
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ /ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ 
ЧИЈА ДЕЦА ПОЛАЗЕ У ПРВИ РАЗРЕД 

У СЕПТЕМБРУ 2023. 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 1.3.2016. до 28.2.2017. 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. 
 

Упис ученика ће бити спроведен по следећем плану: 
 
1. Пријављивање деце стасале за упис у први разред 

 
 Време: фебруар – март 2023. године 

Пријављивање деце која похађају припремни предшколски програм обавља се у сарадњи 
васпитача и школе. Наша школа је прикупила податке о деци која полазе у први разред школске 
2023/2024. године, а која живе у Војки и Крњешевцима. 

 Пријављивање деце која похађају припремни предшколски програм у неком другом месту 
обављају родитељи/други законски заступници код педагога и секретара школе. 

 
 
2. Заказивање термина за упис и испитивање детета 

 
 Време: март – мај 2023. године 
 Заказивање термина врши се преко услуге еЗаказивање термина за упис и тестирање детета 

у ОШ 
 Заказивање термина могу да врше овлашћена лица школе или родитељи/други законски 

заступници детета. 
 У договору са васпитачима, а у циљу олакшавања активности родитеља у вези са уписом деце у 

први разред, заказивање термина за упис и испитивање деце за полазак у школу, у име 
родитеља/других законских заступника, обавиће овлашћена лица школе. 

 Родитељи ће, преко васпитача, бити обавештени о заказаним терминима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Упис све деце у школу 
 
 Време: 1. април – 31. мај 2023. године 
 Документација: 
 
  

            Родитељи/други законски заступници приликом уписа детета у први разред не достављају 
школи ниједан документ у папирном облику, већ се они прибављају у школи, електронским путем 
(изводи из матичних књига рођених, евиденције пребивалишта, потврде о обављеним лекарским 
прегледима, потврде о завршеном обавезном припремном предшколском програму), уз сагласност 
родитеља/другог законског заступника. 
            Ако је је лекарски преглед детета обављен код приватног лекара, онда је потребно да 
родитељ/други законски заступник извештај лекара донесе у школу. 
            Родитељи/други законски заступници наведена документа могу, по сопственом избору, да 
доставе школи и у папирној форми. У том случају дететов извод из матичне књиге рођених може 
бити старији од 6 месеци. 
 

 
 

4. Испитивање деце 
 
 Време: 1. април – 31. мај 2023. године  
 Истог дана када се обавља упис у школу, педагог врши испитивање детета. 
 ОБАВЕЗНО ЈЕ ДА ДЕТЕ ДОЂЕ У ПРАТЊИ БАР ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА/ДРУГОГ ЗАКОНСКОГ 

ЗАСТУПНИКА!!! 
 

 

 
О евентуалним изменама у планираним активностима родитељи/други законски заступници ће 
бити на време обавештени.  
 

Телефон ОШ «Милан Хаџић»  2301 – 014 
Хвала на сарадњи 

 
Педагог Бранислава Радишић 

 
 


