
OBAVIJEST 
 

PREDUPIS u 1. razred osnovne škole za školsku godinu 

2023./2024. za roditelje/skrbnike koji to nisu učinili preko 

sustava e - građani 
 
 

Poštovani roditelji /skrbnici učenika, 
 

 kako što već znate, prijave za PREDUPIS djece za pohađanje 1. razreda 
osnovne škole, se od ove godine obavlja preko sustava e – građani. Veliki broj 
roditelja/skrbnika obavio je sve potrebne predradnje, dostavio sve podatke preko 

spomenutog sustava (oko 70%). i u potpunosti izvršio prijavu.  
 

Ipak određeni broj roditelja/skrbnika to do sada nije učinio (rok je do 30. ožujka 
2023. godine). 
 

Škola će organizirati pomoć za roditelje/skrbnike koji nisu izvršili potrebnu prijavu  

preko sustava e – građani u sljedeće dane: 
 

UJUTRO 
 

20. ožujka 2023. ponedjeljak u vremenu od  8.30 do 10.00     
21. ožujka 2023. utorak u vremenu od   8.30 do 10.00     

22. ožujka 2023. srijeda u vremenu od  8.30 do 10.00     
 

POSLIJEPODNE 
 

20. ožujka 2023. ponedjeljak u vremenu od  17.00 do 18.30     
21. ožujka 2023. utorak u vremenu od   17.00 do 18.30         

22. ožujka 2023. srijeda u vremenu od  17.00 do 18.30         
 

Pomoć će se organizirati u holu škole u kojem će dežurati učitelji. 
Od potrebnih podataka roditelji/skrbnici trebaju obavezno znati OIB oba 

roditelja/skrbnika.  
 

Prilikom podnošenja prijave roditelji će moći odabrati mogućnosti koje im se nude u 
dodijeljenoj školi npr. izborne predmete, produženi boravak itd. Također, ukoliko 

imaju razloga za to, roditelji će moći podnijeti prijavu za upis u drugu školu. 
 

Uz prijavu za redovne upise u 1. razred osnovne škole od 02. ožujka 2023. godine do 
30. ožujka 2023. godine roditelji mogu podnijeti i zahtjev za prijevremeni upis u 

1. razred osnovne škole kao i za privremeno oslobađanje od upisa u 1. razred 
osnovne škole. 
 

Za sve ostale informacije, termine testiranja u školi, liječničkih pregleda i 

laboratorijskih pretraga potrebno je pratiti WEB stranice škole kojoj dijete pripada 
prema upisnom području i šiframa koje su im dodijeljene ispred imena djeteta 
nakon uspješno izvršene prijave. 
 
 

Ravnatelj škole: Bernardo Kotlar, prof. 


