
 
                                           ОБАВЕШТЕЊЕ
 
 
Поштовани родитељи, 
 
Од 01. 04.2021. год. у Предшколској установи ,,Пчелица“ омогућен је 
електронски упис деце на порталу еУправа 
Упуство за родитеље можете наћи на линку 
https://euprava.gov.rs/media/Uputstva/Uputstvo%20eVrtic.pdf
Упис деце можете обавити и путем попуњавања пријаве и слањем на мејл 
Установе. 
За децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са 
сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки 
облик социјалне заштите, и др. предшколска установа
прихвати пријаву електронским путем, али је потребно је да доставе додатну 
документацију на адресу електронске поште 
доказује наведени статус. 
Уколико родитељи нису у могућности да поднесу захтев путем еле
услуге, потребно је да преузму захтев 
https://euprava.gov.rs/.../Zahtev%20za%20upis%20dece%20u
заједно са додатном документацијом на адресу електронске поште 
предшколске установе evrtic.negotin@gmail.com.
Родитељима који немају могућност да пријаве дете електронским путем, биће 
омогућено да уз предходну најаву телефоном у просторијама 
установе ,,Пчелица“, упишу своје дете.
Сви родитељи који су поднели захтев за упис детета за прошлу радну годину 
(2020/2021.) потребно је да поново попуне захтев за 2021/2022.год.
Све информације у вези са уписом и достављањем додатне документа
док траје конкурс за упис родитељи могу добити ако пишу на е
evrtic.negotin@gmail.com. 
Телефон за информације 
064-8510460 у периоду од 8:00 до 14:00
euprava.gov.rs 
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