
 

 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС БУДУЋИХ ПРВАКА 

 

 

 

Упис ученика у основну школу 

 

Упис ученика у основну школу обавља се у складу са чланом 98. Закона о основама 

система образовања и васпитања. У први разред основне школе уписује се свако дете које 

до почетка школске 2019/20.год. има најмање шест ипо ,а највише седам ипо година. 

У школску 2019/20.год. уписују се деца која су рођена у периоду од 01.03.2012.год. до 

28.02.2013.год. 

Тестирање за проверу зрелости детета за полазак у први разред обавља школски 

педагог.Нису потребне додатне припреме деце за тестирање.Дете не мора да зна да 

чита,пише ,рачуна и слично.Потребно је да родитељ објасни детету где ће тај дан ићи/на 

упис –у школу и са дететом кроз разговор формирати емоцију пријатности и доброг 

расположења. 

 

Време  уписа 

 

Упис деце вршиће се у просторијама школе ( код секретара ) у периоду од 2.4.2019.год. до 

31.5.2019.год. у времену од 8-14 часова. По предаји захтева за упис детета, родитељи ће 

бити накнадно обавештени за тачан датум и време тестирања. 

 

Обавезна документација за упис будућих првака: 

1.Извод из матичне књиге рођених ( нови изводи- розе боје ); 

2.Доказ о пребивалишту родитеља/оца и мајке ( узима се у MУП – у ); 

3.Доказ/потврду о здравственом прегледу  детета ( издаје лекар/педијатар после 

обављеног систематског прегледа ); 

4.Уверење о похађању припремног предшколског програма  (издаје вртић по завршеном 

припремном програму); 

5.Контакт телефон родитеља. 

 

За све остале информације контактрати педагога школе. 

Срећан полазак у први разред! 

                                                                                                                            Педагог 

                                                                                                                Јелена Вукашиновић 

                      

 



 

 

 

ЗА РОДИТЕЉЕ/ ЗАКОНСКЕ  ЗАСТУПНИКЕ  БУДУЋИХ ПРВАКА 
 

 

Поштовани родитељи/законски заступници, 

 

Обавештавамо вас о новој процедури уписа ученика у први разред основне школе. 

Наиме, Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбеђује нови софтвер 

који је у рад пуштен крајем фебруара, а за упис у први разред ће се примењивати од 

школске 2019/2020. године. Овај софтвер омогућује да се, у сарадњи са Министарством за 

државну управу и локалну самоуправу и Министарством унутрашњих послова, следећа 

документа за ученике прибављају електронским путем:  

 

- Извод из матичне књиге рођених и 

- Доказ о пријави пребивалишта. 

 

Родитељи/законски заступници,више неће бити у обавези да школи, достављају 

поменута документа у папирној форми, већ ће имати могућност, али и обавезу  да 

поднесу захтев да школа у њихово име прибавља наведена документа електронским 

путем, уколико се одлуче на овакав начин комплетирања документације за упис ученика у 

први разред.  

 

Наравно, документа се могу предавати и на досадашњи начин, у папирној форми. 

 

                                                                                                           Директор школе, 

Драгица Дојчиновић 

                                                                                           


