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ОПИС УСЛУГЕ 

КОНКУРСА ЗА УПИС ДЕЦЕ У 

ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ “ЛАНЕ” КУЧЕВО 

ЗА РАДНУ 2021-2022. ГОДИНУ 

 

Предшколска установа: Предшколска установа “Лане” Кучево; 

Адреса: Браће Ивковић бр. 2, 12240 Кучево; 

Телефон: 012/852-366; 

Електронска адреса:  

vrticlane@gmail.com 

 

Подношење пријаве електронским путем:  

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, старатељ или хранитељ поднесе захтев преко Портала, 

предшколска установа ће доделити деловодни број захтеву и обавестити га 

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

ће обавештење примати на мејл или путем смс поруке. 

Пријава електронским путем није могућа за родитеље који нису 

држављани Републике Србије. 

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 је у могућности да 

прихвати пријаву електронским путем, али је потребно да доставе додатну 

документацију на адресу електронске поште: vrticlane@gmail.com којом 

доказују наведени статус. 

Корисни линкови: 
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ОПИС УСЛУГЕ И ОБАВЕШТЕЊЕ О 

КОНКУРСУ ЗА УПИС ДЕЦЕ У 

ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ “ЛАНЕ” КУЧЕВО 

ЗА РАДНУ 2021-2022. ГОДИНУ 

 

 

Предшколска установа “Лане” Кучево обавештава родитеље да ће упис 

деце за наредну радну 2021-2022.годину бити у периоду од понедељка 

19.04.2021.године до петка 28.05.2021. године. 
У наведеном року вршиће се упис деце: 

1. у јаслене и васпитне групе - децу узраста 

од  01.03.2016.-01.09.2020. године;  

2. у обавезан припремно предшколски програма-децу 

узраста од 01.03.2015.-28.02.2016.године. 
 

Због тренутне епидемиолошке ситуације на територији Републике 

Србије, упис деце у вртић вршиће се искључиво електронским путем 

на Порталу еУправа. 

 

Електронско подношење пријава врши се на следећи начин: 

1. Регистрација на порталу; 

2. Услуге; 

3. Деца; 

4. еВртић 

 

Избор Предшколске установе “Лане” Кучево и попуњавање обрасца. 

 

Прилагање извода из матичне књиге рођених није потребно, јер се 

аутоматски прибављају. 

Након попуњавања обрасца, а уколико је потребно достављање додатне 

документације, у циљу утврђивања приоритета при упису (медицинска 

документација, потврде од Центра за социјални рад, и слично) бићете 

накнадно обавештени путем портала. Додатну документацију достављате на 

mail адресу Установе – vrticlane@gmail.com, тако што ћете је фотографисати 

или скенирати. 

Распоред уписане деце по група биће истакнут на вратима објеката 

Установе до краја јуна месеца 2021.године, након заседања комисије за 

пријем деце у вртић. 

https://euprava.gov.rs/
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ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ: 

1. За децу која већ похађају вртић се не подноси пријава за 

упис; 

2. За децу која буду примљена здравствена потврда 

достављаће се приликом поласка у вртић; 
 

 

Контакт особе: 

Биљана Кецман-директор ПУ“Лане” Кучево; 

Јасмина Траиловић-стручни сарадник-педагог; 

Никола Јовановић-секретар; 

Телефон ПУ“Лане” Кучево: 012/852-366; 

Mail: vrticlane@gmail.com 
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