
TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB 

OVLAŠTENI CENTAR ZA OSPOSOBLJAVANJE STROJOVOĐA 

Zagreb, Palmotićeva 84 

CROATIA 

 

 

 

 

PRIJAVA 

ISPITA OPĆE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI ZA RAD STROJOVOĐE 

 

 

Sukladno stavku 11. članka 5. Pravilnika o ovlaštenju strojovođa, molim da mi se odobri 

provjera opće stručne osposobljenosti, sukladno prilogu  2. navedenog pravilnika, a u svrhu 

izdavanja dozvole  za radno mjesto strojovođe. 

 

U …………………..……………,……………………... 
                             ( mjesto i datum ) 

 
Podnositelj prijave 

 

……………………………… 

 

 

 

Kandidat (ime i prezime) …………………………………………..rođen/na 

u……………………………………………………..  

 

…………………………………..općina …………………………………………  država  

…………………………………………. 

 

broj nacionalne osobne iskaznice/ putovnice……………………izdate  u 

……………………………. 

 

Program stjecanja strukovne kvalifikacije:“ Tehničar vuče strojovođa“ / program 

osposobljavanja za stjecanje opće  stručnih znanja iz djelokruga rada strojovođe/kinje ,  

završio sam………………………………………god. u 

……………………………………………………( mjesto) 

 

Ispit  opće stručne osposobljenosti prijavljujem :______puta. 

 

 

 

 

Prijavi za ispit prilažem: 

 

1. Završnu svjedodžbu strukovne kvalifikacije:“ Tehničar vuče strojovođa“ 

2. Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje opće stručnih znanja iz djelokruga rada 

strojovođe/kinje 

3. Potvrdu o plaćenim troškovima ispita  



TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB 

Ovlašteni centar za osposobljavanje strojovođa 

Zagreb 01. listopad 2015. 

 

 

  ISPITI   ZA  DOZVOLU  
 

 
Tehnička škola u Zagrebu kao ovlašteni centar za osposobljavanje strojovođa organizira ispit 

opće stručne osposobljenosti za rad na radnom mjestu strojovođe, sukladno točki 11. članka 5. 

Pravilnika o ovlaštenju strojovođa (N.N. 96/2013), kao uvjet za izdavanje DOZVOLE 

 

ISPITI opće stručne osposobljenosti za rad na radnom mjestu strojovođe/tkinje u 

šk.god.2015/2016. biti će održani u slijedećim terminima: 

                    

1.rok….29.listopada 2015. 

2.rok….21.siječnja    2016. 

3.rok….21.travnja    2016. 

4.rok….07.srpnja      2016. 

 

Ispitu mogu pristupiti: 

 

 1. Pristupnici koji su završili strukovnu kvalifikaciju Tehničar vuče strojovođa 

 2. Pristupnici koji su završili program osposobljavanja za stjecanje opće stručnih 

  znanja iz djelokruga rada strojovođe 

 

Kandidati koji žele pristupiti ispitu moraju prijavi  ispit i priložiti: 

 

1. Svjedodžbu o završenom školovanju za strukovnu kvalifikaciju Tehničar vuče 

 strojovođa, kopija – (NA UVID IZVORNIK ) ili 

 

2. Uvjerenje o osposobljenosti za stjecanje opće  stručnih znanja iz djelokruga rada 

 strojovođe/tkinje, kopija – (NA UVID IZVORNIK ) 

 

3. Potvrdu o uplaćenim troškovima provedbe ispita u iznosu od 750,00 HRK – Uplata se vrši 

 u računovodstvu škole 

 

4. Dokaz o životnoj dobi – osobna iskaznica ( min 18. godina života ) na ispitu 

 

Prijave s prilozima predaju se deset dana prije ispita na porti Škole svakim radnim danom 

od 08
00 

do
 
14

00
 sati. 

Detaljan raspored polaganja ispita biti će na WEBU škole tri dana prije ispita. 

Ukoliko kandidat uspješno položi ispit Škola- Centar će mu izdati UVJERENJE o općoj 

stručnoj osposobljenosti za rad na radnom mjestu strojovođe/tkinje, koja je potrebna za 

izdavanje dozvole. 

 

Sadržaj ispita propisan je prilogom 2.Pravilnika o ovlaštenju strojovođa, a detaljnije se može 

vidjeti na lokaciji: http://www.ss-tehnicka-zg.skole.hr/ 


