Поштовани,
Упис деце у први разред основне школе, који традиционално почиње 1. априла, ове године ће, због
актуелне ситуације и ванредног стања, почети касније. Уместо уписа, родитељи и други законски
заступници ће од среде, 1. априла 2020. године бити у могућности да ступе у контакт са школом у
коју желе да упишу своје дете преко нове услуге „Исказивање интересовања за упис у основну
школу“ на Порталу еУправа.
На овај начин, школе ће евидентирати заинтересованост родитеља да упишу дете у одређену школу како
би оквирно знале који број ђака могу да очекују. Сви родитељи који ће користити ову електронску
услугу, биће обавештени о датуму уписа у основну школу чим исти буде био дефинисан.
По дефинисању датума уписа у основну школу, на Порталу еУправа биће доступна услуга заказивања
термина за упис и тестирање која ће омогућити родитељима да једним одласком у школу заврше све
процедуре око уписа детета и то без потребе доношења иједног документа, као и да обаве тестирање са
психологом/педагогом. Школе ће у унапређеној електронској услузи еУписа по службеној дужности
прибавити податке из матичне књиге рођених, из евиденције пребивалишта и из здравственог
информационог система о обављеном лекарском прегледу.

УПУТСТВО ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА УПИС ПРВАКА У ОСНОВНУ ШКОЛУ
1. Морате бити регистровани на порталу еУправа. Линк на ком је објашњено како се региструје
уколико немате налог:
https://euprava.gov.rs/kreiranje-korisnickog-naloga-korisnickim-imenom-i-lozinkom

Морате сачекати 24 сата да одобре налог, па тек онда прећи на корак 2.
2. Када направите налог или уколико га већ имате на следећем линку је објашњено како се
пријављујете на свој налог: https://euprava.gov.rs/prijava-korisnickim-imenom-i-lozinkom
3. Када сте улоговани пронађите претраживање услуге као на слици и укуцајте Исказивање
интересовања за упис у основну школу и уђите у то.

4. Добићете страну као на следећој слици, ту вам се налази текст са објашњењима и имате скорз
доле УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ И ТО ПРОЧИТАЈТЕ.
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