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КРИТЕРИЈУМИ  И ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У 

ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „11.АПРИЛ“ НОВИ БЕОГРАД 

 
Предшколска установа у складу са својим могућностима и исказаним потребама за 

целодневним, полудневним, минималним и другим облицима рада врши упис деце 

предшколског узраста.  

Пријем деце у Предшколску установу „11.април“, Нови Београд, врши се према  

критеријумима Правилника о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у 

предшколску установу („Сл. гл. РС“, бр.44/11) формираним на основу члана 97. став 8. 

Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гл.РС“ бр. 72/09,52/11 и 55/13) и 

додатних критеријума прописаним Статутом ПУ „11.април“ уз сагласност Оснивача. 

 

 

Критеријуми за упис деце у вртић 

 

 
1) Деца из друштвено осетљивих група: 

 (1) деца жртве насеља у породици, 

 (2) деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без 

родитељског старања,  

 (3) деца самохраних родитеља, 

 (4) деца из социјално нестимулативних средина, 

 (5) деца са сметњама у психофизичком развоју, 

 (6) деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње  у 

психофизичком развоју, 

 (7) деца тешко оболелих родитеља, 

 (8) деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или 

прогнаног лица, 

 (9) деца предложена од стране центра за социјални рад, 

 (10) деца из средина у којима је услед породичних и других животних 

 околности угрожено здравље, безбедност и развој; 

 

2) Деца запослених родитеља и редовних студената; 

 

3) Деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици; 

 

4) Деца чија су браћа или сестре уписани у исту предшколску установу; 

 

5) Остала деца 

 

 



 

Додатни критеријуми за упис деце у вртић: 
 

1.) Предност уписа у објекат по близини места становања имају деца,  која су ранијих година 

била усмерена и/или  уписана у неки од објеката ПУ који је имао капацитета за пријем; 

2.) Предност уписа имају деца из породица са пријавом места становања на општини Нови 

Београд; 

3.) Предност уписа имају деца која су раније била уписана и/или похађала вртић; 

4.) Предност уписа имају деца чији родитељи редовно измирују обавезе за тренутно и/или 

раније уписано дете/децу из уже породице; 

5.) Предност уписа имају деца чији један од родитеља има радно место ван Београда; 

6.) Предност уписа имају деца која су била уписана у неку предшколску установу (чији је 

оснивач јединица локалне самоуправе Републике Србије),  која конкуришу у ПУ „11.април“ 

због промене адресе пребивалишта породице, а која се налази на територији општине Нови 

Београд;  

7.) Деца из породице где  је  један родитељ запослен, а други није, уколико у објекту има 

смештајних капацитета; 

8.) Деца чији један од родитеља негује неког од чланова уже породице; 

9.) Предшколска установа задржава право усмерења у друге објекте, уколико у жељеним 

објектима не постоји могућност пријема због смештајних капацитета, а у складу са важећим 

педагошким нормативима; 

10. ) Предшколска установа задржава право одлучивања о месецу уписа детета у вртић 

сходно смештајним капацитетима, без обзира на наведени жељени месец уписа. 

 

 

Распоређивање деце у објектима који немају довољне смештајне и просторне капацитете да 

приме сву децу која из јаслених група прелазе у вртић, врши се према следећим 

критеријумима: 

 

1. ) Предност да остану у објекту са јаслама имају деца чији рођени брат/сестра похађају 

исти објекат 

2. ) Предност да остану у објекту са јаслама имају деца по близини места становања 
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