
Obavijest o pregledu djece prije upisa  
i upisu djece u 1. razred osnovne škole za školsku godinu 

2017./2018. za područje Sisačko-moslavačke županije 

 

Temeljem članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, 

učenika te sastavu stručnih povjerenstava (Narodne novine 67/14.), Ured državne uprave u 

Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove 

 

O B A V J E Š T A V A 
 
 

roditelje/ skrbnike/ staratelje djece (u daljnjem tekstu: roditelj) o 

pregledu djece prije upisa u 1. razred osnovne škole i 

upisu djece u 1. razred osnovne škole za školsku godinu 2017./2018. 

 

Pregled djece prije upisa u 1. razred osnovne škole 

obavljat će se prema objavljenom rasporedu. 

 

Upis djece u 1. razred osnovne škole obavljat će se 

1., 2. i 5. lipnja 2017. godine 

 

u matičnim školama i područnim razrednim odjelima prema mjestu 
prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta djeteta, te upisnog područja kojem 

dijete pripada, a koje je u skladu s mrežom osnovnih škola na području 
Sisačko-moslavačke županije. 

 

U 1. razred osnovne škole upisivat će se djeca koja do 1. travnja 2017. godine navršavaju šest 
godina života, odnosno djeca rođena u razdoblju od 1. travnja 2010. do 31. ožujka 2011. 
godine. 

 

Iznimno, za dijete koje će do kraja tekuće godine navršiti šest godina života, a nije školski 
obveznik, roditelj može najkasnije do 31. ožujka tekuće godine podnijeti zahtjev Uredu za 
uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika. 

 

Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program roditelj dostavlja osim zahtjeva i 
mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta. 

 

Na dan upisa u školu roditelj djeteta treba donijeti:  
- liječničko uvjerenje 
- rješenje kojim se odobrava prijevremeni upis. 
 
Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2017./2018. bit će objavljen 
na mrežnim stranicama Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, na oglasnim 
pločama dječjih vrtića, osnovnih škola, ta zdravstvenim ustanovama. 



RASPORED PREGLEDA DJECE PRIJE UPISA U 1. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 

ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. 
 

 

 PERIOD I VRIJEME   

MJESTO ODRŽAVANJA ODRŽAVANJA PREGLEDA  
NAZIV ŠKOLE 

PREGLEDA DJECE DJECE, TE KONTAKT 
 

  

 TELEFON   
  

-OŠ JASENOVAC I PŠ 

Puska 

 03.04.- 28.04.2017. 
 SVAKIM DANOM OD 8-14 SATI 

  

DOM ZDRAVLJA NOVSKA 
02.05.-12.05.2017 

SRIJEDOM OD 12-18 SATI  

 UTORKOM, ČETVRTKOM I PETKOM 

 OD 08-14 SATI 

 TEL.: 044/608-931 

  

  

 

 

Naziv službe: Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove  
Adresa i sjedište: Sisak, S. i A. Radića 36  
Telefon/Telefaks: 044/500-085  
E-mail: vedran.velhes@udu-smz.hr  
Osoba za kontakt: Vedran Velhes 

 

III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  

Tablica 1. Upisna područja matične i područne osnovne škole 

OSNOVNE ŠKOLE S OPĆEOBRAZOVNIM PROGRAMOM 

 

1. Osnivač Sisačko-moslavačka županija 

Br.   Matična škola  Područna škola  Upisno područje 

   Naselja: Jasenovac, Uštica, Višnjica, Tanac, 

 OSNOVNA  Košutarica, Mlaka, Drenov bok, Plesmo i Krapje 

14. 
ŠKOLA  (dio). 

JASENOVAC, 
  

   

 Jasenovac  Dio učenika iz naselja Krapje upisuje se u Područnu 
   školu Puska, a dio u Osnovnu školu Jasenovac. 

  
Područna škola 

Naselja: Puska, Trebež, Bukovica, Krapje. 
  Dio učenika iz naselja Krapje upisuje se u Područnu   Puska   

školu Puska, a dio u Osnovnu školu Jasenovac.     


