
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„Милица Ножица“  
Број:  5558 
Датум: 22.06.2022.год. 
В А Љ Е В О  

 
 
На основу члана 21.  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.), 
директор Предшколске установе „Милица Ножица“, дана 22. јуна 2022. године 
доноси 
 

О Д Л У К У  
 

Члан 1. 
 

(1) УСВАЈАЈУ СЕ приговори,  па се преиначава  Одлука о пријему деце број 
4305 од 30.05.2022. године,  и то:  

 
1. За објекат „Звончић“, од укупно 73 приговора,  за: средњу јаслену групу  

за 1 дете, средњу  васпитну групу за  2  деце, старију васпитну за 1 дете, 
предшколску групу за 1 дете и  предшколску групу – удружење „Анђели 
чувари“  за 1 дете; 
 

2. За објекат „Хајди“ од укупно 26 приговора, за: средњу  јаслену групу за 
2 деце, старију јаслену групу за 4 деце.и за  прредшколску групу за 1 дете; 

 
3. За објекат „Бамби“ од укупно 58 приговора, за: средњу  јслену групу за 1 

дете, старију јаслену за 2  деце, млађу васпитну за 3 деце, предшколску 
групу за  деце; 
 

4. За објекат „Колибри“од укупно 47 приговора, за:  средњу јаслену групу 
за 2 деце, старију јаслену групу за 2 деце, млађу васпитну групу за 1 дете, 
средњу васпитну групу за 2 деце и предшколску групу за 3 деце. 

 
5. За објекат „Наша радост“ од укупно 32 приговора, за: старију јаслену 

групу за 2 деце, предшколску групу за 2 деце; 
 

6. За објекат „Пчелица“ од укупно 41 приговора, за: средњу јаслену групу 
за 2 деце, старију јаслену за 1 дете,  млађу васпитну групу за  деце, 
старију васпитну групу за 4 деце  и за предшколску групу за 1 дете;  

 
7. За објекат „Бубамара“ од укупно 40 приговора, за: средњу  јаслену 

групу за 1 дете, старију јаслену групу за 2 деце; 
 

8. За објекат  „ Др Михаило Ступар“ од укупно 9 приговора, за: средњу 
јаслену групу за 5 деце, старију јаслену групу за 7 деце; 

 
9. За објекат  „Видра“ од укупно 43 приговора, за: у средњу  јаслену групу 

за 5 деце, старију јаслену групу за 2 деце, млађу васпитну групу за 4 деце, 
старију васпитну групу за 1 дете , за предшколску групу за 2 деце;. 
 

10. За објекат  „Бранковина“ од укупно 5 приговора, за: мешовиту јаслену 
групу за 2 деце. 



 
 
 
 

(2) Списак примљене деце налази се у прилогу ове одлуке и чини њен 
саставни део. 
 

 
 

Члан 2.  
Ова одлука је коначна. 
 
 
 

Образложење 
 
Чланом 21. 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.), прописано је да  
по приговорима  одлучује Директор, у року од 15 дана. 
На Одлуку о пријему деце број 4305 од 30.05.2022.год. изјављено је  374 
приговора. 
Разматрајући исте, Директор је утврдио  да је   76 приговора основано, те је  
Одлука о пријему деце преиначена, док је  298 приговора  одбијено као 
неосновано. 
На основу наведеног, донета је одлука као у диспозитиву.  
 
 
 

                                                                                                   ВД  ДИРЕКТОРА  
 

                                                                                  ______________________ 
                                                                                            Споменка Ђуровић 

 
 


