
Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata raspisuje 
 

NATJEČAJ 

za upis u sljedeće programe obrazovanja odraslih za školsku godinu 2016./2017. 

 
 OSNOVNA ŠKOLA za odrasle - 20 polaznika, početak 12.10.2016. 

Osnovnoškolsko obrazovanje odraslih namijenjeno je svim osobama starijim od 15 godina koji imaju nepotpunu osnovnu školu i besplatna je za sve 
polaznike. 

 
 OSPOSOBLJAVANJA - 24 polaznika za pojedino zanimanje 

 

PROGRAM 
TRAJANJE 

PROGRAMA 
(nastavni sati) 

POČETAK 
PROGRAMA 

UVJETI UPISA 

RUKOVATELJ MOTORNOM 
PILOM 

50 
12. listopada 

2016. 

Završena osnovna škola, zdravstvena sposobnost za poslove rukovatelja motornom 
pilom te navršenih 18 godina života. 

RUKOVATELJ/ICA 
VILIČAROM 

120 
12. listopada 

2016. 

Završena osnovna škola, navršenih 18 godina, liječničko uvjerenje o duševnoj i 
tjelesnoj  sposobnosti za poslove rukovatelja viličarom, vozačka dozvola. 

SKELARSKI POSLOVI 130 
12. listopada 

2016. 

Završena osnovna škola, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za 
obavljanje poslova montaže i demontaže skela, navršenih 18 godina života  

NJEGOVATELJ STARIJIH I 
NEMOĆNIH OSOBA 

500 
12. listopada 

2016. 

Završena osnovna škola, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti 
za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih osoba te navršenih 18 godina 
života. GERONTODOMA 

ĆIN 
160 

12. listopada 
2016. 

Završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje 
o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje poslova gerontodomaćina/ice. 

POMOĆNIK U NASTAVI U 
RADU S UČENICIMA S 

TEŠKOĆAMA 
218 

12. listopada 
2016. 

Završena četverogodišnja srednja škola, osnove rada na računalu, liječničko uvjereje o 
zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova  pomoćnika u nastavi u radu s 
učenicima s teškoćama, navršeih 18 godina života. 

DADILJE 400 
12. listopada 

2016. 

Najmanje trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje obrazovne razine 4.1. i uvjerenje 
obiteljskoga liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za 
obavljanje poslova dadilje. 

http://zlatnavrata.hr/osnovna-skola.html
http://zlatnavrata.hr/osposobljavanja/
http://zlatnavrata.hr/rukovatelj-motornom-pilom.html
http://zlatnavrata.hr/rukovatelj-motornom-pilom.html
http://zlatnavrata.hr/rukovatelj-motornom-pilom.html
http://zlatnavrata.hr/pomocni-poslovi-u-zdravstvu-i-ustanovama-socijalne-skrbi.html
http://zlatnavrata.hr/pomocni-poslovi-u-zdravstvu-i-ustanovama-socijalne-skrbi.html
http://zlatnavrata.hr/pomocni-poslovi-u-zdravstvu-i-ustanovama-socijalne-skrbi.html
http://zlatnavrata.hr/pomocni-poslovi-u-zdravstvu-i-ustanovama-socijalne-skrbi.html
http://zlatnavrata.hr/dadilja.html


MASER/KA 160 
12. listopada 

2016. 
Završena trogodišnja i četverogodišnja srednja škola, navršenih18 godina života, 
liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova masera/ke. 

JEDNOSTAVNI POSLOVI U 
ZANIMANJU KUHAR/ICA 

 
179 

12. listopada 
2016. 

Najmanje završena osnovna škola, navršenih 15  godina života i zdravstvene i 
psihofizičke sposobnosti (uvjerenje liječnika opće prakse  o zdravstvenoj sposobnosti te 
sanitarna iskaznica). 

PRIPREMATELJ/ICA BUREKA I 
PIZZA 

138 
12. listopada 

2016. 
 Završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, lječničko uvjerenje o zdravstvenoj 
sposobnosti za obavljanje poslova priptematelj/ica bureka i pizza. 

BARMEN I PRIPREMATELJ 
KOKTELA 

180 
12. listopada 

2016. 
Završena srednja škola, navršenih 8 godina, liječičko uvjerenje o zdravstvenoj 
sposobnosti za obavljanje poslova barmena i priprematelja koktela. 

PROIZVOĐAČ  MASLINOVOG 
ULJA  

190 
12. listopada 

2016. 
Završena srednja škola, navršeih 18 godina, liječničko uvjerenje o  zdravstvenoj 
sposobnosti za obavljaje poslova proizvođača masliovog  ulja.        

 
 

 SREDNJE ŠKOLE 
 

b) trogodišnja zanimanja - 24 polaznika za pojedino zanimanje 
 

PROGRAM 
TRAJANJE 

PROGRAMA 
(nastavni sati) 

POČETAK 
PROGRAMA 

UVJETI UPISA 

KUHAR 
 2248 3.listopada 2016. 

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje KUHAR/ICA može se upisati 
osoba koja ima završenu osnovnu školu ili nepotpunu srednju školu i navršenih 15 
godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te sanitarni pregled za 
obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu. Za upis u program prekvalifikacije polaznik mora 
imati završenu srednju školu, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te 
sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu. 

SLASTIČAR 2248 3.listopada 2016 

U program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje SLASTIČAR/ICA može se 
upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu ili nepotpunu srednju školu i 
navršenih 15 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te sanitarni 
pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu. Za upis u program prekvalifikacije 
polaznik mora imati završenu srednju školu, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj 
sposobnosti te sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu. 

 . 

http://zlatnavrata.hr/srednje-skole/


PEKAR 2316 3.listopada 2016. 

U program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje PEKAR/ICA može se upisati 
osoba koja ima završenu osnovnu školu ili nepotpunu srednju školu i navršenih 15 
godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te sanitarni pregled za 
obavljanje djelatnosti. Za upis u program prekvalifikacije polaznik mora imati završenu 
srednju školu , liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te sanitarni pregled za 
obavljanje djelatnosti u pekarskoj proizvodnji. 

KONOBAR 2249 3.listopada 2016. 

U program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje KONOBAR/ICA može se 
upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu ili nepotpunu srednju školu i navršenih 
15 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te sanitarni pregled za 
obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu. Za upis u program prekvalifikacije polaznik mora 
imati završenu srednju školu, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te 
sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu. 

PRODAVAČ 1965 3.listopada 2016. 

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje PRODAVAČ/ICA može se 
upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu ili nepotpunu srednju školu i navršenih 
15 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te sanitarni pregled za 
obavljanje djelatnosti u prodavaonici prehrambene i kozmetičke robe. Za upis u 
program prekvalifikacije za polaznik mora imati završenu srednju školu, liječničko 
uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u 
prodavaonici prehrambene i kozmetičke robe. 

VATROGASAC 1058 3.listopada 2016. 
U program prekvalifikacije za zanimanje VATROGASAC može se upisati osoba koja ima 
završenu trogodišnju ili četverogodišnju srednju školu, liječničko uvjerenje o 
zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova vatrogasca te policu osiguranja. 

PLINOINSTALATER 2902 3.listopada 2016. 
U program prekvalifikacije za zanimanje PLINOINSTALATER može se upisati osoba koja 
ima završenu trogodišnju ili četverogodišnju srednju školu, te liječničko uvjerenje o 
zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova plinoinstalatera. 

 
a) četverogodišnja zanimanja - 24 polaznika za pojedino zanimanje 

 

PROGRAM 
TRAJANJE 

PROGRAMA 
(nastavni sati) 

POČETAK 
PROGRAMA 

UVJETI UPISA 

 
 

1171 
 
 

U program prekvalifikacije za zanimanje VATROGASNI TEHNIČAR može se upisati osoba koja 
ima završenu četverogodišnju srednju školu tehničkog usmjerenja iz jednog od sljedećih 

  
 

  
 

  
 

    

http://zlatnavrata.hr/plinoinstalater.html


VATROGASNI 
TEHNIČAR 

 
3.listopada 

2016. 

područja: strojarstvo; brodogradnja; metalurgija; elektrotehnika, geologija, rudarstvo i nafta; 
poljoprivreda; šumarstvo; obrada drva; graditeljstvo, geodezija i građevinski materijali; 
kemijska tehnologija; grafika; tekstil; obrada kože; optika i obrada stakla; unutarnji poslovi i 
zaštita; liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova vatrogasnog 
tehničara i policu osiguranja. 

HOTELIJERSKO 
TURISTIČKI TEHNIČAR 

2419 

 
15. rujna 2016. 

U program izobrazbe za zanimanje HOTELIJERSKO –TURISTIČKI TENIČAR mogu se upisati 
kandidati koji imaju završenu osnovnu školu ili nepotpunu srednju školu i najmanje 
15 godina života. U program prekvalifikacije mogu se upisati polaznici koji imaju završenu bilo 
koju srednju stručnu ili školsku spremu. 

 
KOMERCIJALIST 

2321 

 
15. rujna 2016. 

U program izobrazbe za zanimanje KOMERCIJALIST mogu se upisati kandidati koji imaju 
završenu osnovnu školu ili nepotpunu srednju školu i najmanje 15 godina života. 
U program prekvalifikacije mogu se upisati polaznici koji imaju završenu bilo koju srednju 
stručnu ili školsku spremu. 

 

 USAVRŠAVANJA - 24 polaznika za pojedino zanimanje  
 

PROGRAM 

TRAJANJE 
PROGRA

MA 
(nastavni 

sati) 

POČETAK 
PROGRAMA 

UVJETI UPISA 

SAMOSTALNI 
RAČUNOVOĐA 

204 
12. listopada 

2016.   

 Navršenih 18 godina  a) završena srednja škola u četverogodišjem trajanju za zanimanje 
ekonomist/ica ili komecrijalist/ica b)  završena bilo  koja srednja škola u četverogodišjem trajanju i 
najmanje dvije godine radnog iskustva na knjigovodstvenim i srodnim poslovima, što dokazuje 
potvrdom poslodavca i uz prethodnu provjeru osposobljenosti (test   znanja). 

MONTER SOLARNO     
TOPLOVODNIH SUSTAVA 

150 
12. listopada 

2016.   

Završena srednja škola u području strojarstva i elektrotehike, navršeih  18 godina i liječničko 
uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljaje poslova montera solarno toplovodnih sustava. 

MONTER FOTONAPONSKIH 
SUSTAVA 

150 
12. listopada 

2016.   

Završena srednja škola u području strojarstva i elektrotehike, navršeih  18 godina i liječničko 
uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljaje poslova montera fotonaponskih sustava. 

 
 
 

http://zlatnavrata.hr/vatrogasni-tehnicar.html
http://zlatnavrata.hr/vatrogasni-tehnicar.html
http://zlatnavrata.hr/hotelijersko-turisticki/a-radnik/ica.html
http://zlatnavrata.hr/hotelijersko-turisticki/a-radnik/ica.html
http://zlatnavrata.hr/hotelijersko-turisticki/a-radnik/ica.html


 SEMINARI  
 javna nabava-speijalistički program  
 javna nabava- usavršavaje   
 pripreme za studija arhitekture 
 održiva uporaba pesticida 

 

 ŠKOLA STRANIH JEZIKA  

 tečaj hrvatskog jezika za strance 

 aktivno znanje stranog jezika 
 

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova upis u programe jednako vrijedi za osobe oba spola.   
Rok za podnošeje prijava je najkasnije 7 dana prije objavljenog početka pojedinog programa.   
Način upisa - osobno na adresi Dioklecijanova 7, 21 000 Split   
 
T. 021 361 524  /  info@zlatnavrata.hr  / www.zlatnavrata.hr 


