
VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA ZA ŠK. GOD. 

2016./2017. 

 

 

1. Elektrotehnika 

 
-do 21. listopada 2016. god. ravnatelj donosi popis tema za završne radove 

 

-do 28. listopada 2016. god. učenici biraju teme za završne radove 

 

-do 17. ožujka 2017. god. prijava obrane završnog rada 

 

-do 8. lipnja 2017. god. predaja pisanog dijela završnog rada u tajništvu škole (urudžbiranje) 

 

-do 11. kolovoza 2017. god. prijava obrane završnog rada za jesenski rok i predaja pisanog 

dijela u tajništvu škole 

 

-do 22. prosinca 2017. god. prijava obrane završnog rada za zimski rok i predaja pisanog 

dijela u tajništvu škole 

 

Obrana završnog rada: 

 

- 27. lipnja 2017. god. u 8,30 sati ( ljetni rok ) 

- 28. kolovoza 2017. god. u 9 sati ( jesenski rok ) 

- 1. veljače 2018. god. u 12 sati ( zimski rok ) 

 

 

2. Strojarstvo  
 

-do 21. listopada 2016. god. ravnatelj donosi popis tema za završne radove 

 

-do 28. listopada 2016. god. učenici biraju teme za završne radove 

 

-do 17. ožujka 2017. god. prijava obrane završnog rada 

 

-do 8. lipnja 2017. god. predaja pisanog dijela završnog rada u tajništvu škole (urudžbiranje) 

 

-do 11. kolovoza 2017. god. prijava obrane završnog rada za jesenski rok i predaja pisanog 

dijela u tajništvu škole 

 

-do 22. prosinca 2017. god. prijava obrane završnog rada za zimski rok i predaja pisanog 

dijela u tajništvu škole 

 

Obrana završnog rada: 

 

- 27. lipnja 2017. god. u 8,30 sati ( ljetni rok ) 

- 28. kolovoza 2017. god. u 9 sati ( jesenski rok ) 

- 1. veljače 2018. god. u 12 sati ( zimski rok ) 

 

 

 



3. Ekonomija i trgovina 
 

-do 21. listopada 2016. god. ravnatelj donosi popis tema za završne radove 

 

-do 28. listopada 2016. god. učenici biraju teme za završne radove 

 

-do 17. ožujka 2017. god. prijava obrane završnog rada 

 

-do 8. lipnja 2017. god. predaja pisanog dijela završnog rada u tajništvu škole (urudžbiranje) 

 

-do 11. kolovoza 2017. god. prijava obrane završnog rada za jesenski rok i predaja pisanog 

dijela u tajništvu škole 

 

-do 22. prosinca 2017. god. prijava obrane završnog rada za zimski rok i predaja pisanog 

dijela u tajništvu škole 

 

Obrana završnog rada: 

 

- 27. lipnja 2017. god. u 8,30 sati ( ljetni rok ) 

- 28. kolovoza 2017. god. u 9 sati ( jesenski rok ) 

- 1. veljače 2018. god. u 12 sati ( zimski rok ) 

 

 

4. Promet i logistika 
 

-do 21. listopada 2016. god. ravnatelj donosi popis tema za završne radove 

 

-do 28. listopada 2016. god. učenici biraju teme za završne radove 

 

-do 17. ožujka 2017. god. prijava obrane završnog rada 

 

-do 8. lipnja 2017. god. predaja pisanog dijela završnog rada u tajništvu škole (urudžbiranje) 

 

-do 11. kolovoza 2017. god. prijava obrane završnog rada za jesenski rok i predaja pisanog 

dijela u tajništvu škole 

 

-do 22. prosinca 2017. god. prijava obrane završnog rada za zimski rok i predaja pisanog 

dijela u tajništvu škole 

 

Obrana završnog rada: 

 

- 27. lipnja 2017. god. u 8,30 sati ( ljetni rok ) 

- 28. kolovoza 2017. god. u 9 sati ( jesenski rok ) 

- 1. veljače 2018. god. u 12 sati ( zimski rok ) 

 

 

Podjela svjedodžbi završnim razredima 
 

- 30. lipnja 2017. god. u 17 sati ( ljetni rok ) 

- 30. kolovoza 2017. god. u 9 sati ( jesenski rok ) 

- 8. veljače 2018. god. u 9 sati ( zimski rok ) 

 


