
STRUKOVNA ŠKOLA VUKOVAR 

Domovinskog rata 58 

32010 VUKOVAR 

 

KLASA: 003-06/17-01/15 

URBROJ: 2188-101-17-04 

U Vukovaru, 29. rujna 2017. godine 

 

 

  

Na temelju Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i 

trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2017./2018. 

KLASA: 602-01/17-01/00237, URBROJ: 533-28-17-0001 od 14. travnja 2017. 

godine, koju je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, na temelju 

Kalendara  državne mature u školskoj godini 2017./2018. te na temelju članka 98. 

stavak 1. točka 1. i 5. Statuta Strukovne škole Vukovar, ravnatelj Škole 

p r o p i s u j e  

 

 

 

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOGA RADA 

u školskoj godini 2017./2018. 

 

 

 Zimski ispitni rok: od 5. do 9. veljače 2018. godine 

 Ljetni ispitni rok: od 4. do 11. lipnja 2018. godine 

 Jesenski ispitni rok: od 24. do 29. kolovoza 2018. godine 

 

 

1. ZIMSKI ISPITNI ROK 

 

Prijava obrane završnoga rada: 20. studenoga 2017. godine 

 

Predaja pisanog dijela izradbe završnoga rada na urudžbeni zapisnik 

u tajništvu Škole: 22. siječnja 2018. godine od 8,00 do 14,00 sati 

 

Sjednica Školskog prosudbenog odbora: 5. veljače 2018. godine u 7,45 sati 

 

 Obrana završnoga rada: od 5. do 9. veljače 2018. godine 

 

 Sjednica Školskog prosudbenog odbora: 9. veljače 2018. godine u 12,00 sati 
 

Uručivanje svjedodžbi o završnome radu: 15. veljače 2018. godine u 10,00 

sati 
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2. LJETNI ISPITNI ROK 

 

Izbor teme za izradbu i obranu završnoga rada: do 31. listopada 2017. godine 

 

Prijava obrane završnoga rada: 19. ožujka 2018. godine u tajništvu Škole  od 

8,00 do 14,00 sati 

 

Predaja pisanog dijela izradbe završnoga rada na urudžbeni zapisnik 

u tajništvu Škole: 21. svibnja  2018. godine od 8,00 do 14,00 sati 

 

Sjednica nastavničkog vijeća: 23. svibnja 2018. godine u 13,00 sati 

 

Sjednica nastavničkog vijeća: 4. lipnja 2018. godine u 7,30 sati 

 

Sjednica Školskog prosudbenog odbora: 4. lipnja 2018. godine u 7,45 sati 

 

Obrana završnoga rada: od 4. do 11. lipnja 2018. godine 

 

 Sjednica Školskog prosudbenog odbora: 11. lipnja 2018. godine u 7,45 sati 

 

Uručivanje svjedodžbi završnog razreda: 20. lipnja 2018. godine u 10,00 sati 

 

Uručivanje svjedodžbi o završnome radu: 20. lipnja 2018. godine u 10,00 sati 

 

2.1. Obrana završnoga rada za programe u četverogodišnjem trajanju 

 

4. lipnja hotelijersko-turistički tehničar, 4. a i 4. a/1 u 9,00 sati 

5. lipnja poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut, 4. b i 4. b/1 u 8,00 sati 

5. lipnja arhitektonski tehničar, 4. b  u 12,00 sati 

6. lipnja kozmetičar, 4. b i 4. b/1 u 8,00 sati 

 

2.2. Izradba praktičnog dijela završnoga rada za programe u  

trogodišnjem trajanju 

 

4. lipnja prodavač, 3. d u 9,00 sati 

4. lipnja frizer, 3. d/1 u 9,00 sati 

5. lipnja kuhar, konobar 3. c u 8,00 sati 

5. lipnja mesar, 3. d u 8,00 sati 

5. lipnja mesar, 3. d/1 u 8,00 sati 

5. lipnja pomoćni kuhar i slastičar TES, 3. e u 8,00 sati 

6. lipnja kuhar, 3. c/1  u 8,00 sati 

6. lipnja konobar, 3. d/1  u 8,00 sati 

6. lipnja frizer, 3. d  u 8,00 sati 

6. lipnja pomoćni kuhar i slastičar TES, 3. e/1 u 8,00 sati 

 

2.3. Obrana završnoga rada za programe u trogodišnjem trajanju 

 

7. lipnja prodavač, 3. d u 10,00 sati 

7. lipnja frizer, 3. d/1 u 10,00 sati 

7. lipnja konobar 3. c u 8,00 sati 
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7. lipnja kuhar 3. c u 10,00 sati 

7. lipnja mesar, 3. d u 8,00 sati 

7. lipnja mesar, 3. d/1 u 8,00 sati 

7. lipnja pomoćni kuhar i slastičar TES, 3. e u 8,00 sati 

8. lipnja kuhar, 3. c/1  u 8,00 sati 

8. lipnja konobar, 3. d/1  u 8,00 sati 

8. lipnja frizer, 3. d  u 8,00 sati 

8. lipnja pomoćni kuhar i slastičar TES, 3. e/1 u 8,00 sati 

 

3. JESENSKI ISPITNI ROK 

 

Izbor teme za izradbu i obranu završnoga rada: do 31. listopada 2017. godine 

 

Prijava obrane završnoga rada: 2. srpnja 2018. godine u tajništvu Škole od 

8,00 do 14,00 sati 

 

Predaja pisanog dijela izradbe završnoga rada na urudžbeni zapisnik 

u tajništvu Škole: 2. srpnja  2018. godine od 8,00 do 14,00 sati 

 

Predaja prijava za popravne ispite: 20. kolovoza 2018. godine u tajništvu 

Škole od 8,00 do 12,00 sati 

 

Popravni ispiti za završne razrede: 21. i 23. kolovoza 2018. godine prema 

rasporedu koji će biti izvješen na oglasnoj ploči u prizemlju školske zgrade 

 

Sjednica nastavničkog vijeća: 24. kolovoza 2018. godine u 7,30 sati 

 

 Sjednica Školskog prosudbenog odbora: 24. kolovoza  2018. godine u 7,45 

sati 

 

Obrana završnoga rada za programe u četverogodišnjem i trogodišnjem 

trajanju: od 24. do 29. kolovoza 2018. godine 

 

 Sjednica Školskog prosudbenog odbora: 29. kolovoza  2018. godine u 13,00 

sati 

 

Uručivanje svjedodžbi završnog razreda: 31. kolovoza 2018. godine u 12,00 

sati 

 

Uručivanje svjedodžbi o završnome radu: 31. kolovoza 2018. godine u 12,00 

sati 

 Ravnatelj 

 Dr. sc. Vladimir Matić, v.r. 


