
UPISI U I. RAZRED 

 

OBAVIJEST RODITELJIMA PREDŠKOLSKE DJECE  

 

U I. razred školske godine 2020./2021. u osnovne škole na području 

Dubrovačko-neretvanske županije upisat će se djeca koja imaju 

prebivalište, odnosno prijavljeno boravište na području Dubrovačko – 

neretvanske županije, odnosno na području koje pripada pojedinoj 

osnovnoj školi i to: 

 djeca koja do 01. travnja 2020. godine imaju navršenih šest 

godina života 

 djeca koja do 31. ožujka 2020. godine nemaju navršenih šest 

godina života, ali koja do 31. prosinca 2020. godine navršavaju 

šest godina života ako to, na zahtjev roditelja ili skrbnika i na 

prijedlog stručnog povjerenstva, odobri Upravni odjel za 

društvene djelatnosti DNŽ 

 djeca kojima je za školsku godinu 2019./2020. rješenjem Ureda 

državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji odgođen 

upis u prvi razred osnovne škole. 

U I. razred osnovne škole u školskoj godini 2020./2021. u osnovne 

škole na području Dubrovačko-neretvanske županije obvezno se 

upisuju djeca iz točke 1. koja su hrvatski državljani, a djeca koja nisu 

hrvatski državljani, a imaju odobren boravak na području 

Dubrovačko-neretvanske županije, odnosno na području koje pripada 

pojedinoj osnovnoj školi, mogu se upisati ako to žele njihovi roditelji, 

odnosno skrbnici, odnosno sukladno propisima o ulasku, kretanju, 

boravku i radu stranaca u Republici Hrvatskoj. 

Djeca državljana država članica Europske unije pravo na osnovno 

obrazovanje ostvaruju kao i hrvatski državljani. 

Pozivaju se roditelji, odnosno skrbnici djece dorasle za upis u prvi 

razred osnovne škole u školskoj godini 2020./2021. a čija djeca 

pripadaju upisnom području OŠ „Vladimir Nazor“ Ploče, da 

najkasnije do 10. veljače 2020. godine podnesu zahtjev za 



uvrštenje svog djeteta na popis djece dorasle za upis u I. razred 

osnovne škole. 

Zahtjevi za upis djece dorasle za upis  podnose se na obrascu ,,Zahtjev 

za uvrštavanje djeteta na popis djece školskih obveznika“ koji je 

dostupan na stranici škole. Uz ispunjeni ,,Zahtjev za uvrštavanje 

djeteta u popis školskih obveznika“, potrebno je dostaviti i presliku 

osobne iskaznice djeteta, odnosno skeniranu osobnu iskaznicu djeteta 

ukoliko je ima ili osobnu iskaznicu jednog od roditelja, odnosno 

skrbnika s kojim dijete stanuje ili odgovarajuću potvrdu o prebivalištu 

ili prijavljenom boravištu. Navedeno roditelj, odnosno skrbnik, 

dostavlja osobno, poštom ili e-mailom na adresu škole:  

Osnovna škola „Vladimir Nazor“, Tina Ujevića 3, 20340 Ploče, e-

mail: osploce@os-vnazor-ploce.skole.hr  

NAPOMENA: Obrazac 6 dostavljaju samo roditelji/skrbnici djece 

koji zahtijevaju prijevremeni upis za dijete i roditelji/skrbnici djece 

koja  zbog teškog oštećenja zdravlja ili višestrukih teškoća ne mogu 

pohađati redovnu školu (privremeno oslobađanje od upisa u prvi 

razred osnovne škole).  

Upisno povjerenstvo 
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