
                               Предшколска установа „Сурчин“    
                                                ул. Братства и јединства бр. 2 
                                                11271  Сурчин 
                                                тел. (011) 6555-773                                                     
                                                факс: (011) 8465-988 
                                                е-mail: uprava@pusurcin.rs     
                                                е-mail: predskolska.surcin@open.telekom.rs                          
                                                                                                                

 

На основу члана 27. Статута Предшколске установе Сурчин од 27.03.2019. године и одлуке 
Секретаријата за образовање и дечију заштиту бр. VII-01-031-84/2021 од 10.03.2021.године, 
да се упис деце за радну  2021/2022 годину спроводи од 29.03.2021. до 14.05.2021. године 
Управни одбор је на 7-oj (седмој)ванредној телефонско/електронској седници дана 
24.03.2021. године донео следећу: 

                                                                                 О Д Л У К У 

1.  Расписује се Конкурс за пријем деце у целодневни боравак и упис у ППП у 

трајању од 4 сата у ПУ „Сурчин“ за радну 2021/2022, према расположивим 

капацитетима, у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању  

( Сл. гласник РС бр. 18/2010 )  

2. Захтеви за упис подносиће се искључиво електронским путем 

преко сајта ( еuprava.gov.rs )  у периоду од 29.03.2021. до 

14.05.2021. године 
 

3. Прелиминарне листе распоређене деце биће објављене дана 07.06.2021. 

године. 

4. Жалбе родитељи могу да упуте искључиво писаним путем на е- маил адресу ПУ 

„Сурчин“ uprava@pusurcin.rs у року од 8 радних дана од дана објављивања 

резултата Конкурса, односно од 07.06.2021. године до  16.06.2021. године.  

          Жалба мора да садржи 

          - деловодни број захтева 
          - име и презиме детета и 
          -име објекта(вртића) за који су родитељи конкурисали (непотпуне и 
неблаговремене  жалбе неће бити разматране) 
 

5. Жалбе родитеља разматраће се од 17.06.2021. године до 25.06.2021. 

године. Одговори ће се слати искључиво електронским путем на контакт е-мајл 

који ће родитељи навести у жалби. 

 

6. Захтеви (комплетна документација) који се поднесу у току радне године нису 

важећи у редовном Конкурсу за пријем деце за наредну радну годину, па уколико 
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дете није примљено у неки од објеката, морају поднети поново захтев у току 

трајања наредног редовног Конкурса. 

 

 

7. Родитељи заинтересовани за премештај детета из једног објекта у други објекат 

у оквиру ПУ“Сурчин“ такође подносе неопходну документацију за редован 

конкурс уз обавезно навођење објекта који дете похађа.  

 

8. Приликом подношења захтева родитељи су у обавези да пријаве све 

специфичности везане за здравље детета.  

 

 

9. Уколико сматрате да  ваше дете може бити уписано у предшколску установу на 

основу приоритета или специфичности, документацију коју сте прибавили код 

надлежних институција, подносите путем електронске поште (скениран или 

фотографисан документ) на адресу (sanja.petrovic@pusurcin.rs) са назнаком 

„допуна документације”. Молимо Вас да у електронској пошти наведете име и 

презиме детета за које конкуришете, као и матични број, а документ ставите у 

прилог(attachmens) 

У случају прикривања битних података везаних за упис, Установа задржава 

право да не упише дете. 

 

10. Приликом рангирања захтева, када нема довољно капацитета примењује се 

Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у 

предшколску установу, на основу кога је направљен Програм за обраду података 

и рангирања, и Статута ПУ „Сурчин“ члан 51. и 51а. 

 

11. У припремни предшколски програм у трајању од 4 сата дневно, родитељи су у 

обавези да упишу децу рођену од 01.03.2015. године до 28.02.2016. године.                                                                                           

Захтев за упис деце у обавезни припремни предшколски програм у трајњу од 4 

сата дневно родитељи ће подносити електронски преко апликације еВртићи, 

односно на интернет страници https://euprava.gov.rs/ 

12. Начин и поступак прикупљања и обраде података везаних за упис деце у 

предшколску установу вршиће се у складу са одредбама Статута и Закона. 

13. Конкурсне радње, обавештења и документи објављиваће се на званичној 

интернет страници Градске општине „Сурчин“ http://surcin.rs/ 

 

                                                                                                      

                                                                                  

 

председник Управног одбора

____________________________________

  




