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ОБАВЕШТЕЊЕ – УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 
 

Упис у први разред основне школе, у складу са заказаним 
терминима , обавља се у периоду од  01.04.2021. до 31.05.2021. године. 
Истог дана у датом термину ће психолог, након уписа, извршити 
тестирање ученика. 

Од 22.3.2021. године родитељима ће бити доступна апликација на 
порталу Е-Управа  „еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у 
ОШ“ 

Потребно је да: 
- Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на 

државном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs  
- Покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање → 

еЗаказивање термина у ОШ) 
- Закажете термин у школи којој Ваше дете територијално припада 

Напомена: Термин можете да откажете 24 часа раније. Уколико не 
откажете термин и не дођете у заказаном термину у школу, систем Вам 
неће дозволити да наредних 14 дана резервишете нови термин за упис и 
тестирање детета у основну школу електронским путем. У том случају, 
родитељи ће морати директно да се обрате школи и закажу нови 
термин. 

 

Уколико родитељ не жели да закаже термин електронским путем, 
може се обратити овлашћеном  лицу школе на телефон и заказати термин, 
радним данима од 8:00 до 12:00 : 

Војислава Васић Николић – 061/1912978 
Биљана Роксандић – 063/8465218 
 
Министарство просвете,науке и технолошког развоја обезбедило је 

подршку родитељима у вези са „езаказивањем термина за упис и 
тестирање детета у ОШ” . Сва питања и недоумице у вези са заказивањем 
термина могу се поставити на контак телефон: 011/7350557. Телефонска 
подршка доступна је од 22. марта 2021. године и током трајања уписа у 
основне школе сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова. 

 
 



Обавештавамо родитеље да за упис деце у први разред основне 
школе не требају да достављају извод из МКР (матичне књиге 
рођених). 

Подаци који су потребни за упис: 
- име и презиме ученика 
- ЈМБГ ученика 
- име и презиме родитеља (старатеља) 
- ЈМБГ родитеља (старатеља) 
- Мејл адреса родитеља (старатеља) 
- Број телефона родитеља (старатеља) 
- Уколико је лекарски преглед обављен код приватног лекара, 

потребно је да родитељ донесе потврду 
 
 
 
 

Директор школе 
     Ђурђевка Ракић 


