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КОНКУРС  
ЗА УПИС ДЕЦЕ  

У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „ПИОНИР“ ЈАГОДИНА 

ЗА РАДНУ 2020/2021.ГОДИНУ 

 

 

I 

Расписуjе се Конкурс за упис деце у Предшколску установу ''Пионир'' Јагодина (у даљем тексту: 

Установа) за радну 2020/2021. годину, која почиње 01.09.2020. године. 

Конкурс за упис деце почиње од 15.04.2020. и траје до 15.05.2020.године. 

Захтеви поднети  по истеку рока за подношење, неће се узимати у разматрање.  

 

 

II 

 

Установа, у складу са својим могућностима, на захтев родитеља, односно другог. законског 

заступника, након спроведеног Конкурса за упис деце (у даљем тексту: Конкурс), врши упис деце. 

 

 

III 

Родитељ, односно други законски заступник може конкурисати за упис само на слободна места 

расписана Конкурсом. 

 

 

IV 

У Установу могу да се примају на боравак: 

 

- деца узраста од 6 месеци до 3 године (јасле)- целодневни боравак; 

- деца узраста од 3-5,5 година - целодневни боравак; 

- деца узраста од 5,5-6,5 године (ППП) *–целодневни  боравак ; 

- деца узраста од 5,5-6,5 година (ППП) – полудневни  боравак ; 

- деца узраста од 6 месеци до 6,5 година- целодневни боравак -поподневна смена 

 

*ППП-припремни предшколски програм 

 

• целодневни боравак  организује се је у траајању од 11 сати 

• целодневни боравак у поподневној смени организује се у трајању од 9 сати 

• полудневни боравак организује се је у трајању од 4 сата и то само за ППП-припремни 

предшколски програм 

 

УЗРАСТ ДЕЦЕ: у радној 2020/2021.години: 

• јасленим групама припадају деца рођена  2019/2018/2017 године; 

• вртићким групама припадају деца рођена 2017/2016/2015 године; 

• групама припремног предшколоског програма (ППП) припадају деца рођена од 

01.03.2014.до 28.02.2015.године  
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V 

Преглед слободних места за радну 2020/2021.годину  

по објектима, узрасним групама и врсти боравка: 

   

Ред. 

бр. 
Назив и адреса објекта 

врста 

боравка 
узрасна група 

број 

слободних 

места 

1 
Објекат „Пионир“ 

ул. Вука Караџића бр. 4 
целодневни 

ЈАСЛЕ 

од 1до 2 године нема 

од 2 до 3 године нема 

ГРУПЕ ВРТИЋА 

од   3 до 4  године нема 

од  4 до 5.5 година нема 

ППП од 5,5 до 6,5 година 16 

Поподневна- мешовита група  15 

слободних  места  укупно:  31 

2 
Објекат „Пионир 2“ 

ул. Вука Караџића бр. 4 
целодневни 

од  4 до 5.5 година нема 

ППП од 5,5 до 6,5 година нема 

слободних  места  укупно:  0 

3 
Објекат „Сутјеска“ 

ул. Сутјеска бр. 21 
целодневни 

од  3 до 4  године нема 

од  3 до 4  године нема 

слободних  места  укупно:  0 

4. 
Објекат „Бамби“ 

ул. Војвођанска б.б. 
целодневни 

ЈАСЛЕ 

од 1до 2 године 15 

од 2 до 3 године 12 

ГРУПЕ ВРТИЋА 

од   3 до 4  године 9 

од  4 до 5.5 година 5 

ППП од 5,5 до 6,5 година 20 

слободних места укупно: 61 

5. 
Објекат „Сунце“ 

ул. Кнеза Милоша б.б. 
целодневни 

ЈАСЛЕ 

од 1до 2 године 15 

од 2 до 3 године 12 

ГРУПЕ ВРТИЋА 

од  3 до 4  године 2 

од  4 до 5.5  31 

ППП од 5,5 до 6,5 година 20 

слободних места укупно: 98 

6. 
Објекат „Пивара“ 

ул. Стевана Првовоенчаног бр. 12 
целодневни 

ЈАСЛЕ 

од 1до 2 године 15 

од 2 до 3 године 8 

ГРУПЕ ВРТИЋА 

од   3 до 4  године 8 

од  4 до 5.5 година 10 

ППП од 5,5 до 6,5 година 10 

слободних места укупно: 51 

7. 
Објекат „Пивара 2“ 

ул. Стевана Првовоенчаног бр. 12 
целодневни 

ЈАСЛЕ 

од 1до 2 године 15 

од 2 до 3 године 19 

ГРУПЕ ВРТИЋА 

од   3 до 4  године 24 

од  4 до 5.5 година 29 

ППП од 5,5 до 6,5 година 15 

Развојна група 6 

слободних места укупно: 108 
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8.  
Објекат „Пчелица“ 

ул. Бранка Крсмановића б.б. 
целодневни 

ЈАСЛЕ 

од 1до 2 године 15 

од 2 до 3 године 9 

ГРУПЕ ВРТИЋА 

од   3 до 4  године 27 

од  4 до 5.5 година 39 

ППП од 5,5 до 6,5 година 31 

слободних места укупно: 121 

9. 
Објекат „Лептирић“ 

ул. Живорада Костића б.б. 
целодневни 

ЈАСЛЕ 

од 1до 2 године 15 

од 2 до 3 године 28 

ГРУПЕ ВРТИЋА 

од  3 до 4  године 4 

од  4 до 5.5 година 14 

ППП од 5,5 до 6,5 година 25 

слободних места укупно: 86 

 

Групе припремног предшколског програма у трајању од 4 сата Установа ће формирати као 

издвојена одељења у оквиру објеката градских (ОШ „Рада Миљковић“ и ОШ „Милан Мијалковић“) и 

сеоских школа у складу са нормативима и смештајним капацитетима, уважавајући исказане потребе 

породице. 

 

 

VI 

 

 Упис деце у објекте Установе назначене у Конкурсу врши се према Правилнику о ближим 

условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Сл. гласник РС“ бр. 72/09) 

и према Праивилнику о критеријумима и поступку уписа деце у Предшколску установу „Пионир“ у 

Јагодини број 442/33-1 од 06.11.2019.године и то према следећим критеријумима за утврђивање 

приоритета за упис: 

 

1) деца из друштвено осетљивих група: 

• деца жртве насиља у породици; 

• деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског 

старања; 

• деца самохраних родитеља; 

• деца из социјално нестимулативних средина; 

• деца са сметњама у психофизичком развоју; 

• деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у 

психофизичком развоју; 

• деца тешко оболелих родитеља; 

• деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или 

прогнаног лица; 

• деца предложена од стране центра за социјални рад; 

• 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 чији је брат или сестра уписан у Установу; 

5) остала деца. 
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VII 

У складу са Одлуком о обустави извођења наставе у високошколским установама, 

средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања 

„Сл. гласник РС“ бр. 30/2020)  упис деце у Предшколску установу“Пионир“ у Јагодин вршиће се 

искључио електронским путем и то аплицирањем преко националног Портала е Управа 

Репубике Србије (www.euprava.gov.rs) 

Да бисте аплицирали преко портала морате креирати налог на претходно поменутом сајту 

(уколико то нисте већ урадили), а затим путањом: породица, деца, пријава детета у предшколску 

установу, е-услуга попуњавате захтев за упис детета у вртић. 

Сваки захтев биће заведен и имаће свој заводни број. 

 

 

VIII 

Документа која се прилажу уз захтев за упис детета: 

 

I   За упис детета у ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (полудневни и 

целодневни): 

1. Извод из матичне књиге рођених за дете за које се подноси пријава   

  

 

II  За упис детета у ЦЕЛОДНЕВНИ  БОРАВАК: 

 

1. Документација којом се доказује статус детета из друштвено осетљивих група: 

 

1.1. за децу из породица која користе неки облик социјалне заштите и децу без родитељског 

старања:  Решење  Центра за социјални рад о стављању под старатељство, о смештају детета у 

хранитељску породицу или установу социјалне заштите;  за дете из породица које остварују 

право на новчану социјалну помоћ, о праву на додатак за туђу негу и помоћ, о праву на дечији 

додатак; да је породица корисник новчане социјалне помоћи – Решења Центра за социјални рад 

или надллежног органа  (фотокопије); 

1.2. за децу самохраних родитеља  – (један од набројаних докумената) 

• правоснажна судска пресуда или решење Центра за социјални рад којим се утврђује  

самостално  вршење родитељског права; 

• извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства; 

• извод из матичне кеиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о 

проглашењу несталог лица за умрло; 

• препорука центра за социјални рад ако је у тој установи поступак поверавања детета у 

току; 

1.3. за децу са сметњама у психофизичком развоју:  Мишљење Комисије са проценом потребе 

за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету 

1.4. за децу из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком 

развоју: одговарајући доказ надлежне здравствене установе о болести детета у породици     

(лекарска документација, потврда изабраног педијатра  и сл.); 

1.5. за децу тешко оболелих родитеља одговарајући доказ надлежне здравствене установе о 

болести родитеља односно другог законског заступника  (решење о инвалидности, лекарска 

документација  и сл.); 

http://www.euprava.gov.rs/
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1.6. за децу чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или 

прогнаног лица: Решење  надлежног органа за избегла, прогнана или расељена лица о 

инвалидности родитеља (ратни војни инвалид); 

1.7. за остале осетљиве категорије: Решење, потврда или  препорука Центра за социјални рад за 

упис детета у установу или да је породица под одређеном врстом ризика ( односи се на децу из 

социјално нестимулативних средина као и на децу предложену од стране Центра за социјални 

рад); 

 

2. Документација којом се доказује радно-правни статус родитеља односно другог 

законског заступника детета 

 

2.1. за родитеље који имају статус запосленог, пољоприврденика, пензионера, или  

      оснивача друштва/предузетника 

• Уверење ПИО фонда о подацима садржаним у јединственој бази централног регистра 

или Уверење о историји пријаве осигураника  о уписаном радном стажу;   

• за родитеље запослене у иностранству – преведена потврда о запослењу коју је 

оверио судски тумач; 

• за пољопривреднике: Уверење о оствареном приходима издато у општинској 

филијали  Пореске управе или потврда из Фонда ПИО; 

• за пензионере: Решење о пензији, последњи чек или потврда из Фонда ПИО 

• за лица на одслужењу казне - Потврда казнено-поправне установе 

 

2.2. за родитеље који имају статус студента: Потврда о студирању за текућу школску   

      годину. 

 

3 Документација за децу која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној 

породици: Извод  из матичне књиге рођених за сву децу у породици 

 

III  За  упис детета које остварује право на НАКНАДУ ТРОШКОВА БОРАВКА  на основу Одлуке 

о праву на накнаду трошкова боравка деце у Предшколској установи "Пионир" у Јагодини коју 

је донео Град Јагодина  

 Право на накнаду трошкова боравка (право на бесплатан боравак), има дете које користи услуге 

Установе, уколико испуњава следеће услове:  

1. да је треће и свако наредно дете после трећег из породице из које најмање троје деце користи 

услуге Установе 

2. да родитељи односно други законски заступници детета имају пребивалиште на подручју Града 

Јагодине. 

Потребна документација: 

• потврда о пребивалишту детета; 

• потврда о пребивалишту родитеља односно другог законског заступника; 

• извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици. 

 

IV  Документација за упис детета које остварује право на РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА 

БОРАВКА на основу Одлуке о праву на накнаду трошкова боравка деце у Предшколској 

установи "Пионир" у Јагодини коју је донео Град Јагодина  

         Право на регресирање трошкова боравка (умањење цене боравка) у Предшколској установи 

"Пионир" у Јагодини има дете које користи услуге Установе и чији родитељи односно други 
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законски заступници детета имају пребивалиште на подручју Града Јагодине, уколико 

испуњава један од следећих услова: 

 

1. да је дете из породице родитеља који самостално врши родитељско право, под условом да 

је за њега остварено право на дечији додатак; 

2. да је треће и свако наредно дете после трећег у породици, под условом да је на њих 

остварено право на дечији додатак. 

 

Потребна документација: 

• потврда о пребивалишту детета; 

• потврда о пребивалишту родитеља односно другог законског заступника; 

• документација наведена у делу конкурса за доказивање статуса самохраног родитеља; 

• решење надлежног органа града Јагодине о признатом праву на дечији додатак. 

• оверена изјава подносиоца захтева о постојању заједничког домаћинства 

 

 

IX 

 

Предшколска установа задржава право усмеравања у друге објекте, уколико у жељеним 

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

педагошким нормативима по узрасним групама . 

Распоређивање деце у објектима који немају довољне смештајне капацитете да приме сву децу, 

вршиће се према следећим критеријумима: 

 1) предност да буду примљени у објекат имаће деца чији рођени брат или сестра похађају исти 

објекат 

            2) предност да буду примљена у објекат имаће деца по близини места становања у односу на 

објекат. 

 

X 

 

Након завршетка Конкурса Комисија за упис деце утврђује листу примљене деце.  

Листа примљене деце биће објављена дана 01.06.2020.године на интернет страници Установе 
www.pionir.edu.rs. 

Родитељ односно други законски заступник детета може да упути приговор ради преиспитивања 

одлуке Комисије у року од 8 дана од дана објављивања листе примљене деце, односно у периоду од  од 

01.06. до 09.06.2020.године, у писаној форми, уз навођење заводног броја захтева, имена и презимена 

детета, ЈМБГ детета, адресе и контакт тел. подносиоца.  

Одлуку о приговору доноси директор у року од 8 дана од истека рока за улагање приговора 

односно у периоду  од 10.06. до 18.06.2020.године.  

  Приликом одлучивања по  приговору директор може: 

- одбацити приговор као неблаговремен  или поднесен од неовлашћене особе;  

- одбити приговор као неоснован и потврдити резултате уписа;  

- прихватити приговор и изменити резултате уписа. 

Одлука директора је коначна.                                                   

Одговор на приговор у писаном облику доставља се родитељу/законском заступнику детета у 

затвореној коверти односно путем електронске  поште.   
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XI 

Захтеви за упис детета поднети после редовног конкурса (15.04.-15.05.2020.године) биће 

разматрани у ревизији уписа и биће решавани сходно смештајним капацитетима Установе. 

 

 

XII 

Установа закључује Уговор о боравку детета у Предшколску установу ''Пионир“ у Јагодини  са 

родитељем, односно другим законским заступником детета са листе примљене деце. 

Закључивање уговора обавиће се у периоду од 15.08.до 31.08.2020.године. 

. Услов за закључивање наведеног Уговора је да родитељ, односно други законски заступник 

детета, приликом закључења Уговора приложи Потврду Дома здравља о здравственом прегледу  детета 

као и Потврду о вакцинисаном статусу детета. 

Уколико родитељ односно други законски заступник у остављеном року не потпише наведени 

Уговор, сматраће се да је одустао од уписа детета у Установу. 

Након закључења уговора, уколико се родитељ односно други законски заступник новоуписаног 

детета не пријави васпитачу до 15.09.2020.године или не оправда такав изостанак детета, сматраће се 

да је одустао од уписа детета. 

 

 

 

                                                                                               Директор 

                                                                                          Виолета Николић 


