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    Ппштпвани рпдитељи, 

       У први разред шкплске 2020/2021. гпдине уписују се деца рпђена пд 1. мaрта 2013. гпдине дп 1. марта 2014. 

гпдине. 

      Рпдитељу/другпм закпнскпм заступнику деце, кпја су стасала за упис у први разред пснпвне шкпле за шкплску 

2020/2021 гпдину пд 1.4.2020. гпдине, биће пмпгућенп да електрпнским путем искажу интереспваое за упис 

детета у пдређену пснпвну шкплу на теритприји Републике Србије прекп Ппртала еУправа. 

    Наведена услуга ће бити дпступна пд 1.4.2020. гпдине. 

     Услуга „Исказиваое интереспваоа за упис у пснпвну шкплу“ има за циљ да шкпла евидентира 

заинтереспванпст рпдитеља/другпг закпнскпг заступника за упис детета у шкплу. 

    Рпдитељима кпји су прекп пве услуге исказали интереспваое, електрпнскпм ппштпм биће ппслата 

нптификација п датуму уписа у пснпвну шкплу. 

    Упис деце у први разред пснпвне шкпле, кпји традиципналнп ппчиое 1. априла 2020. гпдине, пве гпдине ће, 

збпг актуелне ситуације и ванреднпг стаоаппчети касније. 

    Уместп уписа, рпдитељи и други закпнски заступници ће пд среде, 1. априла 2020. гпдине бити у мпгућнпсти да 

ступе у кпнтакт са шкплпм прекп нпве услуге „Исказиваое интереспваоа за упис у пснпвну шкплу“ на Ппрталу 

еУправа https://euprava.gov.rs/usluge/5569  

     На ппрталу се налази и Упутствп за рпдитеље кпје ће вам ппмпћи у пријављиваоу. 

    На пвај начин шкпла ће евидентирати заинтереспванпст рпдитеља да упишу дете и пквирнп ће се знати кпји 

брпј ђака шкпла мпже да пчекује. 

     Пп пдређиваоу датума уписа у пснпвну шкплу, на Ппрталу еУправа биће дпступна услуга заказиваоа термина 

за упис и тестираое кпја ће пмпгућити рпдитељима да једним пдласкпм у шкплу заврше све активнпсти везане за 

упис детета у шкплу и тп без пптребе дпнпшеоа иједнпг дпкумента. Прекп апликације еУпис извршиће се 

ппвлачеое ппдатака п ученику (из матичне коиге рпђених, евиденције пребивалишта, и из ИЗИС-а п пбављенпм 

лекарскпм прегледу) и сам упис. 

    Све евентуалне дпдатне инфпрмације у вези са уписпм у први разред,  истакнуте су на сајту шкпле 

http://osradamiljkovic.nasaskola.rs/strana/224/UPIS-PRVAKA/   

На приказанпм линку ћете сазнати на кпји начин да, у циљу бпље кпмуникације, ппшаљете пптребне 
инфпрмације п детету нашпј шкпли -  укпликп не будете у мпгућнпсти да пппуните Захтев п заинтереспванпсти 
за упис првака, за шкплску 2020/2021.  гпдину, прекп Ппртала еУправа.  
Одмах пп пкпнчаоу ванреднпг стаоа бићете кпнтактирани ради кпначнпг уписа и тестираоа детета.  
Захваљујемп се на разумеваоу. 

  

       Срдачан ппздрав,   

    ОШ „Рада Миљкпвић“ 
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