
 
 

 

 
 
Поштовани,  

 Упис деце у први разред почиње 01. априла 2019. 
године и пожељно је да децу упишете до 31. маја 2019. 

године. 
 У први разред основне школе 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 

2012. до 28. фебруара 2013. године). 

 У први разред може се уписати и дете старости од шест 

до шест и по  година, након провере спремности за 
полазак у школу. Проверу спремности детета врши 

психолог, односно педагог школе. 
 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. 

 Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе. 

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на 
захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским 

могућностима школе. Родитељ, односно други законски 

заступник може да изабере школу у коју ће да упише дете 
подношењем захтева изабраној школи, а школа је дужна да 

обавести родитеља, односно другог законског заступника о 
одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја 

школе до 30. априла 2019. год.  
 

 

 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС 

1. Доказ о здравственом прегледу 
детета (потврда здравственог центра), 

2. Уверење о завршеном припремном 
предшколском програму (доставља 

се у јуну), 
3. Извод из матичне књиге рођених, 

4. Доказ (потврда) о пријави пребивалишта детета. 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће 

обезбедити нови софтвер који ће се користити за упис у први 
разред свих основних школа у Републици Србији, почев од 

школске 2019/2020. године. Министарство ће путем 
наведеног софтвера, у сарадњи са Министарством за 

државну управу и локалну самоуправу и министарством 
унутрашњих послова, обезбедити да се документа попут 

Извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави 
пребивалишта за ученике прибављају електронским путем, у 

складу са Законом о електронској управи („Службени гласник 
РС“, број 27/18). Сагласно наведеном, родитељи 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. И поред 
наведеног, родитељи, односно други законски заступници 

ученика, наведена документа могу и даље по свом избору да 
достављају школи у папирној форми.  


