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       На основу члана 17. став 4. Закона о основима система образовања и васпитања („Сл.гл.РС“ 

бр.88/2017,27/2018-др.закони и 10/19), чл.108 ст.2 Статута Предшколске установе „Моје 

детињство“ Чачак бр.1628 од 27.04.2018. године и Правилника о ближим условима за остваривање 

припремног предшколског програма (бр.110-00-00342/2010-07 од 28.маја 2012.године), 

Предшколска установа „Моје детињство“ у Чачку расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за упис деце рођене од 1.марта 2013. до 28. фебруара 2014. године у припремни предшколски 

програм у трајању од четири сата дневно у Предшколској установи „Моје детињство“ за 

2019/2020. годину 

 

I    У седишту установе, у вртићима : 

1. „Звончица“, Мрчајевци бб; 

2. „Ђурђевак“ , Пријевор бб; 

3. „Младост“, Љубић кеј, Книћанинова 30; 

4. „Бисери“ , Љубић кеј, Његошева бб; 

5. „Колибри“, Др. Драгише Мишовића бб; 

6. „Лептирић“, Немањина 78 и 

7. „Дечји гај“, Александра Савића 35/1. 

 

II   Ван седишта установе, у просторијама основних школа: 

 1.„Танаско Рајић“ Чачак- издвојено одељење Љубић село; 

 2.„Прељина“; 

 3.„Прељина“- издвојено одељење Прислоница; 

 4.„Ђенерал Марко. Ђ. Катанић“ Бресница; 

 5.„Татомир Анђелић“ Мрчајевци издвојено одељење Мојсиње; 

 6.„Татомир Анђелић“ Мрчајевци- издвојено одељење Катрга 

 7.„Татомир Анђелић“ Мрчајевци- издвојено одељење Вујетинци; 

 8. „Татомир Анђелић“ Мрчајевци- издвојено одељење Остра и 

 9. „Бранислав Петровић“ Слатина. 

  
 

Потребна документација: 

 1.  Попуњен образац захтева за упис у Предшколску установу „Моје детињство“ Чачак  

 2.  Извод из матичне књиге рођених за дете и  

 3. Фотокопија/очитана лична карта оба родитеља, одн. других законских заступника детета. 

 

     Захтев за упис детета можете преузети у периоду од 06.05.2019. године до 20.05.2019.године 

радним данима у управи установе, ул.Немањина бб у периоду од 14.00 до 18.00 часова и у 

наведеним вртићима и просторијама основних школа за које је расписан јавни позив, или на 

интернет страници www.mojedetinjstvo.edu.rs. 

*Сходно чл.103. Закона о општем управном поступку Установа ће прибављати по службеној дужности  документ под 

тачком 2. уколико их родитељ одн.други законски заступник не достави, те је  потребно доставити изјаву којом се даје 

http://www.mojedetinjstvo.edu.rs/
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сагласност да установа прибави податке о којима се води службена евиденција (извод из матичне књиге рођених и 

потврда о пребивалишту). Образац изјаве може се преузети  у Управи установе, ул. Немањина бб или на интернет 

страници www.mojedetinjstvo.edu.rs уз образац захтева за упис детета. 
  

    Захтев са потребном документацијом можете предати сваког радног дана у периоду од 

06.05.2019. године до 20.05.2019.године, у вртићима у седишту од 10:00 до 12:00 часова или у 

просторијама основних школа ван седишта од 10:00 до 11:00 часова код васпитача који ради у 

групи.    

   Уколико има заинтересованих родитеља, одн.других законских заступника деце за упис у 

припремни предшколски програм четворочасовном трајању у просторијама основних школа 

„Прељина“- одељење Ракова и „Бранислав Петровић“ Слатина- издвојено одељење Качулице, 

захтев са потребном документацијом се предаје у управи установе ул.Немањина бб у периоду од 

06.05.2019. године до 20.05.2019.године, радним данима, од 14.00 до 18.00 часова. 

 

                                                                            Директор Сузана Симеуновић 

                                                                            _________________________ 


