
Кораци за пријаву детета у Предшколску установу 
„Ната Вељковић“ путем Портала еУправа 

Родитељи/други законски заступници од 28.03.2022. године на потпуно електронски и 
бесплатан начин могу да пријаве децу за упис у Предшколску установу „Ната Вељковић“. 

Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у предшколске установе. 
Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем онлајн обрасца, а 
прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није 
потребно, јер се аутоматски прибављају.  

 

Напомена 1: Родитељи који пријављују дете за полудневну групу која се налази у 
просторијама основне школе, у обрасцу који попуњавају бирају у опцији Вртић: „Прилагођен 
простор при ОШ...“ у месту у ком живе. 
 
Напомена 2: Након обраде захтева, Предшколска установа ће тим путем Портала еУправа и 
електорнске поште родитеља/другог законског заступника  дати све потребне информације 
о статусу захтева и даљој процедури уписа у вртић. Зато је потребно је да родитељи 
неколико дана након поднетог захтева провере своје еСандуче на Порталу еУправа и личну 
електронску пошту. 
 
Напомена 3: за све додатне информације можете се обратити на тел.  037/428-011 и мејлом 
evrtic037@gmail.com  

Корак 1: 

потребно је да будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном 
порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs

• Уколико налог креирате корисничким именом и лозинком, биће вам потребно да
приложите очитан, скениран или фотографисан лични документ (лична карта или пасош).
Уколико прилажете фотографисану или скенирану личну карту, потребно је да обе
странице документа приложите.

• На адресу електронске поште коју сте навели добићете поруку и линк путем кога је
потребно да потврдите регистрацију.

• Кориснички налог постаје активан када Ваша документа провери овлашћено лице
најкасније у року од 24 часа.

Корак  2: 

покрените услугу на Порталу еУправа 
(Услуге-Деца-еВртић-ПУ „Ната Вељковић“) 

Корак  3: 

попуните образац за пријаву детета у јасле/вртић (за децу рођену од 1. 3.2017. и 
надаље) или пријаву за ППП (за децу рођену од 1. 3.2016. до 28. 2.2017. године) 


