
                             ПУ „ДРАГОЉУБ УДИЦКИ“ 
            

                                                                                                                                             КИКИНДА 

Предмет: Упис деце у први разред ОШ 

      у школској 2016/17. години 

 

 На основу члана 98. став 17. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење и 68/2015) надлежни 

орган локалне самоуправе води евиденцију и обавештава школу и родитеље о деци која су стасала за 

упис и која су уписана у школу. 

 У први разред школске 2016/17. године уписују се деца која до почетка школске године (01. 

септембар 2016. године) имају најмање шест и по, а највише седам  и по година. Другим речима, обавезу 

уписа (пријављивања) за полазак у први разред имају родитељи (старатељи) деце рођене од 01. марта 

2009. до 28. фебруара 2010. године. У први разред уписују се и деца са шест до шест и по година, након   

провере спремности за полазак у школу. Проверу спремности детета врши психолог школе применом 

стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне 

организације. 

 Ако дете старије од седам  и по година због болести или других оправданих разлога није уписано 

у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред  на основу претходне провере знања. 

 Пријављивање за упис у први разред вршиће се у просторијама основних школа у селима, а у 

Кикинди у Градској управи – Услужном центру – Трг српских добровољаца бр. 12, у периоду од 28. 

марта до 25. априла 2016. године,  сваког радног дана од 8:00 до 15:30 часова. 

 Родитељи (старатељи) су дужни да приликом пријављивања понесу са собом: 

1. фотокопију извода из матичне књиге рођених за дете, 

2. доказ (уверење) о здравственом прегледу детета, 

3. личну карту са тачном адресом становања лица (родитељ – старатељ) код којег дете станује. 

Након истека предвиђеног рока, од 25. априла 2016. године, пријављивање деце са подручја 

града вршиће се у Секретаријату за друштвене делатности – Трг српских добровољаца 12., канцеларија 

број 17. 

 Основним школама у селима доставили смо извод из евиденције матичара, односно списак деце 

из евиденције предшколске установе, која треба да се упишу у први разред, рођене од 01. марта 2009. до 

28. фебруара 2010. године. 

 Молимо Вас да на прикладан начин обавестите родитеље (старатеље) и децу о времену и месту 

уписа. 

 За сва додатна обавештења можете се обратити Секретаријату непосредно или телефоном број 

410-109 или 410-102. 

 

 

 

 

Доставити: 

- Свим основним школама 

- ПУ „Драгољуб Удицки“ Кикинда 

- Здравственом центру 

- Средствима јавног информисања 
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