
Предшколска установа 

''Љубица Вребалов''  

Пожаревац 

дел.бр.1942 

13.05.2014. 

 

 

 

На основу члана 68. Статутa Предшколске установе „Љубица Вребалов“ у  

Пожаревцу, Управни одбор Предшколске установе „Љубица Вребалов“ у  Пожаревцу,   

на својој седници одржаној дана 12.05.2014.године, донео је     

 

 

Правилник о начину, критеријумима и поступку пријема 

деце у ПУ „Љубица Вребалов“ у Пожаревцу 

 

Члан 1. 

Овим правилником прописују се ближи услови о начину,критеријумима и 

поступку за пријем деце у Предшколску установу “Љубица Вребалов у 

Пожаревцу. 

Члан 2. 

Предшколска установа у складу са својим могућностима и исказаним 

потребама породица за различитим програмима предшколског васпитања и 

образовања, на захтев родитеља, односно старатеља, врши упис деце 

предшколског узраста, према следећим критеријумима за утврђивање 

приоритета за упис: 

 

1) деца из друштвено осетљивих група (40 бодова): 

(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) деца тешко оболелих родитеља,односно члана уже породице, 

(8) 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; 



              

             2) деца чија су оба  родитеља запослена или чији су родитељи редовни  

         студенати (30 бодова); 

 

3) деца чији је један родитељ запослен или чији је један родитељ      

редовни студенат (20 бодова); 

 

 

4) деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у  породици  

( 3 бода) ; 

             

             5 ) деца чија су браћа или сестре уписани у исту предшколску установу 

            ( 2 бода); 

             

            6 ) остала деца ( 15 бодова). 

 

  

                                                               

 Члан 3. 

У случају да се појави више деце са истим бројем бодова,предност ће 

имати старија деца. 

 

 

 

                                                                 Члан 4. 

 

             Комисију за упис деце на целодневни боравак у Предшколску установу 

„Љубица  Вребалов“ у Пожаревцу,  формира директор установе за сваку радну годину. 

             По завршеном раду, комисија ће поднети писани извештај директору Установе. 

 

 

 

 

 

    Председник Управног одбора 

       ТИХОМИР   ЈОВАНОВИЋ с.р. 


