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ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ 

БУДУЋИХ ПРВАКА 

Упис деце у први разред основне школе, који традиционално 
почиње 1. априла, ове године ће, због актуелне ситуације и ванредног 
стања, почети касније и одвијаће се по новој процедури. Нова 
процедура има за циљ да поједностави упис деце у први разред 
основне школе, како родитељима и законским заступницима, тако и 
школи.  

У складу са тим обавештавамо Вас о следећем: 

- У први разред основне школе за школску 2020/2021. годину  
уписују се деца рођена od 1.3.2013. до 28.2.2014. године. 

- Родитељу/ другом законском заступнику деце која су стасала за 
први разред биће омогућено да од среде, 1. априла 2020. године 
електронским путем започну процес уписа детета у 1. 
разред и искажу интересовање за упис детета у ОШ „Алекса 
Шантић“ преко портала еУправа, на сајту                 

euprava.gov.rs 

- Кад Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
потврди датуме уписа у први разред, родитељима који су 
исказали интересовање, електронском поштом биће послата 
нотификација о пријави за упис у основну школу. 

- Када се дефинише датум уписа у основну школу, на порталу 
еУправа биће доступна услуга еЗаказивање термина за упис 
и тестирање преко које треба да закажете термин.  
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- услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање омогућиће 

родитељима да једним одласком у школу заврше све 
активности у вези са уписом детета у школу.  

- Школа ће преко посебне апликације извршити преузимање 
потребних података о ученику (из матичне књиге рођених, 
евиденције пребивалишта и из Интегрисаног здравственог 
информационог система - податке о обављеном лекарском 
прегледу) и извршити упис. Након уписа детета у школу, истог 
дана, психолог/ педагог школе извршиће тестирање детета.  

******************************************************************************* 

Први корак који родитељи/ законски старатељи треба да ураде је 

да од среде, 1. априла посете портал euprava.gov.rs  и прате 

инструкције како би исказали интересовање за упис детета у ОШ 

„Алекса Шантић“.  

О свим накнадним корацима бићете обавештени електронском 

поштом (мејлом) и зато је посебно важно да на портал еУправа 

унесете прецизно све потребне податке.  

Сву потребну документацију за упис детета прибавља школа, 

тако да док не будете обавештени о датуму уписа и тестирања 

детета, не треба да долазите у школу.   

На сајту школе  www.osas.edu.rs  и фејсбук страници школе 

можете пратити сва обавештења у вези са уписом првака. 

 Уколико имате неких питања, можете се обратити на мејл адресу 

школе osaleksasantic@beotel.net  или бројеве телефона 069/8440901 

или 069/8440848, радним даном од 10 до 14 часова.  

Директор школе 
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