
О УПИСУ  У  ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ   
ОБАВЕШТЕЊЕ   

ЗА  2021/2022. ШКОЛСКУ  ГОДИНУ 
 
Упис у први разред основне школе обавезан је за децу која на дан  
01.09.2021. године имају најмање 6 година и 6 месеци, а највише 7 година 
и 6 месеци (односно деца рођена од 1.3.2014. до 28.02.2015.године). Упис 
детета у школу врши секретар школе. 
 
Родитељима ће бити доступна услуга на порталу еУправа апликација 
еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ од 22.3.2021. до 
28.5.2021. године. Уколико родитељ не жели да закаже електронским путем 
термин, потребно је да позове секретара школе (011/ 2143 965) и она ће то 
урадити уместо родитеља. Школа је у обавези да у апликацију унесе све 
примљене захтеве за упис деце која територијално не припадају и тиме ће 
бити формирана листа „Чекање на упис“. За децу која се налазе на листи 
„Чекање на упис“неће бити могуће заказати термин за упис и тестирање 
докле год се налазе на тој листи, на шта ће родитеље систем упозорити. 
МПНТР је обезбедило подршку родитељима у вези са еЗаказивањем термина 
за упис и тестирање детета у ОШ. Сва питања и недоумице можете поставити 
на телефон 011/ 7350 557. 
 
Упис ученика у 1. разред ОШ у складу са заказаним терминима обављаће се 
од 1. априла до 31. маја 2021. године у времену од 9.00 до 14.00 часова. Истог 
дана ће психолог школе извршити тестирање ученика. 
 
Родитељи за упис не подносе ни један  документ у папирном облику, осим 
ако је лекарскипреглед обављен код приватног лекара, па је потребно да 
родитељ ту потврду донесе у школу приликом уписа. 
Школа ће по службеној дужности електронским путем прибавити следеће: 
 податке из матичне књиге; 
 податке из евиденције пребивалишта; 
 податке из здравственог информационог система; 
 потврду о обављеном обавезном предшколском програму. 

 
     Дете рођено од 1. марта до 31. августа 2015. године, а чији родитељи желе 
да се оно раније упише у школу, родитељи  пријављују школи за проверу 
спремности за полазак  у школу. Проверу спремности ове деце врши 
психолог школе применом стандардних поступака и инструмената 
препоручених од стране надлежног завода, односно овлашћене стручне 
организације.   
 
Београд, 15.3.2021.године 
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