
 

Обавештење 

о заказивању термина за упис и тестирање ученика у први разред у ОШ''Јајинци'' за 

школску 2023/2024.годину 

 

 

Драги родитељи/други законски заступници деце, 

 

 

Школске 2023/2024 године у први разред уписују се деца која су рођена од 

01.03.2016.године до 28.02.2017. године. У први разред могу да се упишу под посебним 

условима (превремени упис) и деца која до 31.08.2023. године пуне 6 година. Уз 

подршку Министарства просвете и Канацеларије за информационе технологије и 

електронску управу, родитељима ће бити доступна услуга ''Заказивање термина за 

упис и теститање''. Родитељи ће само једним доласком у школу завршити све 

активности везане за упис детета и истог дана ће се обавити испитивање детета од 

стране психолога или педагога. Школа преко апликације еУпис повлачи све податке о 

ученику. У матичној школи се врши упис будућих првака и за матичну школу у 

Јајинцима и за издвојено одељење Драга Станојковић у Раковица селу. Школа 

родитељима/другим законским заступници деце, нуди две опције које ће одабрати на 

основу својих могућности: 

 
Опција 1. 

Почев од 01.04.2023. до 31.05.2023.године родитељима ће бити понуђена услуга на 

Порталу еУправа ''Заказивање термина за упис и теститање''.  Школа ће на порталу 

понудити термине, а родитељи ће сами заказивати према својим обавезама и 

могућностима. Молимо родитеље да закажу термин за упис и тестирање преко е-управе 

након завршеног здравственог прегледа детета. 

Опција 2. 

Уколико родитељ није у могућности да сам закаже термин, може да  позове школу, и  у 

том случају секретар школе је у обавези да у име родитеља закаже термин уз договор са 

њим. Да би школа евидентирала електронску пријаву за упис и тестирање, родитељи 

морају да пошаљу податке путем мејла или телефона (име и презиме детета, ЈМБГ 

детета, име и презиме једног од родитеља, ЈМБГ једног од родитеља, број мобилног 

телефона једног од родитеља и мејл адреса једног од родитеља). 

 

Све везано за упис родитељи/други законски заступници могу да позову школу на тел.  

3941826  (од 08:00 -14:00 часова) или да пошаљу мејл на адресу sekretar@osjajinci.edu.rs 

са назнаком ''упис у први разред''. Свака промена термина биће у договору са 

родитељем и стручним сарадником. На заказан термин прво родитељ уписује званично 

дете код секретара школе (потписује се сагласност за преузимање података из матичних 

евиденција за документа која су потребна за упис) и онда родитељ са дететом иде на 

тестирање код стручног сарадника. Надамо се да ћемо упис за нову школску годину сви 

заједно успети да завршимо без проблема. 

  

Секретар школе        Директор школе 

Марина Кутлешић       Јелена Ранчић 
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