
Упис ђака првака у школску 2023/2024.годину    

    

Поштовани родитељи будућих ђака првака. 

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2023/2024. 

годину обавити у времену од 01. априла 2023. до 31.маја 2023.  

Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гл. РС” бр. 72/09; 

52/11; 55/13; 35/13 - аутентично тумачење; 68/15; 62/16 - одлуке УС и 88/2017) у први разред 

се уписују деца рођена од 1. марта 2016. до 28. фебруара 2017. За превремени упис у 

школу могу се пријавити деца рођена од 1. марта 2017. до 31. августа 2017. године. 

 

И ове године родитељи / други законски заступници који су грађани Републике Србије могу 

електронским путем да закажу на Порталу еУправа термин за упис и тестирање детета у 

основну школу покретањем услуге 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 еID.gov.rs 

 покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање → еЗаказивање 

термина у ОШ) 

 закажете термин у школи којој Ваше дете територијално припада. 

 
(Детаљнија упутства о томе како да креирате свој налог и извршите заказивање термина, 

можете пронаћи на следећем линку: https://euprava.gov.rs/kreiranje-korisnickog-naloga-

korisnickim-imenom-i-lozinkom). 

 

Уколико имате додатна питања и недоумице у вези са електронским заказивањем 

термина, обратите се контакт центру на 011/73-505-57.  

 

Упис можете обавити и лично у просторијама школе од 1. априла до 31. маја 2023. или 

позивом на број телефона:  033/88 - 337. 

Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школа прибавити по 

службеној дужности, и то: 

 -          Извод из матичне књиге рођених 

 -          Уверење о пребивалишту 

 -          Уверење о похађању припремног предшколског програма 

 -          Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење* 

 * Изузетак је само лекарско уверење уколико сте преглед обавили код приватног лекара. 
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