
 

Elektrotehnička i prometna škola 
Osijek 

 
31000 Osijek, Istarska 3, tel: 031/208 400, fax: 031/207-068 matični broj: 0338770; OIB: 28015293209 
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Elektrotehnička i prometna škola Osijek upisivat će učenike u I. razred 
za 2022./2023. školsku godinu kako slijedi: 
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Popis predmeta 
posebno važnih za upis 

Natjecanja iz znanja koja se vrednuju 
pri upisu 

Popis 
potrebnih 

dokumenata 
koji su uvjet 

za upis u 
pojedini 
program 

obrazovanja 

1. 040104 Elektrotehničar 4 1 24 

Hrvatski jezik, 
Matematika, Prvi strani 
jezik, Fizika, Tehnička 

kultura, Geografija 

Natjecanje iz hrvatskog jezika, 
natjecanje iz matematike, natjecanje iz 

1. stranog jezika, natjecanje iz fizike, 
natjecanje mladih tehničara, natjecanje 

iz kemije  

Liječnička 
svjedodžba 
medicine 

rada 

2. 140324 
Tehničar cestovnog 

prometa 
4 1 20 

Hrvatski jezik, 
Matematika, Prvi strani 
jezik, Fizika, Tehnička 

kultura, Geografija 

Natjecanje iz hrvatskog jezika, 
natjecanje iz matematike, natjecanje iz 

1. stranog jezika, natjecanje iz fizike, 
natjecanje mladih tehničara, natjecanje 

iz geografije 

Potvrda 
nadležnog 
školskog 
liječnika 

3. 041424 Tehničar za elektroniku 4 1 24 

Hrvatski jezik, 
Matematika, Prvi strani 
jezik, Fizika, Tehnička 

kultura, Geografija 

Natjecanje iz hrvatskog jezika, 
Natjecanje iz matematike, Natjecanje iz 

1. stranog jezika, Natjecanje iz fizike, 
Natjecanje mladih tehničara, 

Natjecanje iz kemije  

Liječnička 
svjedodžba 
medicine 

rada 

4. 041524 Tehničar za mehatroniku 4 1 24 

Hrvatski jezik, 
Matematika, Prvi strani 
jezik, Fizika, Tehnička 

kultura, Geografija 

Natjecanje iz hrvatskog jezika, 
Natjecanje iz matematike, Natjecanje iz 

1. stranog jezika, Natjecanje iz fizike, 
Natjecanje mladih tehničara, 

Natjecanje iz kemije  

Liječnička 
svjedodžba 
medicine 

rada 

5. 041624 Tehničar za računalstvo 4 2 48 

Hrvatski jezik, 
Matematika, Prvi strani 
jezik, Fizika, Tehnička 

kultura, Geografija 

Natjecanje iz hrvatskog jezika, 
Natjecanje iz matematike, Natjecanje iz 

1. stranog jezika, Natjecanje iz fizike, 
Natjecanje mladih tehničara, 

Natjecanje iz kemije  

Liječnička 
svjedodžba 
medicine 

rada 

6. 141103 Vozač motornog vozila 3 1 24 
Hrvatski jezik, 

Matematika, Prvi strani 
jezik 

Natjecanje iz hrvatskog jezika, 
Natjecanje iz matematike, Natjecanje iz 

1. stranog jezika, Natjecanje iz 
geografije 

Liječnička 
svjedodžba 
medicine 

rada 

UKUPNO  7 164    

 

Učenici se na temelju ovog natječaja prijavljuju i upisuju u I. razred elektroničkim načinom putem mrežne 
stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole https://srednje.e-upisi.hr 
(NISpuSŠ). Minimalni bodovni prag za zanimanje tehničar za računalstvo iznosi 65 bodova. 
 
 

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program 
obrazovanja (liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti 
kojima su ostvarena dodatna prava za upis) 
Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u 
Elektrotehničku i prometnu školu Osijek 
Dostava je osobno u školu ili na e-mail adresu upisi2022@elpros.net  
(skeniranu ili slikanu). Dokumentaciju elektroničkom poštom može 
poslati učenik ili roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je dostaviti i svoj 
osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga škola mogla 
kontaktirati. 

11.7 - 12.7.2022. 
8-12 h   

Više obavijesti na : www.elpros.net i www.upisi.hr 
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