
На основу члана 23. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и Закона о предшколском
васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, број 18/10, 101/17, 113/17 - др. закон,
95/18 - др. закон и 10/19) и члана 17. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/17, 27/18 - др. закон и 10/19), објављује се:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о упису деце на Припремни предшколски програм

за радну 2021-2022. годину

Упис деце са територије општине Горњи Милановац на Програм припреме
детета пред полазак у основну школу (Припремни предшколски програм) за радну
2020/2021. годину, обављаће се од 1. априла до 31. маја 2021. године, од 8,00 до 14,00
часова у Управи вртића, улица Вука Караџића број 4, у Горњем Милановцу.

На Припремни предшколски програм уписују се сва деца рођена од 1. марта
2015. године до краја фебруара 2016. године.

Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их
Предшколска установа прибавити по службеној дужности, и то:

 Извод из матичне књиге рођених,
 Уверење о пребивалишту.

Доказ о здравственом прегледу детета достављају само родитељи деце које до
уписа у Припремни предшколски програм нису били корисници Предшколске
установе „Сунце“ Горњи Милановац, по обављеном прегледу од стране Дома здравља
Горњи Милановац (Дечји диспанзер).

Позивамо све родитеље да користе могућност електронске
пријаве детета преко Портала еУправе, услуга е Вртић.

Када родитељ, старатељ или хранитељ поднесе захтев преко Портала,
предшколска установа ће доделити деловодни број захтеву и обавестити га преко
Портала о даљим корацима. На Порталу можете изабрати опцију да ли ће обавештење
примати на мејл или путем смс поруке.

За децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са
сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик
социјалне заштите и др. Предшколска установа је у могућности да прихвати пријаву
електронским путем, али је потребно је да доставе додатну документацију на адресу
електронске поште pusuncegm@gmail.com, којом доказује наведени статус.

Уколико родитељи нису у могућности да поднесу захтев путем електронске
услуге, потребно је да преузму захтев на следећем линку:
https://euprava.gov.rs/media/Uputstva/Zahtev_za_upis_dece_u_predskolsku_ustanovu.pdf
и доставе га заједно са додатном документацијом на адресу електронске поште
Предшколске установе pusuncegm@gmail.com.

СВОЈ ДЕЦИ И РОДИТЕЉИМА
ЧЕСТИТАМО УПИС У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИЖЕЛИМО ПУНО УСПЕХА И РАДОСТИ У ПРЕДШКОЛСКИМ ДАНИМА!

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
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