
                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

URED DRŽAVNE UPRAVE U 

DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI 
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti 

KLASA: 602-02/18-01/01 

URBROJ: 2117-06-11/6-18-2 

Ploče,17.siječnja  2018.god  

 

Na temelju odredbe članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, 

učenika te sastavu stručnih povjerenstava („Narodne novine“, broj:  67/14),  u svezi s 

odredbama članaka 17. - 21. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

("Narodne novine", broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11,  5/12, 16/12, 86/12, 126/12 -

pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14)  i Plana upisa djece u I. razred školske godine 2017./2018. u 

osnovne škole na području Dubrovačko-neretvanske županije, KLASA: 602-02/18-01/04, 

URBROJ: 2117-06/1-18-1 od  12. siječnja 2018. godine, Ured državne uprave u Dubrovačko-

neretvanskoj županiji, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti daje 

 

 

 

                                                    O  B  A  V  I  J  E  S  T 

o upisu djece u I. razred školske godine  2018./2019. u osnovne škole 

                  na području Dubrovačko-neretvanske županije- Grad Ploče 

 

 

1. U I. razred školske godine 2018./2019. 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: 

 

    1. djeca koja do 01. travnja 2018. godine imaju navršenih šest godina života, 

    2. djeca koja do 31. ožujka 2018. godine nemaju navršenih šest godina života, ali  koja  do  

        31. prosinca 2018. godine navršavaju šest godina života ako to, na zahtjev roditelja ili  

        skrbnika  i na prijedlog stručnog povjerenstva, odobri ovaj Ured državne uprave,  

    3. djeca kojima je za školsku godinu 2017./2018. rješenjem ovoga Ureda državne uprave  

        odgođen upis u prvi razred osnovne škole. 

 

2. U I. razred osnovne škole u školskoj godini 2018./2019. 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. 
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3. Pozivaju se roditelji, odnosno skrbnici djece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole u  

    školskoj godini  2018/2019. da najkasnije  do 09. veljače 2018. godine podnesu zahtjev  

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

    kako je određeno u sljedećim točkama ove Obavijesti. 

     

    Upisna područja pojedinih osnovnih škola utvrđena su Mrežom osnovnih škola („Narodne  

    novine“, broj: 70/11) donesenom temeljem odredbe članka 9. i 16. Zakona o odgoju i  

    obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kojom je propisano da je upisno područje za  

    osnovne škole prostorno područje s kojeg se učenici upisuju u određenu  osnovnu školu na  

    temelju prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta a određuje se sukladno Državnom  

    pedagoškom standardu.  

    Zahtjevi za upis djece dorasle za upis se podnose na obrascu „Zahtjev za  uvrštavanje  

    djeteta na popis djece školskih obveznika“ koji je  dostupan i  na web stranici ovoga  

    Ureda državne uprave (www.udu-dnz.hr.). 

 

    Roditelji ili skrbnici,čija djeca pohađaju Dječji vrtić u Pločama,kao i u područnim vrtićima 

    Staševici ,Kominu i Rogotinu,mogu popuniti“Zahtjev za uvrštavanje djeteta na popis       

    djece školskih obveznika“ za svoje dijete na slijedeći način: 

- Kod  odgojiteljice (teta djeteta) u vrtiću će  preuzeti obrazac Zahtjeva za uvrštenje 

djeteta u popis školski obveznika,te ga čitko popuniti.Preslik osobne iskaznice(roditelja 

ili skrbnika) će donijeti sa sobom ili ćete to napraviti u vrtiću. 

-  Roditelj ili skrbnik ima mogućnost popune „Zahtjeva za uvrštenjem djeteta na popis 

djece školskih obveznika“ i u samoj školi (tajništvo),ako mu se to učini 

praktičnije.Škole će zaprimljene Zahtjeva kao i preslike osobne iskaznice dostaviti 

Ispostavi u Pločama. 

- Roditelj ili skrbnik ima mogućnost popune obrasca Zahtjeva  putem e-maila.Obrazac se 

nalazi na WEB stranici Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 

(www.udu-dnz.hr.).kojeg će popuniti,te skenirat svoju osobnu iskaznicu i dostaviti 

na e-mail Ispostave u Pločama (boris@skolskisport-dnz.hr).ili  

(udu- dnz.ispostava.ploce@udu-dnz.hr)  

Osnovne škole na koje se odnosi ova Obavijest su: 

1.Osnovna škola Vladimir Nazor  Ploče,Tina Ujevića 3. 

2.Osnovna škola fra Ante Gnječ  Staševica,Petra Kežića 2 

3.Osnovna škola Ivo Dugandžić Mišić  Komin Josipa Bana Jelačića 13 

Za dijete koje će do kraja tekuće godine navršiti šest godina,a nije školski obveznik, 

roditelj,odnosno staratelj može najkasnije do 31.ožujka tekuće godine podnijeti 

zahtjev za prijevremeni upis koji se podnosi na obrascu“Zahtjev za utvrđivanje 

psihofizičkog stanja djeteta“,koji se vodi na web stranici ureda državne uprave kao 

Obrazac br.6 kojeg također možete zatražiti kod odgojiteljice Dječjeg vrtića. 

 

Djeca koja su u prošloj školskoj godini imali odgodu upisa u I.razred,imali su obvezu 

pohađanja Dječjeg vrtića.Obveza roditelja,skrbnika je da ponovo popune obrazac 

„Zahtjev za utvrđivanje djeteta na popis djece školskih obveznika“ i ostave 

fotokopiju osobne iskaznice. 

http://www.udu-dnz.hr/
http://www.udu-dnz.hr.).kojeg/
mailto:boris@skolskisport-dnz.hr).ili
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4.       Zahtjev za prijevremeni upis se podnosi na obrascu „Zahtjev za utvrđivanje   

          Psihofizičkog stanja djeteta/učenika“koji je kao Obrazac 6.sastavnica Pravilnika. 

                              

Ovaj obrazac je dostupan na web stranici Ureda državne uprave(www.udu-dnz.hr.). 

 

5.       Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole    

          provodi se u školi kojoj dijete pripada prema upisnom području,odnosno na čijem  

          području ima prebivalište,odnosno prijavljeno boravište u razdoblju od 31.ožujka do   

          14.  lipnja2018.godine. 

 

6.      Pobliže informacije i obavijesti o upisu u I.razred za sve osnovne škole s područja  

         Grada Ploča možete dobiti u Uredu državne uprave Ispostava Ploče,Trg K.Tomislava 16 

         Ili na tel.414-791 ili mob.098 345-095. 

 

 

                                                                            

                                                                                  Upravni savjetnik za društvene djelatnosti 

 

                                                                                           Boris Krstičević prof. 

 

      

     

                                   

             

 

http://www.udu-dnz.hr/

