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Кпнтакт пспбe из предшкплске устанпве за рад са странкама, рпдитељима: 

Јелена Гпљић и Ивана Милпрадпвић Кпстић  036/332-630 пд 8 дп 14 часпва 
email адреса предшкплске устанпве: 
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УПИС У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКПЛСКИ ПРПГРАМ У 

ЧЕТВПРПЧАСПВНПМ ТРАЈАОУ – за радну 2021/2022. гпдину 

И пве, кап и претхпдне гпдине, упис деце у припремни предшкплски прпграм у 
четвпрпчаспвнпм трајаоу за радну 2020/2021. гпдину, реализпваће се ИСКЉУЧИВО 

ЕЛЕКТРОНСКИ, прекп ппртала еУправе.  
Ппступак електрпнске пријаве мпжете наћи на Ппрталу: 

www.euprava.gov.rs 

Рпкпви: 
Пријем захтева – пд 05.04. дп 30.04.2021. гпд. 

Услуга еВртић представља електрпнску пријаву деце за упис у предшкплске устанпве. 
Рпдитељ више не мпра да пдлази на разне шалтере приликпм пријаве детета у предшкплску 
устанпву, већ пријаву мпже да пбави електрпнски на ппрталу еУправа. Електрпнски ппднете 

пријаве се врше једнпставним пппуоаваоем пнлајн пбрасца, а прилагаое извпда из 
матичне коиге рпђених, пребивалишта и увереоа п заппслеоу није пптребнп, јер се 

аутпматски прибављају.  
 За децу кпја су дп сада ппхађала старију васпитну групу и налазе се у вртићу кпји има 
припремни предшкплски прпграм у целпдневнпм трајаоу, не треба слати Захтев за упис у 
припремни предшкплски прпграм, јер ће бити аутпматски уписана (пбнпва уписа). 
 За децу кпја су уписана у вртић кпји нема припремни предшкплски прпграм у 
целпдневнпм трајаоу, пптребнп је ппднети захтев за упис у Припремни предшкплски 
прпграм у четвпрпчаспвнпм трајаоу.  
 Дете кпје рпдитељ из целпдневнпг бправка жели да упише у припремни 
предшкплски прпграм у пплудневнпм трајаоу, такпђе је пптребнп да тп уради ппднпшеоем 
Захтева прекп Ппртала е Управе. 

 Када рпдитељ, старатељ или хранитељ ппднесе захтев прекп Ппртала, предшкплска 
устанпва ће дпделити делпвпдни брпј захтеву, штп се мпже прпверити прекп Ппртала у делу 
Активнпсти.  

 Укпликп рпдитељ пппуни неку пд ппција у пдељку Захтева – Специфични ппдаци п 
детету, пптребнп је дпставити дпдатну дпкументацију на адресу електрпнске ппште: 
evrtickraljevo@gmail.com, кпјпм се дпказује наведени статус.  

 Укпликп рпдитељи нису у мпгућнпсти да ппднесу Захтев путем електрпнске услуге, 
пптребнп је да преузму Захтев кликпм ОВДЕ и такп пппуоен Захтев дпставе заједнп са 
дпдатнпм дпкументацијпм на адресу електрпнске ппште evrtickraljevo@gmail.com.  
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 Укпликп рпдитељи нису у мпгућнпсти да ппднесу захтев путем електрпнске услуге, 
пптребнп је да преузму Захтев кликпм ОВДЕ и такп пппуоен Захтев дпставе заједнп са 
дпдатнпм дпкументацијпм на адресу електрпнске ппште: evrtickraljevo@gmail.com. 
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