
Обавештење  
за упис ученика eлектронским путем у први разред 

ОШ''Јајинци'', за школску 2020/2021. годину 
 

 

 
Драги родитељи/други законски заступници деце, 

 

 

 

На основу дописа Министарства просвете, науке и технoлошког развоја бр.610-00-

00297/2020-07 од 30.03.2020.године, у сарадњи са Кабинетом  Предсeдника Владе и 

Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, припремљена је нова 

процедура уписа деце у први разред за школску 2020/2021.годину. Наведене процедуре 

имају за циљ да поједноставе у административном смислу упис деце у први разред, како 

родитељима, односно другим законским заступницма деце, тако и школи. У складу са 

наведеним, обавештавамо вас о следећем: 

1.Родитељу, односно другом законском заступнику деце која су стасала за упис у 

први разред основне школе за школску 2020/2021.годину, од 01.04.2020.године, биће 

омогућено да електронским путем искажу интересовања за упис детета у ОШ''Јајинци'' 

(матичну школу или издвојено одељење), преко Портала еУправа-Услуга-

''Испитивање  интересовања за упис у основну школу''.  

Школе сада на основу исказивања интересовања за упис у основну школу 

евидентирају пријаве за упис у школској 2020/2021.години. Уколико родитељ не искаже 

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

школе. 

 2.Након дефинисања уписа од стране Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, родитељима који су преко ове услуге исказали интересовање, електронском 

поштом биће послата нотификација о датуму уписа у основну школу. 

 3.По дефинисању датума уписа у основну школу на Порталу еУправе биће 

доступна услуга ''Заказовање термина за упис и теститање''. На основу услуге 

''Заказовање термина за упис и теститање'', родитељи ће само једним доласком у школи 

завршити све активности везане за упис детета и истог дана ће се обавити испитиавње 

детета од стране психолога или педагога. Школа преко апликације еУпис повлачи све 

податке о ученику. 

 Све наведено у овом обавештењу је преузето из дописа Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја. Надамо се да ћемо упис за нову школску годину сви заједно 

успети да завршимо без проблема. За додатне информације: osjajinci@osjajinci.edu.rs  

 
Секретар школе                                                                                               Директор школе 

Марина Кутлешић                                                                                           Јелена Ђорђевић 
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