
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ /ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ/ КОЈИ ИМАЈУ 

ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЧИЈА ДЕЦА СУ 

РОЂЕНА У ПЕРИОДУ ОД 01.03.2013. ДО 28.02.2014. ГОДИНЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ШКОЛСКЕ/РАДНЕ/ 2020/21. ГОДИНЕ 

Обавештавају се родитељи који имају пребивалиште на територији општине Врњачка Бања, а 

чија деца су рођена у периоду од 01.03.2013. до 28.02.2014. године да ће се упис деце у 

основне школе на територији општине Врњачка Бања за школску 2020/21. годину вршити од 

01. априла 2020. године. 

Родитељи имају законску обавезу да своје дете рођено у напред наведеном периоду упишу у 

први разред основне школе, који се остварује у складу са одредбама Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) 

и Закона о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 55/13, 101/17, 27/18 - др. 

закон и 10/19). 

Због актуелне ситуације и ванредног стања упис деце вршиће се преко Портала е-Управе 

како је прописано тачком 4 Одлуке о обустави извођења наставе у високошколским 

установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског 

васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 30/20), где ће родитељ преко нове услуге моћи да ступи у 

контакт са школом у коју жели да упише своје дете. Упутство за коришћење наведене услуге 

може се наћи на адреси https://euprava.gov.rs/usluge/5569, а ближе информације добити од 

секретара школе у коју родитељ жели да упише дете или на сајту школе: 

- ОШ „Попински борци“ Врњачка Бања: 036/611-440, http://www.ospopinskiborci.edu.rs  

- ОШ „Младост“ Врњци: 036/631-468, https://www.osmladostvrnjci.edu.rs/  

- ОШ „Бане Миленковић“ Ново Село: 036/631-825, http://www.osbanemilenkovic.edu.rs/  

- ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеши: 036/54-66-263, http://osbrankoradicevic.net/ . 

Документацију потребну за упис прибавља школа у коју се дете уписује (Извод из матичне 

књиге рођених, Потврду о пребивалишту, Потврду Дома здравља „Др Никола Џамић“ из 

Врњачке Бање о извршеном здравственом прегледу детета). 

Сви родитељи који буду користили електронску услугу биће обавештени о датуму уписа у 

основну школу. 

По дефинисању датума уписа у школу, на наведеном Порталу е-Управе 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.  

Срећaн упис и похађање основног образовања! 

Одсек за привреду и друштвене делатности Општинске управе општине Врњачка Бања 
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