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WEB АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ ДЕТЕТА ЗА УПИС У ПРВИ 

РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА САЈТУ ШКОЛЕ 

Опис апликације 

Апликација је направљена 2014. године за ОШ „Надежда Петровић“ у Новом 

Београду, са намером да омогући родитељима да пријаве дете за упис у први 

разред, преко сајта школе. Апликација је одмах прихваћена од стране великог 

броја родитеља. Убрзо се појавило интересовање и других школа, па сам 

апликацију прерадио тако да сам је поставио на засебан сервер и омогућио да је 

користи већи број школа. 

Од недавно Е-управа је направила сличну апликацију и сва деца морају да се 

уписују преко поменуте апликације. 

Ова моја апликација има смисла да се користи у време пре почетка званичног 

почетка уписа, нарочито за децу која територијално не припадају школи. Неке 

школе апликацију активирају на сајту своје школе већ у новембру или децембру. 

Корисно је користити апликацију и после званичног завршетка уписа, јер Е-

управа после овог рока своју апликацију искључује, а школе су увек уписивале 

децу и после овог рока.  

Апликација је лака за постављање на сајт и лака за коришћење, а за школе пре 

свега јефтина, јер кошта само 2.000,00 (две хиљаде динара) годишње. 

 

Упутство за активацију апликације 

На „root“-у сајта школе, односно у фолдеру ”public_html”,  креирајте фолдер 

„skola“ и у њему поставите фајл „index.php“ који Вам је послат на е-маил, који 

сте уписали,  када сте регистровали школу. 

Напомена: Од школске 2019/2020, на предлог неких школа, додата је нова 

функција, која родитељима омогућава да „Изабару термин за тестирање 

пријављеног детета“. Родитељи термин могу изабрати приликом 

пријављивања детета, или накнадно. 

Школа сама одлучује да ли ће користити ову функцију или не. 

Коришћење ове фукције биће описано у даљем тексту овог упутства. 
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Инсталација на платформи JOOMLA 

Када поставите фајл „index.php“ на сајт, апликацију треба учинити видљивом 

на сајту школе, а то радимо на неколико начина. 

Можете истовремено користити неколико начина, што је свакако 

препоручљиво: 

1. Као чланак (препоручује се) 

Ако је едитор текста сетован да прихвата „Ифраме“, можете направити нови 

чланак и ставку менија која ће покренути ову страницу. У едитору изаберите 

картицу „Code“ и упишите следећи HTML код: 

<p><iframe style="border: 0;" src="skola/index.php?action=prijava_prvaka" 

width="100%" height="780px"></iframe></p> 

height="780px" је висина прозора у пикселима у коме се види форма за 

уписивање података о детету и, ако је потребно, број 780 можете повећати 

или смањити.  

2. Као ставка менија 

Направите ставку менија типа „Iframe Wrapper“ или „Ифраме омотач“ ако 

је администраторски приступ на српском језику. Затим у „URL“ упишите 

следећи код, односно линк:  

Апсолутна веб адреса: 

https://www.osrakic.edu.rs/skola/index.php?action=prijava_prvaka 

или релативна веб адреса: 

/skola/index.php?action=prijava_prvaka 

Ширину поставите на 100%, а висину на 750 или више, ако је потребно. Ако 

на сајту имате и леву и десну траку и више текста, можда ће висина морати 

да буде и више од 780 пиксела. У сваком случају испробајте. 

Наравно, у наведеном линку, ако унесете апсолутну веб адресу, и у свим 

осталим линковима у овом тексту, речи „osrakic.edu.rs“ треба заменити веб 

адресом вашег сајта. Зато дајем предност релативном адресирању. 

Запажање: Ако ваш сајт ради са http протоколом, вероватно ће бити 

потребно да у наведеном коду унесете http уместо https. 

3. Као модул - Custom HTML (лични HTML код) 

Овај тип модула користи едитор у коме се може поставити линк на: дугме, 

слику или текст. Одаберете на којој локацији ће се појављивати овај модул. 

Модули се обично постављају на бочним тракама. После овога модул, 
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односно елеменат на који треба кликнути мишем, ће бити видљив на сајту, 

на изабраном месту. 

Сада треба додати линк, а то се може урадити на два начина: 

 

 Направите нови модул, изаберите позицију и додајте текст или слику па 

кликните на опцију линк. Појавиће се попап прозор. 

 
 
На картици „Link“, кликните на опцију „Menu“, затим пронађите „Мени“ ставку 
која вам треба и изаберите је. На линији “URL” биће уписан линк. Кликните 
на дугме „Update“ и то је све. 

 Направити ставку менија, како је, већ, објашњено на редном броју 2. на овој 

страни. Затим покренути апликацију преко тог менија и копирати линк из 

адресног прозора. На пример, ако у адресној линији пише: 
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https://www.osrakic.edu.rs/index.php/prijavite-dete-za-upis-u-i-razred.html 

ископирајте све иза: https://www.osrakic.edu.rs/ (само црвени текст, али из 

свог адресног прозора) , кликните, у администраторском делу модула, на 

„Insert/Edit link“ и унесите наведени код. Сачувајте промене и то је то. 

4. Као „button“ 

Овде треба користити исти код као у претходном примеру у оквиру HTML тага 

<button>. HTML код се види на следећем примеру: 

<p style="text-align: center;"><button type="button" style="cursor: pointer; font-

size: 16px;" onclick="location.href='index.php/prijavite-dete-za-upis-u-i-

razred.html'">Овде пријавите дете за упис у први разред</button></p> 

  

https://www.osrakic.edu.rs/
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Инсталација на платформи WORDPRESS 

И у WORDPRESS–у је могуће апликацију инсталирати на више начина, али је 

једноставније него у JOOMLI. Зато препоручујем само један начин, за који 

сматрам да је најбољи. 

Направити нову страну или пост (Чланак) и у моду “text” додати следећи код: 

<iframe src="https://www.osrakic.edu.rs/skola/index.php?action=prijava_prvaka" 

width="100%" height="780px"> </iframe> 

И на сајтовима у Wordpress-у, ако је потребно  height="780px (висина) повећајте 

према потреби.  Када се вратите у мод „Visual“ односно „Видљиво“, видеће се 

форма, наравно, ако је линк добар и ако је школа укључена.  

Напомињем, да ће на неким старијим тема, у администраторском делу код 

Wordpress-а, приказ бити као на следећој слици. То, међутим не треба да вас 

брине, јер када ажурирате страну и објавите је, приказ на сајту ће бити добар. 
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На доњој слици види се изглед странице са формом уређена Елементором. 

 

Сада, овај чланак или страну треба повезати са ставком менија. 

Активирање апликације 

Одмах након пријављивања, школа је активна и одмах можете да користите 

апликацију,  односно да је поставите на сајт. Постаљањем на сајт, родитељи 

одмах могу да пријављују децу за упис у први разред.  

Бирање термина тестирања је искључено, а укључивање ове функције је у 

надлежности школе. 

У року од 24 сата од постављања апликације на сајт,  послаћемо Вам на Е-маил 

корисничко име и лозинку за приступ вашем налогу, који Вам омогућава следеће: 

 Да креирате термине за тестирање пријављене деце за први разред. 

 Да укључите или искључите ову опцију родитељима. 

 Да прегледате и по потреби одштампате списак термина, који су изабрали 

родитељи  по датуму или по презименима и именима ученика. 

 Да закажете термин родитељима који нису пријавили дете преко сајта. 
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 Да прегледате и одштампате списак пријављених првака. 

 Да утврдите, на основу ЈМБГ-а да ли је дете већ пријављено у неку школу. 

 Да промените неке податке о школи на свом налогу. 

Налогу приступате преко интернета на следећој веб адреси: 

https://www.sklad.rs, а довољно је упсати само sklad.rs и изабрати „Кориснициi“, 

са мени линије. Затим ћете видети екран са формом за логовање као на следећој 

слици. 

  

Почетни екран за логовање 

 

Форма за логовање 

https://www.sklad.rs/skola/modules/dropdown/korisnik.php
https://www.sklad.rs/
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Ако сте корисничко име и лозинку уписали добро, отвориће се следећи празан 

екран са менијем на врху. 

СКЛАД – Избор апликације 

Почетна Апликације ▼ Измена података о школи Логоут  Основна школа „Надежда Петровић“ 

 Прваци     

 Предшколци     

 Распоред часова     

 
 

     

 
 Екран после логовања са менијем на врху 

Прозор је празан, а на врху је главни „Мени“ са опцијама, које видите на горњој слици. 

У даљем тексту је опис функција: 

Почетна за враћање на почетак 

Апликације 

Ова ставка менија, за сада, има три опције (Прваци, Предшколци и Распоред 

часова):омогућава нам да изаберемо апликацију. 

Измена података о школи нам омогућава да променимо неке податке о школи. 

Logout Напуштање апликације. 

 
Екран са формом за дефинисање термина за тестирање 

 На левом делу екрана је календар на коме треба прво изабрати датум за 

креирање термина, а испод календара види се плаво дугме „Кликните за 
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помоћ“. Кад кликнете на ово дугме појавиће се попап оквир са упутством за 

бирање термина Све што се овде ради је толико очигледно, а пре свега 

једноставно, да, такорећи и не треба никакво упутство. Дефинисање термина 

за цео уписни период, може се урадити за 15 до 20 минута, па и брже 

 Када се, мишем, изабере датум на календару и ако за тај датум нису 

дефинисани термини тестирања, појавиће се следећи екран: 

 

Десно се виде: изабрани датум и форма за дефинисање термина. Термине 

дефинишемо тако што мишем изаберемо „Почетак првог термина“, па 

„Трајање једног термина“ и на крају изаберемо „Почетак последњег 

термина“. Затим кликнемо на дугме „Запамти“. Одмах после тога видећете 

све термине за тај датум као на доњој слици. Сваки од дефинисаних термина 

може се обрисати, ако је потребно, а могу се и додавати један по један термин, 

тако што ћемо уписати сат и минут почетка термина који додајемо на оквиру са 

натписом „Овде можете додавати термине за овај датум“. Како то све 

изгледа види се на следећем прилогу. 
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Изглед екрана након утврђених термина за изабрани датум 

 

  Испод форме за додавање термина је оквир за укључивање „Бирање 

термина“ родитељима који пријављују дете преко сајта. Опција „Бирање 

термина за тестирање“ је искључена за родитеље и треба је укључити тек 

након дефинисања термина. Ако школа неће родитељима да омогући да 

осим пријављивања детета преко сајта, изаберу и термин за тестирање 

свог детета, ова опција „Бирање термина за тестирање...“ треба да 

остане искључена. 

Ако накнадно одлучите да неке термине обришете, а родитељи су, у 

међувремену већ изабрали неке термине видећете слободне термине, које 

можете избрисати и заузете термине са ЈМБГ и именом и презименом ученика, 

које нећете моћи да мењате. Имена ученика на овим терминима може да види 

искључиво овлашћено лице школе (стручни сарадник) и нико више. 

Када родитељи бирају термин, заузети термин ће видети у црвеној боји са белим 

словима на коме ће писати само  „Заузет“ 
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Екран на коме се виде заузети термини 

Преглед термина по ученику и Преглед термина по датуму 

Ове спискове ћете користити према потреби. Ујутру када треба да видите 

колико деце је зуаказано тог дана, отворићете списак по датуму. Када треба да 

видите када је неком детету заказано тестирање, отворићете списак по азбучном 

и абецедном реду. Изглед списка изгледа као на следећој слици 
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. На списку нема свих података о детету, али детаљне податке о сваком 

ученику видећете ако кликнете мишем на ЈМБГ детета. 
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Списак пријављених првака 

Иако ће те за сваког пријављеног првака добити све податке, о пријављеном 

детету, електронском поштом, ипак је неопходно да списак пријављене деце 

можете видети и по потреби одштампати кад год је то потребно. Мислим да за 

ову опцију није потребно никакво додатно објашњење. 

Тражи по ЈМБГ 

Овде можете пронаћи где је већ уписано неко дете, једино,ако знате ЈМБГ. Ово 

сам додао, јер су у школу дошли родитељи који су покушали да пријаве дете 

преко сајта, али систем није прихватио њихову пријаву. Увидом у списак 

пријављене деце видели смо да су дете већ пријавили у другој школи, која је 

користила исту ову апликацију за пријаву првака. 

 

Измена података о школи 

Ако накнадно одлучите да промените неке податке, то можете урадити 

коришћењем ове опције на менију. 

На форми за мењање података можете променити све податке о школи, осим 

података о идентитету школе, сајта школе и статуса школе. Статус школе може 

бити активна или неактивна, или другим речима, школа може бити укључена или 

искључена из апликације. Свака школа која се пријави, одмах je активна, али се 

може и деактивирати.  Подаци о школи у бази остају трајно.  
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Форма за измену неких података  школе 

Ова опција је додата 2018. године са циљем да корисници сами промене податке, 

уколико се укаже потреба. 

У циљу унапређења ове апликације или на предлог корисника, додаваћемо, и 

неке нове могућности. 

У понуди је и апликација за пријаву предшколаца, а урађена је и апликација за 

распоред часова. И ове апликације већ користе неке школе. 

Све написано, до сада, односи се на оно што се односи на овлашћено лице 

школе. 

Текст који следи односи се на родитеље, који пријављују дете преко ове 

апликацију на сајту школе. 
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Поступак пријављивања ученика 

На следећој слици види се изглед форме када је „Избор термина за тестирање“ 

искључен. Тада се дугме за бирање термина и не показује. 

Приликом пријављивања школе можете изменити текстове који се виде на доле 

приказаној илустрацији, а обележени су црном и црвеном стрелицом. Наведени 

текстови ће бити приказани црним и црвеним словима. Ово можете и накнадно 

мењати. 

ФОРМА ЗА ПРИЈАВУ ДЕТЕТА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД 
Основна школа "Демо" 

школске 2021/2022 године 

Унесите податке за своје дете 
Морате унети све податке, а затим кликните на дугме "ПОШАЉИ" 

Ако упишете своју е-пошту, одмах ћете добити потврду о пријави детета 

Податке можете уносити ћирилицом или латиницом уз коришћење наших латиничних слова 
č,ć,đ,š,ž 

Овде свака школа може да упише текст до 255 карактера, који школа сматра да је погодан као 

неко обавештење родитељима. 

Овде се такође може уписати неки текст дужине, такође, 255 карактера. Овај текст је у црвеној 
боји и као такав може да буде од веће важности, јер је упадљивији од претходног текста. 

 

Име детета:   
   

Презиме детета:   
   

ЈМБГ детета:   
   

Име оца:   
   

ЈМБГ оца (Необавезно):   
   

Име мајке:   
   

ЈМБГ мајке (Необавезно):   
   

Адреса:   
   

Фиксни тел.:   
   

Мобилни тел.:   
   

E-mail (Необавезно):   

   

 ПОШАЉИ  ОДУСТАЈЕМ  

   

autor aplikacije Studio "Liber", E-

mail: zoran2310@gmail.com 

 

Овде прочитајте детаљније о овој апликацији 

Изглед форме када избор термина за тестирање није укључен 

  

mailto:zoran2310@gmail.com


16 
 

На следећем прилогу се види како форма изгледа на сајту када је омогућено 

родитељима да изаберу термине за тестирање. Црвена стрелица показује на 

дугме за избор термина за тестирање деце. 

Када школа ову опцију укључи, родитељи могу да изаберу термин за тестирање 

и приликом пријављивања детета за упис у први разред и касније. 

ФОРМА ЗА ПРИЈАВУ ДЕТЕТА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД 
Основна школа "Демо" 

школске 2021/2022 године 

Ако сте дете већ пријавили, овде изаберите термин тестирања 

   
 

Унесите податке за своје дете 
Морате унети све податке, а затим кликните на дугме "ПОШАЉИ" 

Ако упишете своју е-пошту, одмах ћете добити потврду о пријави детета 

Податке можете уносити ћирилицом или латиницом уз коришћење наших латиничних слова 
č,ć,đ,š,ž 

Овде свака школа може да упише текст до 255 карактера, који школа сматра да је погодан као 

неко обавештење родитељима. 

Овде се такође може уписати неки текст дужине, такође, 255 карактера. Овај текст је у црвеној 
боји и као такав може да буде од веће важности, јер је упадљивији од претходног текста. 

 

Име детета:   
   

Презиме детета:   
   

ЈМБГ детета:   
   

Име оца:   
   

ЈМБГ оца (Необавезно):   
   

Име мајке:   
   

ЈМБГ мајке (Необавезно):   
   

Адреса:   
   

Фиксни тел.:   
   

Мобилни тел.:   
   

E-mail (Необавезно):   

   

 ПОШАЉИ  ОДУСТАЈЕМ  

   

autor aplikacije Studio "Liber", E-

mail: zoran2310@gmail.com 

 

Овде прочитајте детаљније о овој апликацији 

Изглед форме када је избор термина за тестирање укључен 

  

mailto:zoran2310@gmail.com
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На следећим прилозима виде се обавештења које добију родитељи када пријаве 

дете на сајту.  

Изглед обавештења ако се при пријављивању упише меил и ако школа још није 

дефинисала термине тестирања. 

Честитамо 
Успешно сте оставили податке. 

Ваша пријава је заведена под ИД бројем: 

11905-79 

Потврда о пријави детета послата је на Ваш меил: vas.email@gmail.com 
Ако није у примљеним порукама, проверите у непожељним (spam) 
 
Школа, још увек, није омогућила родитељима да, овде на сајту, бирају 
термине тестирања. Ако школа то омогући, моћи ћете овде, са овим ИД 
бројем, да изаберете термин касније. 

Крај рада 

Изглед обавештења ако се при пријављивању меил не упише и ако је школа 

омогућила да се изабере термин тестирања. 

Честитамо 
Успешно сте оставили податке. 

Ваша пријава је заведена под ИД бројем: 

11365-50 

Сачувајте овај ИД број, јер са њим можете и касније да изаберете 
термин тестирања 

 

Изаберите термин тестирања 

ОДУСТАЈЕМ – изабраћу касније 

 

Као што се види, родитељи могу да изаберу термин за тестирање одмах, а ако 

одустану, термин могу да изаберу и касније. У том случају Ид број је неопходан, 

а поступак је следећи: Треба да отворе форму за пријављивање првака и кликну 

да дугме на коме пише „Ако сте дете већ пријавили, овде изаберите термин 

тестирања“. Затим, на логин форми, треба да упишу тај Ид број и ЈМБГ детета. 

Ако су уписали добре податке, моћи ће да изаберу термин за тестирање. 

Ако кликне на „Изаберите термин тестирања“, отвориће се екран као на 

следећој слици. Прво треба, мишем, изабрати датум са календара. 
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Приликом бирања термина, заузети термини ће се родитељима приказати у 

црвеној боји са белим словима „Заузет“. Никакве друге податке родитељи не могу 

да виде. Треба мишем кликнути у колони „Акције“ на кружић, затим на „ПОТВРДИ“ 

 

После тога родитељ добија информацију као на слици доле. 
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Ако је термин већ изабрао и покуша поново, добиће поруку као на следећој слици 

слици. На овај начин се може подсетити који термин је изабрао. 

 

Напомињем да се уписани ЈМБГ детета контролише, тако да је свака 

злоупотреба искључена. 

Није могуће унети једно дете више пута. Ако је дете већ пријављено у једној 

школи, неће моћи да буде пријављено у неку другу школу, ако обе школе користе 

ову апликацију. 

Након попуњавања форме, школи се аутоматски шаље емаил са унетим 

подацима, а сви унети подаци се чувају у бази и само овлашћено лице школе их 

може прегледати и штампати 
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Овај програм већ користе следеће основне школе: 

„Надежда Петровић“, Нови Београд (https://www.osnovnaskola.rs), 
„Јован Дучић“, Нови Београд (https://www.jovanducic.edu.rs), 
„Милан Ракић“, Нови Београд (https://www.osrakic.edu.rs), 
„Ристо Пророковић“, Невесиње  (https://www.osnevesinje.org)  
„Дуле Караклајић“, Београд – Лазаревац  (http://www.dulovaskola.edu.rs),  
„Раде кончар“, Земун (http://osradekoncar.edu.rs),  
„Скадарлија“, Београд (http://www.osskadarlija.edu.rs), 
„Влада Обрадовић Камени“, Нови Београд (https://www.oskameni.edu.rs), 
„Браћа Барух“, Београд (https://www.osbracabaruh.edu.rs), 
“Ђура Даничић”, Београд (https://osdjuradanicic.edu.rs), 
„Јован Стерија Поповић“, Нови Београд (https://www.sterija.edu.rs) 

 

 
 Ако Вам је потребна било  каква помоћ или додатна обавештења, можете нас 
контактирати телефоном 011/87-50-708 или 063/80-46-527 или 064/877-63-27. А 
ако сте у телекомовој мобилној мрежи школа, можете нас контактирати и на 
скраћени број 3002, или путем маила: zoran2310@gmail.com.  

 

 

Студио „Либер“ 

Зоран Ђорђевић 
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