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УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. 
ГОДИНУ 

 

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 
2022/2023. годину обавити у времену од 01. априла 2022. до 31.маја 2022. 

Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у првом и другом разреду, 
до попуне три групе.  

Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) у први 
разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а 
највише седам и по година (деца рођена од 1. марта 2015 до 29. Фебруара 2016. године). 

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 
01.09.2016.год. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 
2022. године. 

Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано 
у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред, на основу претходне 
провере знања.  

Упис у први разред школске 2022/23. године обављаће се електронским путем. 
Родитељ или други законски заступник детета које се уписује у први разред основне 

школе за школску 2022/23. годину моћи ће да закаже термин за упис и тестирање путем 
Портала еУправа (https://euprava.gov.rs).  

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 контакт телефон: 011/735-
0557 

Упис ученика у први разред, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду 
од 1.априла до 31.маја 2022. године. Истог дана ће психолог извршити тестирање ученика. 

Родитељи приликом уписа не подносе ниједан документ у папирном облику – подаци 
из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта, здравственог информационог система 
се прибављају по службеној дужности, као и податак о похађању припремног предшколског 
програма посредством ЈОБ-а. Лекарско уверење прибавља се по службеној дужности, 
електронским путем. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код лекара из приватне 
праксе или у војној здравственој установи, биће потребно да га родитељ или други законски 
заступник донесеу школу.  

Молимо вас да у складу са наведеним, приликом Електронског уписа, заказујете 
термине за тестирање деце у понуђеним датумима тек по обављеним свим здравственим 
прегледима, а након што је педијатар увидом у то, електронским путем потврдио. 

Све додатне информације у вези са уписом ученика у први разред можете добити од 
особља школе на телефон 011/2784-581 сваким радним даном од 8 до 14 часова. 

У Београду, 

17.03.2022. године                                                                                 Директор школе 

                                                                                                                  Весна Милић 

https://euprava.gov.rs/

