
Упис у средње школе ове године ће моћи да се обави и електронским путем, а та 

услуга биће доступна родитељима на порталу еУправа од 9. јула. 

Потребно је само да родитељи или старатељи ђака имају креиран налог на овом 

порталу и да покрену услугу. 

Родитељи се на порталу региструју путем корисничког имена и лозинке, а уз 

попуњавање основних личних информација при креирању налога треба да приложе 

скенирану очитану личну карту или скениране, односно фотографисане обе стране 

личне карте, или странице пасоша на којој се налазе лични подаци. 

Лична карта и пасош морају да буду важећи. Када родитељи креирају налог потребно 

је да га потврде „кликом“ на активациони линк који већини стигне у спам сандуче. 

Детаљан начин регистрације је описан на порталу еУправа. 

Из Канцеларије за ИТ и еУправу препоручују родитељима да налог отворе пре почетка 

уписа у средње школе, јер је пре коришћења налога потребно да добију одобрење 

овлашћеног службеника, којим се потврђује идентитет корисника. 

– Целокупна процедура уписа завршава електронским путем (од попуњавања и 

подношења пријаве за упис до нотификације да је упис комплетиран), тако да ученици 

и њихови родитељи не треба да долазе у школу, нити да лично прилажу била каква 

документа. Евентуално се може десити да се у школи утврди да неки податак треба 

проверити, па да родитељи морају накнадно да га приложе, о чему ће такође бити 

обавештени путем нотификације – кажу у Канцеларији за ИТ и еУправу. 

Након пријема пријаве коју је родитељ попунио на порталу еУправа, школа ће по 

службеној дужности прибавити податке о ученику из матичне књиге рођених, из 

евиденције пребивалишта и информацију из здравственог информационог система о 

обављеном лекарском прегледу, као и податке о претходно завршеном образовању, на 

основу чега је ученик распоређен у ту средњу школу. 

На основу тих и података које је родитељ попунио у пријави, овлашћено лице школе 

ће завршити упис. 

Поред електронског, постојаће и могућност да ђаци или родитељи упис обаве у самој 

средњој школи, али у том случају морају да приложе пријаву за упис (образац се 

налази у саставу Конкурса за упис у средње школе или се купује у књижарама), 

уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном 

основном образовању, а неке школе траже да се поднесу и оригинална сведочанства о 

завршеном шестом, седмом и осмом разреду. 

Сва ова документа ђаци су добили од својих одељенских старешина. За упис у средње 

стручне школе потребно је и лекарско уверење о испуњавању здравствених услова, а 

за гимназије није. 

У Конкурсу за упис ученика у средње школе је наведено да ће, у циљу 

поједностављивања уписне процедуре, Министарство просвете у сарадњи са 

Министарством за државну управу и локалну самоуправу обезбедити да се документа, 

попут извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави пребивалишта за ученике 

прибављају електронским путем. 
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Upis u srednje škole ove godine će moći da se obavi i elektronskim putem, a ta usluga biće 

dostupna roditeljima na portalu eUprava od 9. jula. 

Potrebno je samo da roditelji ili staratelji đaka imaju kreiran nalog na ovom portalu i da 

pokrenu uslugu. 

Roditelji se na portalu registruju putem korisničkog imena i lozinke, a uz popunjavanje 

osnovnih ličnih informacija pri kreiranju naloga treba da prilože skeniranu očitanu ličnu 

kartu ili skenirane, odnosno fotografisane obe strane lične karte, ili stranice pasoša na kojoj 

se nalaze lični podaci. 

Lična karta i pasoš moraju da budu važeći. Kada roditelji kreiraju nalog potrebno je da ga 

potvrde „klikom“ na aktivacioni link koji većini stigne u spam sanduče. 

Detaljan način registracije je opisan na portalu eUprava. 

Iz Kancelarije za IT i eUpravu preporučuju roditeljima da nalog otvore pre početka upisa u 

srednje škole, jer je pre korišćenja naloga potrebno da dobiju odobrenje ovlašćenog 

službenika, kojim se potvrđuje identitet korisnika. 

– Celokupna procedura upisa završava elektronskim putem (od popunjavanja i podnošenja 

prijave za upis do notifikacije da je upis kompletiran), tako da učenici i njihovi roditelji ne 

treba da dolaze u školu, niti da lično prilažu bila kakva dokumenta. Eventualno se može 

desiti da se u školi utvrdi da neki podatak treba proveriti, pa da roditelji moraju naknadno da 

ga prilože, o čemu će takođe biti obavešteni putem notifikacije – kažu u Kancelariji za IT i 

eUpravu. 

Nakon prijema prijave koju je roditelj popunio na portalu eUprava, škola će po službenoj 

dužnosti pribaviti podatke o učeniku iz matične knjige rođenih, iz evidencije prebivališta i 

informaciju iz zdravstvenog informacionog sistema o obavljenom lekarskom pregledu, kao i 

podatke o prethodno završenom obrazovanju, na osnovu čega je učenik raspoređen u tu 

srednju školu. 

Na osnovu tih i podataka koje je roditelj popunio u prijavi, ovlašćeno lice škole će završiti 

upis. 

Pored elektronskog, postojaće i mogućnost da đaci ili roditelji upis obave u samoj srednjoj 

školi, ali u tom slučaju moraju da prilože prijavu za upis (obrazac se nalazi u sastavu 

Konkursa za upis u srednje škole ili se kupuje u knjižarama), uverenje o položenom 

završnom ispitu i originalno svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju, a neke škole 

traže da se podnesu i originalna svedočanstva o završenom šestom, sedmom i osmom 

razredu. 

Sva ova dokumenta đaci su dobili od svojih odeljenskih starešina. Za upis u srednje stručne 

škole potrebno je i lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova, a za gimnazije nije. 

U Konkursu za upis učenika u srednje škole je navedeno da će, u cilju pojednostavljivanja 

upisne procedure, Ministarstvo prosvete u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i 

lokalnu samoupravu obezbediti da se dokumenta, poput izvoda iz matične knjige rođenih i 

dokaza o prijavi prebivališta za učenike pribavljaju elektronskim putem. 
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