
 

 

Obavijest o predupisu djece u 1. razred 

za šk. god. 2017./2018. 

 

Školski obveznici su: 

 djeca rođena od 1. travnja 2010. do 31. ožujka 2011., 

 djeca rođena od 1. travnja 2011. do 31. prosinca 2011. za koju roditelji, odnosno 

 staratelji žele ostvariti pravo na prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole, 

 djeca kojima je za šk.god. 2016./17. rješenjem Ureda, odgođen upis u prvi razred 

osnovne škole, 

 djeca koja trebaju privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole 

 

 

Prijava školskih obveznika vršit će se elektronskim putem na obrascu  

 

PRIJAVA za predupis (http://www.udu-sdz.hr) 

 

u vremenu od 06. do 17. veljače 2017. 

 
 

Prijavu je potrebno izvršiti prema upisnom području škole objavljenim na web stranici Ureda 

državne uprave SDŽ. 

 

Na temelju pristiglih i obrađenih prijava, Ured će utvrditi popis djece školskih obveznika i 

dostaviti ga stručnim povjerenstvima u osnovnim školama do 1. ožujka 2017. god. 

Obavijest roditeljima o terminima testiranja djece bit će objavljena na stranicama škole u 
vremenu od 1. do 8. ožujka 2017. god., a prema  u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja 

2016. 

 

 

Ako se dijete želi iz opravdanog razloga upisati u školu kojoj ne pripada prema upisnom 

području (cjelodnevni boravak ili neki drugi razlog) u postupku prijave, prijavljuje obje 

škole s naznakom željene škole i razloga. Provjeru spremnosti obavlja u matičnoj školi, 

nakon čega se javlja željenoj školi radi dogovora. 

Potrebna dokumentacija: OIB, preslik domovnice i rodnog lista (vrijede bez obzira na datum 
izdavanja). 
 

 Prijevremeni upis - roditelj odnosno staratelj osim  

prijave on line podnosi i zahtjev Uredu državne uprave na obrascu 6. 

                Mišljenje stručnog tima predškolske ustanove dostavlja osnovnoj školi. 

 

 Privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred (djeca sa težim oštećenjem 

zdravlja), roditelj odnosno staratelj podnosi zahtjev Uredu državne uprave na 

obrascu 6. 
 Uz zahtjev roditelj prilaže: 

• presliku rodnog lista djeteta, 

• presliku osobne iskaznice roditelja, ili potvrde o promjeni mjesta prebivališta 

  odnosno boravišta, 

• medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz, 



  odnosno mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja, 

• rješenje o stjecanju prava na status roditelja njegovatelja, pravo na skrb u domu 

  socijalne skrbi ili pravo na pomoć i njegu u kući, u sklopu kojeg se osigurava pružanje  

  usluga psihosocijalne pomoći. 

 

Zahtjev se upućuje na adresu Ispostave Ureda - Dragašev prolaz 24, 21 230 Sinj . 

 
 

Obrazac za prijavu, Obrazac 6 i Zahtjev za prijevremeni upis nalaze se na stranicama Ureda 
http://www.udu-sdz.hr 


