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На основу члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', број 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) и чл. 37. Статута 

Предшколске установе ''Ласта'' Голубац, број 75 од 01.03.2018. године, Одлуке о 

изменама и допунама Статута број 403/4 од 29.11.2018. године, Управни одбор  

Предшколске установе  ''Ласта'', Голубац, на седници одржаној дана 07.03.2019. године, 

донео је 

 

 

 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ 

 

ЗА РАДНУ 2019/2020 ГОДИНУ 

 

 

 Пријављивање деце за радну 2019/2020 годину се врши у ПУ „Ласта“ од 7-14 

часова сваког радног дана од 01. до 31. маја  текуће године. 

 Радна 2019/2020 година почиње 01. 09. 2019. а завршава се 31. 08. 2020. године. 

 

 Потребна документа: 

Уз попуњен захтев (захтев се добија у Установи), родитељ, односно старатељ, 

обавезан је да достави извод из матичне књиге рођених ( може и фотокопија ) и 

потврду о здравственом стању детета која не сме бити старија од шест месеци од 

дана пријема документације. 

Поред наведене документације, уз захтев за пријем деце прилажу се доле 

наведени одговарајући документи: 

 

1. за децу која имају статус трећег и сваког наредног детета у породици извод из 

матичне књиге рођених (фотокопија) за сву децу; 

2. Решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу 

или хранитељску породицу; 

3. Решење Центра за социјални рад за дете из породица које остварују право на 

материјално обезбеђење; 

4. Препорука Центра за социјални рад за пријем детета у Предшколску 

установу; 

5. Решење о инвалидности родитеља (ратни војни инвалиди) и одговарајући 

доказ да је родитељ расељено или прогнано лице; 

6. Одговарајући доказ да је дете самохраног родитеља; 

7. Одговарајући доказ надлежне здравствене установе о болести детета у 

породици или родитеља односно старатеља; 

8. Одговарајући доказ да је дете са сметњама у развоју; 



9. Потврда за родитеље да су запослени, потврда да обављају самосталну 

делатност, као и потврда за родитеље који су редовни студенти. 

 

За децу која похађају припремни предшколски програм за упис није 

потребна потврда о запослењу родитеља. 

 

Пријем деце врши комисија за пријем деце на основу Правилника о  упису деце 

у ПУ ''Ласта'' у Голупцу. 

Одлуку о броју уписане деце доноси Управни одбор по препоруци комисије за 

пријем, а на основу броја пријављене деце.  

Комисија ће приликом уписа разматрати и бодовати само документацију која је 

благовремена и потпуна. 

 Списак примљене деце биће објављен на огласној табли ПУ „Ласта“ најкасније 

до 01. 07. 2019. године. 

 Пријаве које стигну после наведеног рока и формирања васпитних група неће 

моћи да буду разматране уколико капацитет буде попуњен. 

  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

       Миливоје Богић  

______________________ 


