
Додатно објашњење уз конкурс за радну 2021/2022. 
 

С обзиром на ситуацију изазвану вирусом COVID-19, односно мере које су тим поводом 

на снази, цео процес уписа деце у вртиће за радну 2021/2022. биће реализован 

ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИ, преко портала еУправе. 

 

Рок за подношење захтева – од 01.04. до 30.04.2021. год. 

 

ПОСТУПАК ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРИЈАВЕ 

 

1. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УПИС 

 

Захтев се искључво подноси преко портала еУправе. 

 

Попунити захтев: 

У пољу за адресу родитеља – старатеља обавезно уписати и мејл адресу. Она је неопходна 

за нашу даљу комуникацију. 

Након обраде захтева од стране предшколске установе добићете два броја. Одмах ћете 

добити ЕГН број. Након обраде захтева добићете деловодни број ПУ „Мајски цвет“. Овај 

број вам је најважнији за целокупан даљи поступак и молимо Вас да га сачувате. 

Тек након добијања деловодног броја можете приступити, ако је неопходно, поступку 

допуне захтева додатном документацијом, најкасније до 30.04.2021.год. 

Пре слања попуњеног захтева неопходно је да проверите да ли сте исправно попунили све 

тражене податке! (да ли сте исписали податке о детету исправно, број деце у породици, 

матични бројеви…) 

Непотпуни, нетачно попуњени и неблаговремени захтеви биће одбијени. 

Уколико родитељи нису у могућности да поднесу захтев путем електронске услуге, 

потребно је да преузму захтев, и доставе  заједно са додатном документацијом на адресу 

електронске поште предшколске установе vrticvelikogradiste@yahoo.com . 

 

2. ДОПУНА ЗАХТЕВА НЕОПХОДНОМ И ДОДАТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ  

Услов за допуну документације је деловодни број који сте добили након обраде захтева од 

ПУ „Мајски цвет“. 

Мејл адреса за допуну документације је: vrticvelikogradiste@yahoo.com 

Наслов мејл поруке неопходно је да буде у форми: ДЕЛОВОДНИ БРОЈ, МАТИЧНИ БРОЈ 

детета – ДОПУНА 

Садржај мејла: 

У тексту навести име и презиме подносиоца захтева, име и презиме и матични број детета, 

деловодни број захтева и таксативно навести колико и којих докумената подносите. 

Прилог: 

Скениран или усликан један или више докумената од прве до последње стране у ПДФ или 

ЈПЕГ формату. Слика не сме бити замућена, а текст, печат и потпис морају бити јасни и 

читљиви. 



Добићете повратни мејл као потврду да су ваша документа примљена. 

Непотпуне, нетачно попуњене, у неодговарајућој форми послате и неблаговремене допуне 

биће одбачене. 

 

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕЦЕ ЗА 2021/2022. 

ГОДИНУ 

Сама база еУправе препознаје неопходна документа под тачкама А.1. и А.2.1, али је 

неопходно да пре слања захтева још једном проверите како база препознаје ваш радно 

правни статус. Радно правни статус под тачкама од А.2.2 до А.2.6 и под тачком А.3 и свих 

тачака списка Б. потребно је доказати слањем скениране или усликане документације на 

мејл vrticvelikogradiste@yahoo.com . 

 

А. НЕОПХОДНА – основна документа 

 

1. Извод из матичне књиге рођених за дете за које се подноси захтев за упис, као и за сву 

децу у породици; 

 

2. Документа којим се доказује радно–правни статус родитеља/законског заступника 

детета: 

 

2.1 За запослене: 

 

– потврда из Фонда ПИО о уписаном радном стажу (приватне и државне фирме) за оба 

родитеља детета за које се подноси захтев за упис 

 

2.2. За уметнике: 

 

– решење из Пореске управе о утврђеној основици, потврда из Фонда ПИО или потврда из 

Удружења уметника 

 

2.3. За студенте: 

– потврда о студирању (за текућу школску годину) 

 

2.4. За пољопривреднике: 

 

– уверење о оствареним приходима издато у општинској филијали Пореске управе или 

потврда из Фонда ПИО 

 

2.5. За родитеље запослене у иностранству: 

– потврда о запослењу коју је оверио судски тумач 

 

2.6. За пензионере: 

– решење, последњи чек или потврда из Фонда ПИО 
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3. Oстало: 

Уколико не припадате ниједној од наведених категорија, потребно је да поднесете 

релевантну документацију којом доказујете наведени статус. 

 

Б. ДОДАТНА ДОКУМЕНТА – (по основу приоритета или специфичности) 

 

Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу приоритета или 

специфичности, документацију коју сте прибавили код надлежних институција, поднесете 

на горе описани начин – путем мејла. 

 

Документа којима се доказује статус детета/породице из осетљивих група: 

 

1.1. За самохране родитеље (један од набројаних докумената): 

 

– правоснажна судска пресуда на увид или решење о самосталном вршењу родитељског 

права 

 

– извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства 

 

– извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о 

проглашењу несталог лица за умрло 

 

1.2. За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите: 

 

– решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или 

хранитељску породицу или Уговор о хранитељству 

 

1.3. За децу са сметњама у психофизичком развоју: 

 

– потврда надлежне здравствене институције 

 

1.4. За тешко оболелу децу: 

 

– потврда изабраног педијатра 

 

1.5. За кориснике новчане социјалне помоћи: 

 

– решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи 

 

1.6. За децу тешко оболелих родитеља: 

 

– решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара 



 

1.7. За остале осетљиве категорије: 

 

– решење, потврда или препорука центра за социјални рад да је породица под одређеном 

врстом ризика 

 

1.8. За лица на одслужењу казне: 

– потврда казнено-поправне установе о издржавању казне 

 

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВА УПИС ДЕЦЕ 2021/2022. год 

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ КОНКУРСА 

 

Захтеви (комплетна документација) који се поднесу у току радне године нису важећи у 

редовном Конкурсу за пријем деце за наредну радну годину, па уколико дете није 

примљено, захтев се мора поднети поново у току трајања редовног Конкурса. 

Установа врши упис деце током целе године, али искључиво у складу са смештајним 

капацитетима и педагошким нормативима коју су прописани Законом и које смо у обавези 

да испоштујемо. Напомињемо да након почетка радне године, односно поласка деце у 

вртиће од 1. септембра, даљи упис деце тече знатно другачијим темпом јер су групе и 

вртићи већ попуњени, па даљи упис зависи искључиво од промене бројног стања у 

вртићима (одустајања, исписи…). Бројна стања се прате на месечном нивоу и у складу са 

тим се даље ради упис деце уколико за то постоји могућност. 

 

 

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (4 САТА) 

Родитељи који конкуришу за пријем деце у Припремни предшколски програм у трајању 

од 4 часа у захтеву треба да нагласе да су заинтересовани за тај облик рада. Установа ће у 

складу са смештајним капацитетима формирати групе четворочасовног припремног 

предшколског програма у објектима који имају просторних могућности уважавајући 

исказане потребе породице. 

 

ДВОЈЕ ИЛИ ВИШЕ ДЕЦЕ 

Уколико подносилац предаје захтев за двоје и више деце из исте уже породице, потребно 

је да на захтевима то назначи и наведе све неопходне податке. 

Уколико је неко дете из породице уписано у ПУ „Мајски цвет“ и похађа га и у радној 

2020/2021.години, потребно је да се наведу његови подаци на захтеву. 

 

Резултати Конкурса биће објављени сходно ситуацији на сајту и улазним вратима 

установе до 15.06.2021. године. 

 

С поштовањем, 

 

ПУ „МАЈСКИ ЦВЕТ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 


