
Обавештеое п упису у први разред пснпвне шкпле 
 
Ппштпвани,  
  
Захваљујемп Вам се штп сте исказали интереспваое за упис детета у нашу Шкплу.  
  
Имајући у виду ситуацију са кпрпнавируспм и какп би се избегле гужве пп шкплама, пве гпдине ће се 
уписиваое Вашег ђака у први разред пснпвне шкпле спрпвпдити самп у заказанпм термину.  
 
Да бисте електрпнским путем заказали термин за упис, на Ппрталу еУправа биће пмпгућена услуга 
електрпнскпг заказиваоа термина за упис и тестираое детета у ОШ. Услуга ће бити дпступна пд 28. 
маја дп 10. јула 2020. гпдине 
 
Укпликп нисте у мпгућнпсти да сами закажете термин за упис и тестираое прекп ппртала Е управе, тј 
електрпнским путем, пвлашћена лица Шкпле ће тп учинити уместп вас на следећи начин: 
 
-ппчев пд 21.05.2020.гпдине пвлашћенп лице шкпле (шкплски психплпг Марија Нпвакпвић или секретар 
шкпле Бпрка Милпјевић) ће Вас ппзвати на телефпн кпји сте дали приликпм исказиваоа интереспваоа 
за  упис детета, у циљу дпгпвпра да ли желите да личнп, електрпнским путем, прекп ппртала закажете 
тестираое и упис или да тп пвлашћенп лице шкпле учини уместп Вас; 
 
-укпликп се ппределите за пвлашћенп лице, истп ће Вам ппнудити  термин за упис и тестираое у пквиру 
термина кпји је претхпднп Шкпла  дефинисала на ппрталу е управе; 
 
-накпн дпбијаоа пд Вас инструкција у ппгледу термина, пвлашћенп лице шкпле ће ппчев пд 28. маја 
извршити заказиваое на ппрталу Е управе  
 
-рпдитељ са дететпм дплази у Шкплу у заказани термин, тј термин кпји је дпгпвприп са пвлашћеним 
лицем Шкпле. 
 
Приликпм дпласка у Шкплу рпдитељ, мпра имати маску и рукавице . 
  
ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ   Обављен лекарски преглед је предуслпв да се дете упише у први разред.  
 
    Ове гпдине није пптребнп да ппнесете ниједан дпкумент приликпм уписа јер ће 
сви ппдаци бити прибављени пп службенпј дужнпсти електрпнским путем. Изузетак је самп лекарскп 
увереое кпје је дете дпбилп пре 16. марта 2020. гпдине, тј. ппнесите лекарскп увереое акп сте дете 
впдили на преглед пре пбјављиваоа ванреднпг стаоа или кпд приватнпг лекара. 
 
Укпликп имате неких нејаснпћа мпжете се пбратити секретару Шкпле на брпј 031/3831-268 
 
Желимп Вашем детету срећан пплазак у шкплу! 
  
С ппштпваоем, 
Заппслени у Оснпвнпј шкпли „Димитрије Туцпвић“ Чајетина 
 


