
УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 

У први разред школске 2020/2021 године уписују се деца рођена од 1. марта 2013. до 

28. фебруара 2014. године.  

Деца рођена од 1. марта 2014. до 31. августа 2014. године чији родитељи желе да она 

пођу раније у школу, уписују се у школу уз претходну проверу спремности за упис у 

школу.  

У школу могу да се упишу и деца рођена пре 1. марта 2013. године која због болести или 

других оправданих разлога нису још уписана у школу. 

 

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Број: 610- 00-

00297/2020-07 од 30.03.2020. године, обавештавамо вас о процедури уписа деце у први 

разред за школску 2020/21 годину: 

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

школску 2020/21 годину, од 01.04.2020. године биће омогућено да електронским путем 

искажу интересовање за упис детета у Основну школу “НХ Синиша Николајевић” 

преко портала е Управе. На овај начин родитељи/други законски заступници будућих 

првака остварују комуникацију са школом у коју ће њихово дете касније бити уписано.  

 Уколико не искажу заинтересованост на овај начин, не доводи се у питање упис 

детета у први разред. Онима који искажу заинтересованост за упис преко ове услуге, 

биће електронском поштом послата нотификација о датуму уписа у школу. 

  Након дефинисања датума уписа на порталу еУправа биће доступна услуга 

еЗаказивање термина за упис и тестирање.  

 Услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање омогућиће родитељима/другим 

законским заступницима 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 интегрисаног 

здравственог информационог система о обављеном лекарском прегледу) и упис. Упис 

ће се обавити код секретара школе.  

 Након уписа детета у школу, истога дана психолог ће вршити испитивање детета 

(обавиће се тестирање).  

 Податке о деци чији су родитељи до 01.02.2020. године поднели захтеве за упис у 

школу којој територијално не припадају, унеће у систем овлашћено лице школе.  

 Уколико неко од родитеља/других законских заступника није у могућности да користи 

понуђену електронску услугу - пријава за упис у Основну школу “НХ Синиша 

Николајевић”, могу ступити у контакт са школом путем телефона на број 064/8082505, 

радним данима од 10 до 13 часова. 


