
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ /ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ 
ЗАСТУПНИКЕ 

ЧИЈА ДЕЦА ПОЛАЗЕ У ПРВИ РАЗРЕД 
У СЕПТЕМБРУ 2019. године 

 
 
 
 

Поштовани родитељи, 
 
 
          Законом о основама система образовања и васпитања прописано је да 
се у први разред основне школе уписује свако дете које до почетка школске 
године има најмање шест и по година, а највише седам и по година, 

односно СВА деца рођена од 1.3.2012. до 28.2.2013. године. 
 

          Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе, 
односно школа треба да омогући упис и школовање све деце која 
територијално припадају школи, а која су стасала за полазак у основну 
школу. 
 

          Деца се најпре уписују у основну школу, а затим се врши 
испитивање уписане деце. Испитивање обавља стручни сарадник 

школе (педагог). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Упис ученика ће бити спроведен по следећем плану: 
 

1. Пријављивање деце стасале за упис у ОШ «Милан Хаџић» у Војки 
(обавља се код секретара ОШ «Милан Хаџић» у Војки) 

 
 Одговорни: родитељи/други законски заступници 
 Време: од 1. фебруара до 31. марта 2019. године 
 Пријављивање деце која похађају припремни предшколски програм у Војки и 

Крњешевцима обавља се у сарадњи васпитача и школе. 
 Пријављивање деце која похађају припремни предшколски програм у неком другом 

месту обављају родитељи/други законски заступници код педагога и секретара школе. 
 
2. Упис све деце у школу 

 
 Одговорни: родитељи/други законски заступник и секретар школе 
 Потребна документација: 

1) Дететов Извод из матичне књиге рођених. Време: 1. март – 18. април 2019. 
2) Доказ о пријави пребивалишта. Врема: 1. март – 18. април 2019. 

 

  

            Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће до краја фебруара 2019. 
године обезебедити могућност родитељима/другим законским заступницима да Извод из 
матичне књиге рођених и доказ о пријави пребивалишта за ученике прибављају 
електронским путем у школи. 
            Сагласно наведеном, родитељи/други законски заступници више неће бити у обавези 
да школи, приликом уписа ученика, достављају поменута документа у папирној форми, већ 
ће имати могућност да ПОДНЕСУ ЗАХТЕВ ДА ШКОЛА У ЊИХОВО ИМЕ НАВЕДЕНА 
ДОКУМЕНТА ПРИБАВИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ! 
            Родитељи/други законски заступници ученика наведена документа могу и даље, по 
сопственом избору, да достављају школи у папирној форми. 
 

            Родитељи/други законски заступници који желе да наведена документа прибаве 
преко школе претходно морају имати пријављено пребивалиште за себе и дете. 
            Родитељ/други законски заступник код секретара школе треба да ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ за 
електронско прибављање докумената. 
 

 

3) Докази о здравственом прегледу детета (у складу са тим како надлежне здравствене 
службе буду организовале, деца могу имати потврде од: педијатра, логопеда, 
офталмолога, стоматолога, физијатра...). 

4) Потврда о похађању Припремног предшколског програма (добија се у Предшколској 
установи).  

  

Доказе/потврде о здравственом прегледу детета и Потврду о похађању Припремног 
предшколског програма родитељи/други законски заступници донеће заједно у школу, када 
сва та документа буду добијена (у јуну, на крају школске године). 
 

 
 



3. Обављање лекарских прегледа деце која се уписују у школу 
 

 Одговорни: дом здравља/надлежне службе  
 Време: април – мај 2019. године (у складу са планом ПУ и Дома здравља) 
 
4. Испитивање деце уписане у школу 

 
 Одговоран: педагог школе 
 Време: од априла до краја јуна 2019. године (о распореду испитивања деце родитељи ће 

бити благовремено обавештени) 
 ОБАВЕЗНО ЈЕ ДА ДЕТЕ ДОЂЕ У ПРАТЊИ БАР ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА/ДРУГОГ ЗАКОНСКОГ 

ЗАСТУПНИКА!!! Испитивање деце се врши у просторијама школе. 
 

 

Приликом уписа деце у први разред, неопходно је да многе службе (школске, 
предшколске, здравствене...) усагласе свој рад, тако да су могуће измене у 
планираним активностима. Родитељи/други законски заступници ће о свим 
изменама бити на време обавештени.  

Телефон ОШ «Милан Хаџић» је 2301 – 014. 
Хвала Вам на сарадњи и разумевању 

 
Педагог Бранислава Радишић 

 

 


