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О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

 Поштоване колеге, 

Министарство је припремило нове процедуре уписа деце у први разред у шк. 2020/ 21. 

год. У складу са тим добили смо обавештење, које ћу Вам проследити у прилогу овог дописа. 

Суштина је да ће родитељима преко Портала е-Управа, од првог априла бити омогућено да 

електронским путем искажу интересовање за упис детета у одређену основну школу. Циљ је да 

школе евидентирају заинтересованост родитеља за упис детета у одређену (нашу) школу. На тај 

начин оквирно ћемо знати број ученика првог разреда у шк. 2020/ 21. год. 

Родитељи будућих првака оствариће комуникацију са нашом школом путем новог мејл 

налога, који ћемо отворити искључиво у сврху пријаве уписа ђака првака. 

Родитеље и друге законске заступнике ученика у обавези смо да обавестимо о наведеним 

могућностима истицањем информације на званичној интернет страници наше школе и на главним 

улазима матичне школе и подручних одељења. 

О инсталацији софтвера и приступу систему коришћењем електронског сертификата не бих 

Вас оптерећивао. Тим информацијама желим да обрадујем г-дина Папића. 

Министар Шарчевић нас је обавестио да се пријављивање ученика за полагање пријемног 

испита за упис у школе за ученике са посебним способностима у шк. 2020/ 21. год., обавља 

електронски, путем веб пријаве, која се налази на адреси: 

https://prijavazaprijemni2020.mpn.gov.rs/. Пријављивање почиње 31.03. и траје закључно са 

уторком, 7.04.2020. год. 

У складу са наведеним обавеза је одељенских старешина ученика осмог разреда да 

обавесте ученике, њихове родитеље, односно законске заступнике, о начину пријављивања за 

полагање пријемног испита. 

За сва питања, примедбе, сугестије или могуће проблеме у вези са електронским 

пријављивањем за полагање пријемног испита, као и за сва друга питања у вези са 

пријављивањем и полагањем пријемних испита за упис у школе за ученике са посебним 

способностима, отворена је електронска адреса: prijemni.ispiti.srednje@mpn.gov.rs. 

У Митровици само гимназија и музичка школа имају специјализована одељења, тако да 

родитељима треба проследити и сајт за информације у вези уписа у ове две школе: 

www.gimnazija.edu.rs. 

Данас се нешто касније оглашавам у намери да Вам оставим довољно времена да 

прочитате обавештење од јуче. 

Користим прилику, свестан непријатне могућности да текст пређе и на другу страну, што 

никако није добро са психолошког аспекта, да похвалим Ваше ангажовање и посвећеност раду у 

врло неповољним условима. Подсећам Вас да, пре свега, треба да водите рачуна о очувању 
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сопственог здравља и здравља Ваше породице и молим Вас да доследно поштујете правила, 

којима се штитимо од ширења вирусне епидемије. 

Срдачан поздрав. 
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