
 

 
 

Упутство за употребу услуге Е-вртић 
 

 

 Поштовани родитељи,  

 

 уколико желите да Ваше дете електронским путем пријавите у предшколску 

установу не морате да достављате документа, јер се она аутоматски прибављају из 

Матичне књиге рођених, Централног регистра обавезног социјалног осигурања и 

Полицијске управе (уверење о пребивалишту детета). 

 Када родитељ, односно други законски заступник поднесе пријаву преко 

Портала, предшколска установа ће доделити деловодни број пријави и обавестити га 

преко Портала о даљим корацима. На Порталу можете изабрати опцију да ли ће 

обавештење примати на мејл или путем смс поруке. 

 Пријаву електронским путем могу поднети сви заинтересовани родитељи, 

односно други законски заступници, с тим да родитељи, односно други законски 

заступници који припадају осетљивој категорији (нпр. самохрани родитељ, родитељи 

деце жртава насиља у породици, деце са сметњама у психофизичком развоју, деце из 

породица које користе неки облик социјалне заштите и др.) морају доставити доказе 

којим свој статус и потврђују.  

Доказ којим потврђују статус,  родитељи, односно други законски заступници ће моћи 

доставити путем електронске поште (е – маил: apapcelica@gmail.com) уз обавезно 

навођење следећих елемената у е – маил - у: име и презиме подносиоца захтева, име - 

презиме и ЈМБГ детата, деловодни број пријаве, као и таксативно навођење 

докумената које прилажете. Прилог: скенирани или усликан цео документ (све стране 

уколико их има више), под условом да слика не сме бити замућена, а текст, печат и 

потпис морају бити јасни и читљиви. Родитељ, односно други законкси заступник ће 

добити повратни мејл као потврду да је његов документ примљен. 

 

 Пријава електронским путем није могућа за родитеље који нису држављани 

Републике Србије. 

 

КОРАК 1:  

 

 На порталу Еуправа https://euprava.gov.rs/, изабраћете опцију Моја еУправа 

која се налази у Вашем десном углу. Путем опције Пријава, добићете приступ 

коришћењу услуге.Уколико нисте и даље регистровани на Портал, то можете учинити 

кликом на опцију Регистрација.  

 

Ближе упутство о начину регистрације (креирање налога) можете погледати на линку: 
https://euprava.gov.rs/kreiranje-korisnickog-naloga-korisnickim-imenom-i-lozinkom 



 

 

 
 

 

 

 

КОРАК 2:  

 

Након успешне Пријаве/Регистрације, потребно је да кликнете на опцију Услуге, 

затим у падајућем менију да изаберете опцију Деца и потом опцију Евртић. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



КОРАК 3:  

 

У списку градова који користе евртић као услугу пронаћићете опцију еВртић – 

Предшколска установа „Пчелица“ Апатин. Кликом на опцију, појавиће Вам се опис 

услуге, као и могућност да пријавите своје дете у вртић. 

 

 
 

 

 

КОРАК 4: 

 

По одабиру ПУ „Пчелица“ Апатин, са леве стране Вашег екрана појавиће се опција 

Покрени услугу. Кликом на опцију, испред Вас ће се појавити упитник који је 

потребно да попуните. 

 

 
  

 



КОРАК 5: 

 

Последњи корак у електронској пријави јесте попуњавање самог упитника. Када 

попуните све податке и званично поднесете захтев за пријаву, можете очекивати од 

стручне службе да ће Вам се јавити у наредних 48 часова. На Порталу можете 

изабрати опцију да ли ће обавештење примати на мејл или путем смс поруке. 

 

 
 

 

Корисни линкови за родитеље: 
  
https://euprava.gov.rs/kreiranje-korisnickog-naloga-korisnickim-imenom-i-lozinkom 
 
https://euprava.gov.rs/media/Uputstva/Uputstvo%20eVrtic.pdf 

 

 
 

 Стручна служба ПУ „Пчелица“ Апатин 

https://euprava.gov.rs/kreiranje-korisnickog-naloga-korisnickim-imenom-i-lozinkom
https://euprava.gov.rs/media/Uputstva/Uputstvo%20eVrtic.pdf

