
 

ОСНОВНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  О  УПИСУ  УЧЕНИКА 
У   ПРВИ  РАЗРЕД  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

- корисне информације за родитеље - 

Када је родитељ обавезан да упише дете у први разред основне школе? 
 
Према Закону о основама система образовања и васпитања систему образовања  
у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање 
шест и по, а највише седам и по година. Тако се школске 2022/2023. године 
уписују сва деца рођена од 1. марта 2015. године до 28. фебруара 2016. године 
Родитељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред. 
Односно, упис детета у школу јесте обавеза сваког родитеља/старатеља, који је 
дужан да је испуни најкасније до 31. маја календарске године у којој ће, у тренутку 
почетка школске године, његово дете имати најмање шест и по, а највише седам и 
по година.  

У први разред се уписује  дете  које је похађало обавезни припремни предшколски 
програм у трајању најмање 4 сата у току 9 месеци – (доказују је Уверењем коју 
добија од предшколске установе коју је дете похађало) и  које је обавило 
неопходне лекарске прегледе за упис у први разред (доказују се Потврдом  о 
здравственом прегледу детета). 

Деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу, без доказа о 
пребивалишту родитеља и потребне документације, а са достављеним доказом о 
здравственом прегледу детета. 

Уписом у први разред дете стиче својство ученика 

Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава школу и родитеље, 
односно друге законске заступнике, о деци која треба да се упишу у први разред 
основне школе најкасније до краја фебруара текуће године за наредну школску 
годину. 

Испитивање детета уписаног у школу врши педагог школе на матерњем језику 
детета, применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од 
надлежног завода, односно овлашћене стручне организације. Ако не постоји 
могућност да се испитивање детета врши на матерњем језику, школа ангажује 
преводиоца на предлог националног савета националне мањине. 



Испитивање деце са моторичким и чулним сметњама врши се уз примену облика 
испитивања на који дете може оптимално да одговори. 

У поступку испитивања детета уписаног у школу, школа може да утврди потребу 
за доношењем индивидуалног образовног плана или потребу за пружањем 
додатне подршке у образовању. Ако додатна подршка захтева финансијска 
средства, школа упућује писани захтев оснивачу по прибављеном мишљењу 
интерресорне комисије. 

Ранији и каснији упис 

 
 Дете се може уписати и већ са шест година старости – ако педагог школе процени 

да је спремно за похађање наставе – али и касније од прописаног рока, ако 
постоје оправдани разлози за то (на пример, болест детета). Ако разлози нестану 
пре него што дете досегне узраст од осам и по година, оно ће бити уписано у први 

разред; ако нестану након тог времена, дете ће моћи да упише разред који 
одговара нивоу знања и способности које поседује у том тренутку.  

Дете старости од шест до шест и по година уписује се у први разред након 
провере спремности за полазак у школу. Школа је дужна да организује проверу 
спремности. 
Проверу спремности детета врши педагог школе применом стандардних 
поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно 
овлашћене стручне организације. 
У поступку провере спремности на основу мишљења педагога школа може да 
препоручи: 
1) упис детета у први разред; 
2) упис детета у школу након годину дана, уз похађање припремног предшколског 
програма. 
Родитељ, односно други законски заступник детета, коме је препоручен упис 
детета у школу након годину дана, може да поднесе захтев комисији школе за 
поновно утврђивање спремности за упис у школу у року од осам дана од дана 
добијања препоруке школе из претходног става. Комисију чине: психолог, педагог, 
наставник разредне наставе и педијатар детета. 
Комисија школе, применом стандардних поступака и инструмената, може да 
одобри упис детета или да потврди упис детета у школу након годину дана, о чему 
одлуку доноси у року од 15 дана од дана пријема захтева за поновно утврђивање 
спремности за упис у школу. Одлука комисије је коначна. 
 
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.Претходну проверу знања обавља тим 
састављен од наставника разредне наставе, педагога и психолога школе 
уважавајући стандарде постигнућа и ценећи најбољи интерес детета. 

У коју основну школу родитељ уписује своје дете? 

Дете уписујете у основну школу којој по месту становања територијално припада, 
о чему се можете распитати у самим школама. Свака школа има тачно одређено 
подручје и дужна је да упише свако дете са свог подручја, без обзира на број већ 
уписаних ђака. 



Односно, родитељ може да изабере основну школу у којој ће његово дете 
похађати наставу. Школа је, с друге стране, обавезна да упише свако дете које 
има пребивалиште на подручју школе, а друга деца биће примљена ако постоје 
просторне или кадровске могућности за то.  

Да ли постоји могућност да се дете упише у основну школу којој 
територијално не припада? 

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у 
складу са просторним и кадровским могућностима школе. Родитељи који желе да 
упишу дете у школу којој територијално не припадају могу изабраној школи да 
поднесу захтев (секретару школе) најкасније до 1. фебруара текуће календарске 
године у којој се врши упис. У захтеву се наводе разлози за овакав избор школе. 
Ови захтеви се узимају у разматрање након што се упишу деца која територијално 
припадају школи и када се процени да школа има могућности да прими још 
ученика. Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског 
заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30. 
априла текуће календарске године у којој се врши упис, након сагледавања 
расположивих капацитета, а у складу са просторним, кадровским и финансијским 
могућностима школе 

Да ли постоји могућност одлагања уписа у први разред ? 

Изузетно, када је то у најбољем интересу детета, детету се може одложити упис 
за годину дана од стране школе, а на основу мишљења интерресорне комисије, 
које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера додатне образовне, 
здравствене или социјалне подршке детету у периоду до поласка у школу.  
Одлагање уписа постоји само у случајевима када постоје здравствени разлози за 
то, а да исто препоручи лекар специјалиста који лечи дете.  

Одговорност за упис и редовно похађање наставе 

Родитељ, односно други законски заступник одговоран је за упис детета у школу, 
за редовно похађање наставе и обављање других школских обавеза. 

Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава школу и родитеље, 
односно друге законске заступнике, о деци која треба да се упишу у први разред 
основне школе најкасније до краја фебруара текуће године за наредну школску 
годину. 

Школа је дужна да, у складу са просторним и кадровским могућностима, обавести 
родитеља, односно другог законског заступника о одлуци по његовом захтеву за 
упис детета ван подручја школе, до 30. априла текуће календарске године. 

Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника и 
јединицу локалне самоуправе о детету које није уписано у први разред, најкасније 
15 дана пре почетка школске године. 

Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о 
ученику који нередовно похађа или је престао да похађа наставу, најкасније два 
дана од дана престанка похађања наставе. Ако родитељ, односно други законски 
заступник по пријему овог обавештења не обезбеди да у року од три дана ученик 



настави редовно да похађа наставу, школа одмах обавештава јединицу локалне 
самоуправе и надлежну установу социјалне заштите. 

Који се предмети изучавају у првом разреду основне школе? 

Постоје основни и изборни настaвни предмети. 

Основни наставни предмети  који се изучавају у првом разреду су: 

• Српски језик 

• Математика 

• Енглески језик 

• Свет око нас 

• Ликовна култура 

• Музичка култура 

• Физичко  и здравствено васпитање 

• Дигитални свет 

Прва група изборних предмета обухвата следеће настaвне предмете: 

• Верска настава 

• Грађанско васпитање 

Колики је недељни фонд часова у првом разреду? 

Највећи фонд часова или број часова у току једне радне недеље имају основни 
предмети српски језик и математика, по 5 часова недељно. Следи физичко и 
здравствено васпитање са 3 часа недељно, енглески језик и свет око нас са  по 2 
часа, музичка и ликовна култура са по једним часом недељно. Са по једним часом 
недељно су заступљена и два изабрана изборна предмета. 

ИНФОРМАЦИЈА О НОВОЈ ПРОЦЕДУРИ УПИСА ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 
 

Упис деце у први разред основне школе ће, због актуелне ситуације и 

ванредног стања, почети касније. Уместо уписа, родитељи и други законски 

заступници ће од петка 1. априла 2022. године бити у могућности да ступе у 

контакт са школом у коју желе да упишу своје дете преко нове услуге 

„Исказивање интересовања за упис у 2основну школу“ на Порталу еУправа 

(www.euprava.gov.rs), која за циљ има да евидентирамо Вашу заинтересованост за 

упис детета у нашу школу. 

Уколико родитељ и не искаже заинтересованост, на овај начин, не доводи 
се у питање упис детета у први разред основне школе. 

Након што се стекну нормални услови за рад школе и јасно дефинише сам 

поступак уписа од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 

родитељима који су преко ове услуге исказали интересовање, електронском 

поштом биће послато обавештење о датуму уписа у основну школу, након чега ће 

http://www.euprava.gov.rs/


на истом порталу (еУправа) бити доступна и услуга еЗаказивање термина за упис 

и тестирање, која ће Вам омогућити да једним доласком у школу обавите све 

потребне активности везане за упис детета у школу. 

Тек тада, преко апликације еУпис, овлашћено лице 

школе врши упис првака и прибавља податке из 

службених евиденција (матична књига рођених, 

евиденција пребивалишта, евиденција похађања 

припремног предшколског програма и евиденција 

обављених лекарских прегледа). 

Приликом уписа детета у 1. разред неопходно је 

да родитељи дођу у школу приликом уписа, дају 

потребне податке о себи и детету (свој ЈМБГ, као подносиоца захтева и ЈМБГ 

детата)  и потпишу сагласност да школа службеним путем  прибави потребна 

документа за упис. 

У први разред се уписује  дете  које је похађало обавезни припремни предшколски 
програм у трајању најмање 4 сата у току 9 месеци – (доказују је Уверењем коју 
добија од предшколске установе коју је дете похађало) и  које је обавило 
неопходне лекарске прегледе за упис у први разред (доказују се Потврдом  о 
здравственом прегледу детета). 

Деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу, без доказа о 
пребивалишту родитеља и потребне документације, а са достављеним доказом о 
здравственом прегледу детета. 

У школи се уче ЕНГЛЕСКИ И РУСКИ ЈЕЗИК (енглески од 1. разреда, руски од 
5. разреда). 
Школа има организован ПРОДУЖЕНИ  БОРАВАК за ученике првог и другог 
разреда и  организовану ужину  у току школске године на добровољној бази .  
Време које ученици проводе у продуженом боравку у школи је: 
Пре подне: 07:00-14:00  часова 
После подне : 11:30-17:00  часова   
 

ДОБРОДОШЛИ! 

 

СВЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ СЕ ДОБИТИ ЛИЧНО У СЕКРЕТАРИЈАТУ 
ШКОЛЕ ИЛИ ПУТЕМ БРОЈА ТЕЛЕФОНА: 011/8409-308. 

 
 


