Инфпрмација за рпдитеље у вези са еЗаказиваоем термина за упис и тестираое детета у ОШ
И пве гпдине рпдитељи / други закпнски заступници кпји су грађани Републике Србије мпгу електрпнским
путем да закажу на Ппрталу еУправа термин за упис и тестираое детета у пснпвну шкплу ппкретаоем услуге
еЗаказиваое термина за упис и тестираое детета у ОШ. Апликација за заказиваое термина за упис ће бити
дпступна рпдитељима пд 22. марта дп 28.маја 2021.гпдине. Тестираое и упис се пбавља у перипду пд
1.априла дп 31.маја 2021.гпдине.
Пптребнп је да:
-

Будете регистрпван кприсник, пднпснп имате креиран налпг на државнпм ппрталу за електрпнску
идентификацијуeID.gov.rs
Ппкренете услугу на Ппрталу еУправа (Услуге → Образпваое → еЗаказиваое термина у ОШ)
Закажете термин у шкпли кпјпј Ваше дете теритпријалнп припада

Приликпм уписа није пптребнп да прилажете дпкумента, јер ће их шкпла прибавити пп службенпј дужнпсти, и
тп:
-

Извпд из матичне коиге рпђених
Увереое п пребивалишту
Увереое п ппхађаоу припремнпг предшкплскпг прпграма
Пптврду п пбављенпм лекарскпм прегледу – лекарскп увереое*

* Изузетак је самп лекарскп увереое укпликп сте преглед пбавили кпд приватнпг лекара.
Наппмена 1: Обављен лекарски преглед је предуслпв да се дете упише у први разред. Стпга Вас мплимп да
приступите услузи заказиваоа термина за упис и тестираое самп акп сте већ пбавили лекарски преглед
детета или сте сигурни да ћете пбавити преглед дп термина кпји сте изабрали за упис.
Наппмена 2: Термин мпжете да пткажете 24 часа раније. Укпликп не пткажете термин и не дпђете у
заказанпм термину у шкплу, систем Вам неће дпзвплити да наредних 14 дана резервишете нпви термин за
упис и тестираое детета у пснпвну шкплу електрпнским путем. У тпм случају, рпдитељи ће мпрати директнп
да се пбрате шкпли и закажу нпви термин.
Наппмена 3: Укпликп имате дпдатна питаоа и недпумице у вези са заказиваоем термина, пбратите се
кпнтакт центру на 011/73-505-57. Телефпнска ппдршка дпступна је пд 22. марта 2021. гпдине и тпкпм трајаоа
уписа у пснпвне шкпле свакпг раднпг дана пд 7.30 дп 15.30 часпва.
Наппмена 4: Укпликп не мпжете приступити ппрталу еУправе на претхпднп наведене начине мпжете се
јавити на мејл наше шкпле upismpupin@gmail.com где ћете пставити ваше ппдатке и пбавезнп брпј телефпна и
назначити да желите да закажете тестираое и пвлашћенп лице шкпле ће вам се јавити и у дпгпвпру са вама
заказати термин.
Мејл треба да садржи:
1. ЈМБГ рпдитеља/дететпвпг закпнскпг заступника
2. Име рпдитеља/дететпвпг закпнскпг заступника
3. Презиме рпдитеља/дететпвпг закпнскпг заступника
4. Адреса електрпнске ппште
5. Кпнтакт телефпн
6. ЈМБГ детета
7. Име и презиме детета
8. Ппл детета: М/Ж
9. Наппмена акп ппстпји

