
liječnička svjedodžba 
medicine rada 

pri upisu ili do 01. 09. 
2022. pri upisu 

Instalater kućnih 
instalacija JMO 6 1b 

liječnička svjedodžba 
medicine rada pri 
upisu ili najkasnije do 
31. 12. 2022. Pri 
ostvarivanju prava na 
upis  može i potvrda 
školskog liječnika a do 
31. 12. 2022. i 
liječnička svjedodžba 
medicine rada 

pri upisu ili do 31. 12. 
2022. pri upisu 

CNC operater   24 1c 

liječnička svjedodžba 
medicine rada pri 
upisu ili najkasnije do 
31. 12. 2022. Pri 
ostvarivanju prava na 
upis  može i potvrda 
školskog liječnika a do 
31. 12. 2022. i 
liječnička svjedodžba 
medicine rada do 31. 12. 2022. pri upisu 

proizvođač i monter 
aluminijske i PVC 
stolarije   12 1d 

liječnička svjedodžba 
medicine rada pri 
upisu ili najkasnije do 

pri upisu ili do 01. 09. 
2022. pri upisu 



31. 12. 2022. Pri 
ostvarivanju prava na 
upis  može i potvrda 
školskog liječnika a do 
31. 12. 2022. i 
liječnička svjedodžba 
medicine rada 

zavarivač   12 1d 

liječnička svjedodžba 
medicine rada pri 
upisu ili najkasnije do 
31. 12. 2022. Pri 
ostvarivanju prava na 
upis  može i potvrda 
školskog liječnika a do 
31. 12. 2022. i 
liječnička svjedodžba 
medicine rada 

pri upisu ili do 01. 09. 
2022. pri upisu 

elektroničar-
mehaničar JMO 6 1e 

liječnička svjedodžba 
medicine rada pri 
upisu ili najkasnije do 
31. 12. 2022. Pri 
ostvarivanju prava na 
upis  može i potvrda 
školskog liječnika a do 
31. 12. 2022. i 
liječnička svjedodžba 
medicine rada 

pri upisu ili do 01. 09. 
2022. pri upisu 

elektroinstalater JMO 7 1e 

liječnička svjedodžba 
medicine rada pri 
upisu ili najkasnije do 
31. 12. 2022. Pri 
ostvarivanju prava na 
upis  može i potvrda 
školskog liječnika a do 
31. 12. 2022. i 
liječnička svjedodžba 
medicine rada 

pri upisu ili do 01. 09. 
2022. pri upisu 



elektromehaničar JMO 7 1e 

liječnička svjedodžba 
medicine rada pri 
upisu ili najkasnije do 
31. 12. 2022. Pri 
ostvarivanju prava na 
upis  može i potvrda 
školskog liječnika a do 
31. 12. 2022. i 
liječnička svjedodžba 
medicine rada 

pri upisu ili do 01. 09. 
2022. pri upisu 

Pomoćni bravar  10 1f 

liječnička svjedodžba 
medicine rada pri 
upisu 

Pri upisu ili do 31. 12. 
2022. Pri upisu 

 


