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Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Канцеларија за информационе 

технологије и електронску управу припремили су нове процедуре уписа деце у први разред 

основне школе за школску 2020/2021. годину. 

Како би упис деце у први разред основне школе био поједностављен на порталу е-Управа, од 28. маја 

2020. године биће омогућена услуга е-Заказивање термина за упис и тестирање будућих ученика 

првог разреда,  која ће омогућити родитељима и старатељима да једним одласком у школу заврше све у 

вези уписа и тестирања деце. 

Услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање биће доступна  до 10. 07. 2020. године. Преко 

апликације е-Упис извршиће се упис ученика у школу, као и повлачење неопходних докумената (из 

матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта и из ИЗИС-а о обављеном лекарском прегледу). 

Родитељи, старатељи и законски заступници приликом уписа детета у школу не доносе ниједан 

документ, јер ће сви подаци бити прибављени по службеној дужности електронским путем. Изузетно, 

ако је лекарски преглед обављен пре 16.03.2020. године или ако је лекарски преглед обављен код 

приватног лекара, родитељ доставља школи лекарско уверење. 

 Упис ученика у први разред основне школе, у складу са заказаним терминима, обавља се од 1.06. 

до 20.07.2020. године. Након уписа у школу, истог дана у заказаном термину психолог, односно педагог 

школе тестираће ученика. 

Од 1. априла родитељи имају могућност да електронским путем искажу интересовање за упис детета у 

први разред у одређену основну школу на територији Републике Србије преко портала е-Управа.  

Обавештење о упису у ОШ – Обавезе родитеља 
 

Поштовани,  
  

Захваљујемо Вам се што сте исказали интересовање за упис детета у основну школу.  

  

Имајући у виду ситуацију са корона вирусом и како би се избегле гужве по школама, ове године ће се 

уписивање Вашег ђака у први разред основне школе спроводити само у заказаном термину. Да бисте 

електронским путем заказали термин за упис, од 28. маја на Порталу еУправа биће омогућена услуга 

електронског заказивања термина за упис и тестирање детета у ОШ. Услуга ће бити доступна од 

28. маја до 10. јула 2020. године, за термине уписа од 1. јуна до 20. јула. 

  

ВАЖНА НАПОМЕНА1! Обављен лекарски преглед је предуслов да се дете упише у први разред. 

Стога Вас молимо да приступите услузи заказивања термина за упис и тестирање само ако сте већ 

обавили лекарски преглед детета или сте сигурни да ћете обавити преглед до термина који сте изабрали 

за упис. Услуга на Порталу ће бити доступна више од месец дана, тако да имате времена за све. 

  

ВАЖНА НАПОМЕНА2! Ове године није потребно да понесете ниједан документ приликом уписа 

јер ће сви подаци бити прибављени по службеној дужности електронским путем. Изузетак је само 

лекарско уверење које је дете добило пре 16. марта 2020. године, тј. понесите лекарско уверење ако сте 

дете водили на преглед пре објављивања ванредног стања или код приватног лекара. 

Хвала Вам што користите услуге електронске управе. 

 

Желимо Вашем детету срећан полазак у школу! 
 

С поштовањем, 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Канцеларија за ИТ и еУправу 

http://www.mpn.gov.rs/elektronsko-zakazivanje-za-upis-i-testiranje-prvaka-pocinje-od-28-maja/

