
ОБАВЕШТЕЊЕ 
УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2022/2023.ГОДИНЕ 

еАпликација 

 
Поштовани родитељи/други законски заступници, 
 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, уз подршку Канцеларије за 
информационе технологије и електронску управу омогућило је да родитељима/другим 
законским заступницима буде и за школску 2022/2023. годину доступна услуга 
електронско заказивања термина за тестирање и упис деце у први разред основне 
школе. 
 
Родитељима/другим законским заступницима ће почев од  21.03.2022. године до 
31.05.2022. године бити омогућено да електронским путем закажу термин за упис и 
тестирање детета преко  Портала еУправе (еЗаказивање термина за упис и 
тестирање детета у ОШ). 
 
Уколико родитељ не жели (или има техничке немогућности) да закаже термин 
електронским путем, школа ће то учинити кроз апликацију уместо родитеља. 
 
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: 011/735-05-57. 
 
Упис ученика у први разред основне школе, у складу са заказаним термином, обавља 
се у периоду од 01.04.2022. године до 31.05.2022. године. Истог дана ће психолог или 
педагог извршити тестирање детета (школи се стављају на увид лична документа са 
јмбг за дете и једног родитеља –извод из МКР за дете).   
 
На тај начин ће се омогућити родитељима да једним одласком у школу заврше све 
активности везане за упис детета у први разред. Преко апликације еУпис вршиће се 
повлачење података о ученику (из матичне књиге рођених, евиденција пребивалишта и 
податке о обављеном лекарском прегледу). Изузетно, ко је лекарски преглед обављен 
код приватног лекара или у војној здравственој установи, биће потребно да га родитељ 
донесе у школу. Такође, уверење о обављеном предшколксом програму, родитељи 
школи достављају у писаној форми. 
 
*Заказивање не може да се изврши за дете које територијално не припада школи и за 
коју је већ поднета молба за упис, на који школа има обавезу да одговори до краја 
априла 2022. године). 
 
 

Све додатне информације можете добити  на мејл: pepsi.sluzba@starina.rs или 
позивом на број телефона: 011/33-49-513 (педагог/психолог), 011/33-47-633 (секретар 
школе). 


