РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„Милица Ножица“
Број: 4305
Датум: 30.05.2022.
ВАЉЕВО

На основу члана 19. Правилника о условима и поступку уписа деце у Установу
(бр. 534/5 од 30.01.2013, 7999/3-1 од 04.09.2015. и 1835/3 од 074.03.2019. ),
Комисија за пријем деце, дана 30. маја 2022. године донела је

ОДЛУКУ
О ПРИЈЕМУ ДЕЦЕ
Члан 1.
На основу спроведеног поступка, извршен је пријем укупно 372 деце, према
следећем распореду :
1. У објекат „Звончић“ укупно 67деце и то: 12 деце, старију јаслену групу 2
деце, млађу васпитну групу 3 деце, средњу васпитну групу 26 деце, старију
васпитну 4 деце;
У предшколску групу „Анђели чувари“ примљено је 20 деце.
НАПОМЕНА: У поступку је верификација још једне групе у ИЈ „Анђели
чувари“ те ће по добијању сагласности од Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, бити извршен додатни пријем деце.
2. У објекат „Хајди“ укупно 33 деце и то: у средњу јаслену групу 20 деце,
старију јаслену 10 деце и средњу васпитну групу 3 деце;
3. У објекат„Бамби“ укупно 27 деце и то: у средњу јслену групу 12 деце,
старију јаслену 2 деце, млађа васпитна 8 деце, средњу васпитну групу 5
деце;
4. У објекат „Колибри“ укупно 44 деце и то: у средњу јаслену групу 20
деце,старију јаслену 4 деце, млађу васпитну групу 9 деце, средњу
васпитну групу 8 деце, старију васпитну 3 деце;
5. У објекат „Наша радост“ укупно 25 деце и то: у средњу јаслену групу 12
деце, старију јаслену група 2 деце, средњу васпитну групу 4 деце и
предшколску групу 7 деце;
6. У ојекат„Пчелица“ укупно 31 дете и то: у средњу јаслену групу 12 деце,
старију јаслену групу 2 деце, млађу васпитну групу 10 деце, средњу
васпитну групу 3 деце и предшколску групу 4 деце;
7. У објекат„Бубамара“ укупно 17деце и то: у средњу јаслену групу 12
деце, старију јаслену групу 2 деце и средњу васпитну групу 3 деце;
8. У објекат „Михаило Ступар“ укупно 30 деце и то: у средњу јаслену
групу 20 деце и старију јаслену групу 10 деце;
9. У објекат „Видра“ укупно 67деце и то: у средњу јаслену групу 30 деце,
старију јаслену групу 10 деце, у млађу васпитну групу 11 деце, у средњу
васпитну групу 6 деце, у старију васпитну групу 2 деце и предшколску
групу 8 деце;

10. У објекат „Бранковина“ укупно 8 деце у мешовиту јаслену групу.
11. У објекат „Каменица“ укупно 8 деце у мешовиту јаслену групу.

Члан 2.
Списак примљене деце налази се у прилогу ове одлуке и чин и њен саставни
део.

Образложење
Правилник о условима и поступку уписа деце у установу прописује да одлуку о
пријему деце на основу расписаног конкурса, доноси Комисија за пријем деце ( У
даљем тексту: Комисија) и објављује је на огласној табли Установе.
Конкурс за пријем деце објављен је порталу „е - вртић“ и званичној интернет
страници Установе дана 01.04.2022. а у недељнику „Напред“ и на огласној табли
Установе дана 31.03.2022. године. Конкурс је био отворен 30 дана.
Комисија је именована решењем Управног одбораброј: 3172/2 од 28.05.2020.
године и број 3262/1 од 27.04.2021. године.
Комисија је заседала у периоду од 09.05.2022. закључно са 30.05 2022. године.
Комисијаје заузела став да није могуће допуњавати и мењати захтеве за пријем
деце након почетка рада Комисије, односно након завршетка конкурсног рока.
У свом раду Комисија је стриктно применила Правилник, нарочито у погледу
прописаних приоритета за пријем и упис деце. Стручну помоћ Комисији кроз
консулатцију, дали су Секретар и Стручна служба, о чему постоји службена
забелешка.
На конкурс се пријавило 946 деце. Сходно расписаном конкурсу а применом
прописаних критеријума, остало је нерешених 593 захтева, услед непотпуне
документације или је аплицирао већи број деце у односу на број доступних
места. Такође, један број захтева односио се на групе за које конкурс није био
расписан.
На основу наведеног, донета је одлука као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке могуће је уложити приговор Директору у
року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли Установе.

КОМИСИЈА:
______________________
Аида Ахмети
______________________
Милан Радовић
______________________
Горан Милошевић

