
У ТОКУ ЈЕ УПИС ДЕЦЕ У ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И 
ОБРАЗОВАЊА У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ  

(ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ  - ППП) 

У ЧЕТВОРОЧАСОВНОМ ТРАЈАЊУ  

У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА“ КРАЉЕВО ЗА РАДНУ 
2023/2024. ГОДИНУ  

 

у периоду од 03.04.2023. до 28.04.2023. године  

 

Адреса за достављање додатне документације и питања: 
evrtickraljevo@gmail.com  

Контакт за рад са странкама, родитељима на  

телефон 036/332-630 од 8 до 14ч.  

email адреса Предшколске установе:  

predskolska.ojr@gmail.com  

 

УПИС ДЕЦЕ У ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У 
ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ (ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ  - 

ППП) У ЧЕТВОРОЧАСОВНОМ ТРАЈАЊУ – за радну 2023/2024. годину  

 

Упис деце у програм предшколског васпитања и образовања у години пред 
полазак у школу у четворочасовном трајању за радну 2023/2024. годину, 

реализоваће се преко портала еУправе, као и подношењем Захтева у 
Предшколску установу “Полетарац”, ул. Карађорђева 11 од 8 до 14 часова.  

 

Поступак електронске пријаве можете наћи на сајту наше Предшколске 
установе, као и на Порталу: www.euprava.gov.rs  

 

Рокови: Пријем захтева – од 03.04. до 28.04.2023. год.  

 

 Када родитељ, старатељ или хранитељ поднесе захтев преко Портала, 
предшколска установа ће доделити деловодни број захтеву, што се може 
проверити преко Портала у делу Активности.  

 Уколико родитељ попуни неку од опција у одељку Захтева – Специфични 
подаци о детету, потребно је доставити додатну документацију на адресу 
електронске поште: evrtickraljevo@gmail.com, којом се доказује наведени 
статус.  



 Уколико родитељи нису у могућности да поднесу Захтев путем 
електронске услуге, потребно је да преузму Захтев на сајту Предшколске 
установе и тако попуњен Захтев пошаљу заједно са додатном документацијом 
на адресу електронске поште evrtickraljevo@gmail.com.  

 

Напомена:  

- За децу која су до сада похађала старију васпитну групу и налазе се у вртићу 
који има програм предшколског васпитања и образовања у години пред 
полазак у школу, у целодневном трајању, не треба слати Захтев за упис деце у 
програм предшколског васпитања и образовања у години пред полазак у 
школу, јер ће бити аутоматски уписана (обнова уписа).  

- За децу која су уписана у вртић који нема програм предшколског васпитања 
и образовања у години пред полазак у школу у целодневном трајању, 
потребно је поднети захтев за упис у програм предшколског васпитања и 
образовања у години пред полазак у школу у четворочасовном трајању.  

- Дете које родитељ из целодневног боравка жели да упише у програм 
предшколског васпитања и образовања у години пред полазак у школу у 
полудневном трајању, такође је потребно да то уради подношењем Захтева 
преко Портала е Управе.  

 

 


