
 
 

ПОЗИВ 
 

ЗА УПИС ДЕЦЕ  У ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ ПРИ ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, 
ЧЕНТА 

 ЗА РАДНУ 2022-2023. ГОДИНУ 
 

 
          ОШ „Бранко Радичевић“ из Ченте позива родитеље, старатеље и хранитеље 
да упишу децу у предшколске групе при школи за радну 2022/2023. годину. 
 
Пријем деце се врши за: 
 
 У целодневни боравак- јаслице од 1 до 3 године старости 
 У целодневни боравак – деца узраста од 3 – 5,5 година (прибављање дозволе 

у току) 
 У групу деце узраста од 3 – 5,5 година (четворочасовни програм) 
 У припремни предшколски програм деца рођена у периоду од 01.03. 2016 до 

01.03. 2017. године. 
 

Упис деце се врши попуњавањем пријаве и достављањем потребне документације у 
периоду од 23. маја до 15. јуна 2022. године, од 8 до 12 часова у просторијама 
предшколских група и то: 
 за целодневни боравак- јаслице од 1 до 3 године старости: просторије 

забавишта, васпитачице Милица Стојановић и Ружица Баста 
 за целодневни боравак – деца узраста од 3 – 5,5 година (прибављање дозволе 

у току): просторије забавишта, васпитачица Љиљана Тошић 
 за групу деце узраста од 3 – 5,5 година (четворочасовни програм): 

просторије забавишта, васпитачица Љиљана Тошић 
 за припремни предшколски програм: просторије предшколске групе у 

школи, васпитачица Јованка Дракулић 
 
 
Пријем деце врши се путем бодовања.  
 
 Првенство при упису деце на слободна места имају деца из осетљивих група 
и изузета су из система бодовања приликом уписа, према следећим критеријумима: 
 
 
            (1) деца жртве насиља 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) 
(8) 

деца тешко оболелих родитеља, 
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; 

 
 
       Деца се уписују у Установу по редоследу који се одређује на основу броја бодова на 
следећи начин: 
 

1) запосленост оба родитеља .......................................................... 
један родитељ запослен, а други редован студент..................... 
оба родитеља редовни студенти.................................................. 
један родитељ запослен................................................................ 
један родитељ редован студент................................................... 
треће и свако наредно дете у примарној породици ................... 
дете чији су сестра или брат већ уписани у Установу................ 
Остала деца 
 

60 бодова 
50 бодова 
45 бодова 
40 бодова 
30 бодова 
5   бодова 
10 бодова 
 

 
 
 
 
2) 
3) 
4) 
  

 
 
 У случају када двоје или више деце имају исти број бодова, приоритет при 
пријему утврђује се према следећим критеријумима:  
 
 
1) према дужини чекања за пријем у Установу 
2) према већем броју деце у породици 
 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС: 
 
1. Попуњена пријава за упис (попуњава се приликом уписа). 
2. Уколико дете има сметње у психофизичком развоју, потребно је приложити 
медицинску документацију и/или мишљење Интерресорне комисије.   
 
 
ЗА УПИС ДЕЦЕ НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК ДОДАТНО ПРИЛОЖИТИ : 
 
 
1. Потврда о запослењу родитеља и копија МА обрасца (потврда о поднетој пријави 
на обавезно социјално осигурање) 
2. Ако је дете самохраног родитеља, потребно је приложити решење о разводу 
брака или потврду из Центра за социјални рад  
3. Потврда за родитеље студенте  



4. Фотокопија решења Центра за социјални рад за кориснике социјалне помоћи  
5. Препорука Центра за социјални рад за децу из осетљивих група  
6. Решење о инвалидности родитеља (ратни војни инвалид) и потврда надлежног 
органа да је родитељ расељено или прогнано лице  
7. За децу из породице у којој постоји дете које је тешко оболело или има сметње у 
психофизичком развоју, или је родитељ тешко оболео, потребно је донети 
медицинску документацију којом се то потврђује. 
 
ЗА ТРЕЋЕ И ЧЕТВРТО ДЕТЕ У ПОРОДИЦИ ДОДАТНО ПРИЛОЖИТИ :  
 
1. Фотокопију личне карте родитеља који подноси захтев 
2. Потврду о пребивалишту/боравишту детета које се уписује  
 
ЗА ДЕЦУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА ДОДАТНО ПРИЛОЖИТИ: 
 
1. Потврду од Центра за социјални рад о смештају детета у хранитељску породицу  
2. Фотокопију личне карте старатеља 
   
  
Непотпуне пријаве ће бити бодоване према приложеној документацији. 
 
 Након завршеног бодовања уписна комисија сачињава листу примљене деце 
на нивоу Установе и истиче је на улазним вратима Установе, као и на сајту 
установе. 
           Родитељ може у року од осам дана од дана објављивања резултата конкурса, 
уложити приговор,уколико његово дете није примљено, или је незадовољан 
бодовањем, остварити увид у документацију код уписне комисије у седишту 
Установе.  
 
 
 

                        Директор школе, 
 
 

___________________________ 
   Златко Булић 

 
 

 
 


