
 

 

 

Postupak pretprijave obrazovnih programa  

Za prijavu u sustavu potrebno je na naslovnici stranice www.upisi.hr kliknuti na desnom dijelu sučelja 

na "Prijava". 

 

 

Nakon toga pojavljuje se polje za unos korisničkih podataka. 

 

Unesi korisničko ime i lozinku iz AAI@EduHr sustava koju si dobio/la u školi. Nakon unosa korisničkih 

podataka trebaš kliknuti na "Prijavi se". 

Nakon prijave otvorit će se stranica s podacima koji su podijeljeni u nekoliko kategorija. Svakoj od 

kategorija podataka možeš pristupiti tako da u izborniku odabereš odgovarajuću karticu.  

 

 

http://www.upisi.hr/


 

 

Na kartici "Obrazovni programi" možeš pregledati obrazovne programe koji su dostupni  u postupku 

pretprijava. Ovdje možeš pretražiti dostupne obrazovne programe tako da u tražilicu postaviš željene 

uvjete pretraživanja i zatim klikneš na "Traži". Nakon toga sustav će prikazati programe koji 

zadovoljavaju uvjete koji su uneseni. 

 

U izborniku "Vrsta programa" možeš odabrati tražiš li gimnazijski, strukovni ili likovni program. 

Ako si odabrao/la "Strukovni program", prikazat će se izbornik s mogućnosti odabira strukovnog 

područja. Odabirom strukovnog područja bit će prikazane samo one škole i obrazovni programi koji 

spadaju u to strukovno područje. 

U izborniku "Program"  možeš odabrati obrazovni program koji tražiš. Navedeni su abecednim 

redom. 

Ako si u izborniku "Vrsta programa" već odabrao/la vrstu, tada će u izborniku "Program"  biti 

prikazani samo obrazovni programi koji spadaju u tu vrstu. 

U izborniku "Županije" možeš odabrati županiju u kojoj želiš pronaći školu i program. 

U izborniku "Škola" možeš odabrati školu koju tražiš. 

Ukoliko si u prethodnim izbornicima odabrao/la neke uvjete, tada će ti biti prikazane samo škole koje 

zadovoljavaju te uvjete (npr. samo jezične gimnazije u Gradu Zagrebu) 

Nije obavezno odabrati uvjete u svim izbornicima, već to možeš učiniti samo u onim izbornicima za 

koje misliš da će ti olakšati pretragu. 

Nakon što klikneš na "Traži" prikazati će ti se sve škole i obrazovni programi koji zadovoljavaju uvjete 

koji su postavljeni.  

Zatim možeš kliknuti na "Detalji i odabir" pokraj određenog programa nakon čega će se otvoriti 

prozor u kojem je dostupno više informacija o programu, te mogućnost prijave odabranog programa.  



 

 

Budući da se radi o pretprijavama, te struktura upisa nije definirana broj mjesta za pojedine 

programe trenutno nije poznat.  

 

 

Za prijavu programa u donjem dijelu prozora potrebno je kliknuti na "Dodaj u Moj odabir". 

 

 

Nakon toga odabrani program bit će prijavljen što je vidljivo na kartici "Moj odabir".  



 

 

Na kartici "Moj odabir" prikazuju se programi koji su prijavljeni. Za prijavu novog programa trebaš 

kliknuti na "Dodaj obrazovni program". Nakon toga prikazat će se popis programa koji su dostupni za 

pretprijavu. Programe možeš pretraživati tako da u tražilicu postaviš uvjete pretraživanja kako je to 

ranije objašnjeno ili možeš  iz popisa svih dostupnih programa odabrati onaj koji želiš prijaviti. Na 

ovoj kartici moguće je promijeniti poredak programa na ljestvici klikom na strelicu za pomak 

programa više ili niže na ljestvici poretka. Ako neki od programa želiš obrisati možeš kliknuti na "Briši" 

pokraj tog programa. 

 

Programi na ovoj kartici trebaju biti postavljeni prema tvojim prioritetima. Tako program koji bi 

najviše htio upisati treba biti na prvom mjestu, zatim na drugom mjesto program koji bi htio upisati 

ako ne bi mogao upisati program na prvom mjestu. Na trećem mjestu trebaš staviti program koji bi 

htio upisati ako ne bi mogao upisati prva dva programa. Na taj način trebaš rasporediti i ostale 

programe koji su na tvojoj listi.  

Ako želiš paralelno uz već prijavljeni program prijaviti i pripremni umjetnički program trebaš ispod 

naziva programa koji je prijavljen kliknuti na "Odaberi paralelni umjetnički program". Nakon toga 

prema uputama za dodavanje obrazovnog programa možeš prijaviti i pripremni umjetnički program. 

 


