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oBABErrrrErbE o I/fII4CI/ v tIPBr4 PA3PEA IIIK. 2020l2t. IOAI{HE

Po4urersy .qeqe roja cy cracana 3a yrrrrc y npBr4 pa3peA ocHoBHe IITKoJIe 3a IIrKoncKy
202012021. ro.u{Hy, ot 01.04.2020. rolune 6u:ro je ouoryheHo Aa eneKrpoHcxr{M nyreM
r4cxaxy r.rHTepecoBarre 3a yrrac Aerera y o4peleny ocHoBHy IxKony Ha repraropraju
Peuy6nure Cp6uje rpeKo lloprana e-Yupana.

Y cxnagy ca rr{M o6anerrraeaMo Bac:

Ha flopra;ry e-Vnpaoa, oA 28.05.2020. roArrHe 6uhe ouoryhena ycJryra
e3arca:uearbe repMrrHa 3a ylrrc u recrrrpame Aerera, noja he olroryhraru poALITeJbI{Ma.4a
jegnuv AonacKoM y rrrKofly 3aBprrre cBe aKTrrBHocrr4 Be3aHe 3a yn[c kr LtcrtkrrptBa[re Aerera y
rrrKoJry. flpexo annzraqraje e-Ynuc epruuhe ce yluc yqeHI4Ka y IIrKony, Kao LI [oBrarlelre
rro.qaraxaa o yqeHprKy (ras uarrzune Krrr4re pofenzx, enugenquje npe6unasrutlrlTa Ir us I43l4C-
a o o6aeJ6eHoM neKapcxou nperne.4y).

Podumemuua he ycnyza e3arcasuea*re mepMuHa 3a ynuc u mecmupalbe 6umu
docmynruay nepuody od 28.05.2020. zoduue do 10.07.2020. zoduue.

3a norpe6e yrrvca y rrpBr.r pa3peA ocHoBHe rrrKoJre, Kao rr 3aKa3I{BaBe repMlrHa 3a

ynrac Aerle, rrrKoJre cy y [perxoAHoM rrepr4ory lrMeHoBaJre nuqa xoja utrrajy [plrcryn
cepBr4clrMa Mr,ruIacrapcrBa 3a ApxaBHy yrrpaBy r,r noKaJrHy caMoyrlpaBy I.t N{uuucrapcrBa
yHyrpaumr{x rrocJroBa fiyreu untpopnraqrroHor crrcreMa,,e-3YfI" na llopra-uy€Yupaea.

Ynuc yqeHuKa y rrpBr,r pa3peA ocHoBHe rrrKoJre, y cKnaAy ca 3aKa3aHLIM TepMI{HLIMa,

o6an:r,a ce y nepr4oly oA 01.06.2020. roArrHe rc 20.07.2020. roAzne. Haxou ytmrca y IrIKoJry,

r,rcror raloa, rrcr4xoJror oAHocHo rreAaror rrrKoJre nprunhe racrIr.ITI4BarLe yqeHplKa.

Porurerpr r<oju cy npeKo oBe ycnyrc lrlcrcasueatue uHmepeco*atua 3a ynuc y ocHosHy

ruKony rrcKa3arTkr r,rHTepecoBarre, 4o6rznu cy eneKTpoHcKoM IIoIrIToru noru{urcaqujy o

3aKa3rrBarby TepMrrHa rr AaTyIt,Iy yfluca y ocHoBHy lrrKoJry.
Yro:uaro ce poAATeJb uwr Lpytkr 3axoHcKrr 3acrynHr4K Aerera o6parz IrIKo,rIrI HaKoH

HaBeAeHOr flepl,IoAa orrpeAeJr,eHor 3a ynplc, ocHoBHa rrrKoJra Moxe Aa AofoBopv HaqkrIJ yrrvca

Aerera y mKony ca poAoreJbeM r{Jrr4 Apyrr4M 3aKoHcKuM 3acrynHl{KoM.
Po4urersu rpunrrKoM yrr:aca Aerera y nKoJry, 3a rrrKoJrcKy 202012021. ro4uny, ue

AoHoce nuje4aH .qoKyMeHr npr{nr.rKoM ytr:r,ca jep he cBu noAauw 6uru upu6ar.neHIz no
crryN6euoj ,uyxHocrr{ enerTpoHcKr.rM ryreM. Irlayseruo, aro je neKapcxr4 nperneA o6anmen
rpe 16.03.2020. roAr.rHe r4Jrr4 aKo je rexapcxlr [perneA o6aeJbeH KoA npl{BarHor JIeKapa,

po.4r{TeJb AocTaBJba rrrKoJrr4 neKapcKo yBepelbe.

PoAurer/Apyrlr 3aKoHcKLr 3acry[Hr4K Aerera ulra laoryhHocr Aa crynl{ y KoHTaKT ca

rrrKoJroM n rereSoncK[M [yreu (cnarorpaAHor LaHay nep]IoAy oa 10,00 ao 14,00 qacoBa,

reJr. 0648826732 -cer<perap u 0648826735 - nelaror) u:ru cnarbeM eneKrpoHcKe rlolrlre Ha

mail : upis.prvaka.os.dj uro. strugar.nbgd@,gmail.com.
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ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД ШК. 2020/21. ГОДИНЕ  

 
 

Родитељу/другом законском заступнику деце која су стасала за упис у први разред основне школе за 

школску 2020/21. годину од 1.4.2020. године биће омогућено да електронским путем искажу интересовање за 

упис детета у одређену основну школу на територији Репубике Србије преко Портала еУправа. 

 Услуга Исказивање интересовања за упис у основну школу има за циљ да школе евидентирају 

заинтересованост родитеља/другог законског заступника за упис детета у њихову (одређену) школу. На овај 

начин школе ће оквирно знати број ученика првог разреда у школској 2020/2021. години што ће им између 

осталог омогућити бољу организацију образовно-васпитног рада. Такође, родитељи будућих првака остварују 

комуникацију са школом у коју ће касније бити уписано њихово дете. Уколико родитељ и не искаже 

заинтересованост, на овај начин, не доводи се у питање упис детета у први разред основне школе.  

Након дефинисања уписа од стране Министрства просвете, науке и технолошког развоја, родитељима 

који су преко ове услуге исказали интересовање, електронском поштом биће послата нотификација о датуму 

уписа у основну школу.  

 На Порталу еУправа, по дефинисању датума уписа у основну школу, биће доступна  услуга еЗаказивање 

термина за упис и тестирање.  

 Услуга еЗаказивање термина за упис и тестирње омогућиће родитељима да једним одласком у школу 

заврше све активности везане за упис детета у школу. Преко апликације еУпис извршиће се повлачење података 

о ученику (из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта и из ИЗИС-а о обављеном лекарском прегледу) 

и упис. Након уписа детета у школу, истог дана, психолог, односно педагог школе вршиће испитивање детета.  

 За потребе уписа ученика у први разред основне школе, као и заказивање теримна за испитивање деце, 

школе  су претходном периоду именовале лица која ће приступати сервисима Министарства за државну управу и 

локлану самоуправу, Министарства унутрашњих послова и Интегрисаног здравственог информационог система, 

путем информационог система „е-ЗУП“ на Порталу еУправа.  

 С обзиром да су родитељи/други законски заступници до 1.2.2020. године, имали могућност у складу са 

законом да поднесу захтев школи којој територијално не припадају, овлашћено лице школе ће до 1.4.2020. године 

унети у систем податке о деци за коју су родитељи/други законски заступници поднели захтев.  

 Поред електронске услуге Исказивање интересовања за упис у основну школу, родитељ/други законски 

заступник детета има могућност да ступи у контакт са школом и телефонским путем (сваког радног дана у 

периоду од 10.00 до 14.00 часова на следеће телефоне:   

0648826732 - секретар и 0648826735 - педагог) или слањем електронске поште нa mail: 

upis.prvaka.os.djuro.strugar.nbgd@gmail.com. 

                     

Директор школе 

                                                                                                    мр Александра Лончар 
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