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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„Љубица Вребалов“ 
Пожаревац 
 
 

                                          

На основу члана 39. Статута  Предшколске установе ''Љубица Вребалов'' Пожаревац, 

расписује се 

  

КОНКУРС 

ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК ( 11 ч) 

И УПИС У ПРИПРЕМНО ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (4 ч) 

ЗА РАДНУ 2022/23. ГОДИНУ ПРЕМА РАСПОЛОЖИВИМ КАПАЦИТЕТИМА 

  

 Захтеви за упис подносиће се електронским путем, преко услуге е-Вртић на 

националном порталу е-Управа, у периоду од 01.04.2022.до 22.04.2022.године. 

 

Право да конкуришу имају сва деца рођена закључно са 28.02.2022.године. 

 

 Директор Установе именује  Централну уписну комисију за радну 2022./23.годину.   

 

 Прелиминарне листе уписане деце биће објављене дана 24.05.2022.године, на 

информативним таблама свих објеката Установе, као и на сајту Установе www.vrtic.org.rs. 

 

 Родитељи/старатељи могу да упуте приговор писаним путем који предају у Управи ПУ 

''Љубица Вребалов'' Пожаревац у периоду од 25.05.-01.06.2022.године . 

 

 Приговори родитеља/старатеља разматраће се од 02.06.2022.-10.06.2022.године. 

 

Одговори на приговоре доставља ће се писмено поштом или електронским путем на 

контакт адресу или имејл адресу, који ће родитељи навести у приговору. 

 

Коначна листа уписане деце биће објављена дана 15.06.2022.године, на информативним 

таблама свих објеката Установе, као и на сајту Установе www.vrtic.org.rs. 

 Први уписни рок за примљену децу у целодневни боравак  за радну 2022./23.годину  је 

сваког радног дана од 20.06.-08.07.2022. године у времену од 08:00-12:00 часова.  
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Други уписни рок за примљену децу у целодневни боравак за радну 2022./23.годину је 

сваког радног дана од 15.08.-31.08.2022. године у времену од 08:00-12:00 часова.  

Родитељи који до 31.08.2022.године са Установом не закључе уговор о остваривању 

програма предшколског васпитања и образовања детета у целодневном боравку, сматра ће 

се да су одустали од уписа детета у радној 2022/23.години.  

Изузетак су родитељи чија деца у периоду од 01.10.2022. до 28.02.2023.године навршавају 

годину дана живота, а који су у обавези да уговор о остваривању програма предшколског 

васпитања и образовања детета у целодневном боравку закључе  најкасније 15 дана од 

дана када је дете навршило годину дана живота.  

 

 У припремни предшколски програм у трајању од 4 сата дневно, 

родитељи/старатељи су у обавези да упишу децу рођену од 01.03.2016.године до 

28.02.2017.године. 

Први уписни рок за припремно предшколски програм у трајању од 4 сата  је сваког 

радног дана од 10.05.-31.05.2022. године у времену од 08:00-12:00 часова. 

Други уписни рок за припремно предшколски програм у трајању од 4 сата је сваког 

радног дана од  15.08.-31.08.2022. године у времену од 08:00-12:00 часова. 

 Начин и поступак прикупљања и обраде података везаних за упис деце у предшколску 

установу вршиће се у складу са одредбама Статута и Закона. 

 

 Конкурсне радње, обавештења и документа објављиваће се и на информативним таблама 

установе и  интернет страни Установе www.vrtic.org.rs. 

 

 

                                                                                              

 


