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ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА УПИС 

ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ 

„11.АПРИЛ“ 
 
Пријем деце у Предшколску установу „11.април“ од септембра месеца врши се у складу са 
смештајним капацитетима и педагошким нормативима. 

 

1. У складу са смештајним капацитетима, пријем деце из осетљивих категорија незапослених 
родитеља, усмерава се у неки од објеката наше ПУ. 

2. Деца оба запослена родитеља која имају већ уписане брата или сестру у вртићу (уколико 
уписано дете те радне године не завршава припремни предшколски програм)  

3. Премештаји деце оба запослена родитеља која су уписана у неки од наших објеката, а у 
претходном конкурсу су усмерена због недостатка капацитета у жељеним вртићима.  

4. Претходно наведени критеријуми важе уколико родитељи нису дужници   
5. У складу са смештајним капацитетима, предност приликом решавања захтева имају деца која 

су у претходном конкурсу добила место али су родитељи одустали од уписа из здравствених 
разлога (болест, здравствени проблеми детета), а испис је урађен у договору са Централном 
уписном комисијом.   

6. Треће дете у породици са оба запослена родитеља, уколико су друга деца већ уписана и неки 
од наших вртића.  

7. Уписна комисија у редовном конкурсу разматра захтеве за упис деце јасленог узраста која до 
краја календарске године пуне годину дана. Пријем деце која пуне годину дана наредне године 
врши се искључиво уколико постоје смештајни капацитети у објектима ПУ.  

8. Да би доказали статус приоритета за упис детета, родитељи морају донети комплетну 
документацију у време редовног конкурса за упис деце, којом доказују специфичност 
породичне ситуације на коју се позивају. Накнадно доношење документације, након 
завршеног редовног конкурса, повлачи и накнадно разматрање захтева у складу са смештајним 
капацитетима и педагошким нормативима.  

9. За поновно похођање припремног предшколског програма, неопходан је извештај ИРК, и 
пријем деце се врши у неку од малих школа (четворочасовни припремни предшколски 
програм).  

10. Предшколска установа задржава право усмерења пријема у друге објекте, уколико у жељеним 
објектима нема смештајних капацитета а у складу са важећим нормативима.  

11. Предшколска установа задржава право одлучивања о месецу уписа детета у вртић сходно 
смештајним капацитетима без обзира на наведени жељени месец уписа. 

 
 

 

Централна уписна комисија 
 


