
Katolički školski centar „Don Bosco“ 

ŽEPČE 
Temeljem članka 80. Zakona o srednjoj školi (Sl. novine ZE-DO županije, br. 12/09, 5/09),  

raspisuje 

NATJEČAJ 
Za upis učenika u prvi razred srednje škole u školskoj 2015./2016. godini 

 

U prvi razred srednje škole u Katoličkom školskom centru „Don Bosco“ Žepče upisat će ce sljedeći broj odjela: 

Naziv škole Zvanje- Zanimanje Stupanj Broj odjela 

KŠC „Don Bosco“ 

Opća gimnazija 
Opća gimnazija 

 

      IV 
2 

 UKUPNO  2 

 Tehničar za mehatroniku       IV 1 

 Agroturistički tehničar       IV 1 

KŠC „Don Bosco“ 

Tehničko-obrtnička 

škola 

Elektroinstalater-Elektromehaničar       III (1/2+1/2) 

 
Zavarivač/instalater centralnog grijanja i 

klimatizacije 
      III (1/2+1/2) 

 Cvjećar/Vrtlar       III   (1/2+1/2) 

 UKUPNO    III-IV 5 

 

Natječaj za upis učenika srednjih škola Općine Žepče za školsku 2016/2017. godinu traje: 

Za četverogodišnja zvanja od 14.6.2016.  godine do 21.6.2016. godine.  

Za trogodišnja zanimanja od 14.6.2016. godine do 28.6.2016. godine. 

Prijem dokumenata za upis vršit će se svakim radnim danom od 9-12h. 

Na natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole kandidat je dužan dostaviti sljedeću 

dokumentaciju: 

 Zahtjev za upis (poseban formular) 

 Izvod iz Matične knjige rođenih 

 Originalnu svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi 

 Originalno uvjerenje o uspjehu u VI, VII, VIII, IX razredu 

 Druga dokumentacija relevantna za utvrđivanje bodova u skladu sa Kriterijima. 

Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnoj ploči dva dana nakon zadnjeg dana upisa. 

Ukoliko se na temelju natječaja u lipanjskom upisnom roku ne upiše planiran broj učenika onda će se 

drugi upisni rok provesti od 17.8.2016. godine do 31.8.2016. godine. 



Izbor kandidata vršit će se na temelju sljedećih kriterija: 

1. Pravo upisa u prvi razred imaju učenici sa završenom osnovnom školom, koji na dan 

upisa nisu stariji od 18 godina. 

2. Prijem učenika u prvi razred gimnazije, tehničke (četverogodišnje) i stručne 

(trogodišnje) škole vršit će se na temelju: 

 općeg uspjeha kandidata postignutog u četiri završna razreda osnovne škole 

izračunatog na dvije decimale, 

 uspjeha iz relevantnih nastavnih predmeta u dva završna razreda osnovne škole, 

- rezultata postignutih na općinskom, županijskom i federalnom natjecanju iz 

nastavnih predmeta relevantnih za određenu vrstu srednje škole u dva završna 

razreda osnovne škole. 

Rang lista kandidata dobije se zbrajanjem bodova koje je kandidat ostvario na temelju: 

 općih uspjeha kandidata postignutih u četiri završna razreda osnovne škole izračunatih 

na po dvije decimale i uvećanih tri puta, 

 uspjeha iz relevantnih nastavnih predmeta (odličan - 5 bodova, vrlo dobar – 4 boda, 

dobar – 3 boda, i  dovoljan – 2 boda) u dva završna razreda osnovne škole, 

 rezultata postignutih na natjecanjima iz relevantnih nastavnih predmeta za određenu 

vrstu srednje škole u dva završna razreda osnovne škole. 

Za jedno od osvojenih mjesta na natjecanju učenika osnovnih škola na razini Federacije BiH 

dobije se: 

 za osvojeno 1. mjesto  5 bodova 

 za osvojeno 2. mjesto  4 boda 

 za osvojeno 3. mjesto  3 boda 

Za jedno od osvojenih mjesta na natjecanju učenika osnovnih škola na razini županije dobije 

se: 

 za osvojeno 1. mjesto  4 boda 

 za osvojeno 2. mjesto  3 boda 

 za osvojeno 3. mjesto  2 boda 

Za jedno od osvojenih mjesta na natjecanju učenika osnovnih škola na razini općine dobije se: 

 za osvojeno 1. mjesto  3 boda 

 za osvojeno 2. mjesto  2 boda 

 za osvojeno 3. mjesto  1 bod 

Na temelju natjecanja iz ovog Kriterija boduju se samo natjecanja koja su zvanično 

organizirana na razini općine, županije i Federacije BiH, i to iz nastavnih predmeta: 

matematika, fizika, strani jezik i informatika. 

 

 

 

 



3. Predmeti značajni za upis u određenu srednju školu: 

ŠKOLA 1. PREDMET 2. PREDMET 3. PREDMET 

područje strojarstva/elektrotehnike matematika fizika informatika 

opća gimnazija hrvatski jezik matematika strani jezik 

agroturistička biologija hrvatski jezik matematika 

 

4. Pod istim uvjetima, prednost pri upisu imaju: djeca poginulih branitelja, invalida 

Domovinskog rata, djeca branitelja  i prognanika. 

5. Za kandidate koji su osnovnu školu završili u inozemstvu, a kod kojih u svjedodžbama 

nema relevantnih predmeta za određenu vrstu srednje škole, uzimat će se prosječna ocjena iz 

svih predmeta u dva završna razreda osnovne škole. 

6. Ukoliko se na temelju natječaja u lipanjskom upisnom roku ne upiše planirani broj 

učenika, onda će se drugi upisni rok provesti od 17. do 31. kolovoza 2016. godine za zvanja 

u srednjim (četverogodišnjim) školama i u srednjim stručnim (trogodišnjim) školama. 

 

Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnoj ploči za prvi rok dva dana nakon zadnjeg 

dana upisa, a za drugi rok isti dan. 

 

 

 

RAVNATELJ TOŠ, Marinko Antunović, prof.                 

RAVNATELJICA GIMNAZIJE, Slavica Jukić, dipl. ing. 

 


