
ОБАВЕШТЕЊЕ О 

УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2020/2021.  ГОДИНУ 

 

На основу дописа Министарства просвете,науке и технолошског развоја  број 610-00-00297/20 -07 

од 30.03.2020.године,који се налази на сајту школе, обавештавамо родитеље/законске заступнике 

деце о следећем: 

Због актуелне ситуације и ванредног стања, упис деце у први разред основне школе који 

традиционално почиње 1.априла ове године ће почети касније. 

Родитељу односно другом законском заступнику деце која су стасала за упис у први разреда 

основне школе за школску 2020/2021. годину, од 01. априла 2020. године биће омогућено да 

електронским путем искажу интересовање за упис детета у школу преко Портала еУправа. 

На тај начин родитељи/законски заступници будућих првака остварују комуникацију са школом у 

коју ће касније бити уписано њихово дете ( школа евидентира заинтересованост 

родитеља/законског заступника за упис детета у нашу школу) . 

Након дефинисања уписа од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 

родитељима/законским заступницима који су преко ове услуге исказали интересовање, 

електронском поштом биће послата нотификација о датуму уписа у основну школу. 

По дефинисању датума уписа у основну школу, на Порталу еУправа биће доступна услуга 

заказивања термина за упис и тестирање, која ће омогућити родитељима/законским заступницима 

да једним одласком у школу заврше све процедуре око уписа детета у школу као и да обаве 

тестирање детета са психологом/педагогом школе. 

Преко апликације еУписа извршиће се повлачење података о ученику из матичне књиге рођених, 

из евиденције пребивалишта и из здравственог информационог система о обављеном лекарском 

прегледу. 

Напомена: 

Родитељи који на горе наведени начин не успеју да искажу интересовање за упис детета или 

родитељи чија деца територијално не припадају школи(по пријави пребивалишта) могу исказати 

интересовање путем маила тако што ће доставити следеће податке: 

Име и презиме детета, ЈМБГ детета, 

Адреса становања, 

Име и презиме једног родитеља/законског заступника, ЈМБГ  родитеља 

Адреса електронске поште  родитеља/законског заступника 

Контакт телефон  родитеља/законског заступника 

 

Податке доставити на емаил: sekretar.osmiroslavantic@gmail.com или  jeca.psiholog @gmail.com 

За додатне информације јавите се секретару школе сваког радног дана  од 10 до 12 часова на 

тел.060/7447044 

 

За даље информације о УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД пратите сајт школе. 

mailto:sekretar.osmiroslavantic@gmail.com

