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  На основу одлуке о расписивању Конкурса ПУ''Бамби''- Кула де.бр. 518-1/20 од 
12.05.2020. 
 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''БАМБИ''КУЛА ОБЈАВЉУЈЕ 
 

КОНКУРС-а 
ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ “БАМБИ“ КУЛА 

ЗА РАДНУ 2020./2021.ГОДИНУ 
 

Пријаве на Конкурс за упис ће се вршити од 25.05.2020. до 05.06.2020.године.  
Током трајања конкурса родитељи могу да пријаве децу у предшколску установу на два 
начина: 

1. Личним доласком и пријавом детета у ПУ 
2. Пријавом детета путем услуге еВртић 

 
Предшколска Установа  прима пријаве: 

-  Кула,вртић “Маслачак“,  16.дивизије38од 08:00-14:00 часова-радним данима 
-  Црвенка , вртић „Шећерко“,Колонија шећеранебб од 10:00-15:00 часова -радним 

данима 
-  Сивац ,  вртић „Невен“, Маршала Тита 232од 08:00-14:00 часова-радним данима 
-  Руски Крстур , вртић „Цицибан“,Маршала Тита 77  од 14:00-19:00 часова-радним 

данима 
-  Липар,  вртић „Рода“ ,Маршала Тита 44 од 08:00-14:00 часова –радним данима 
- Крушчић, вртић „Вртуљак“,Маршала Тита26 од 08:00-14:00 часова-радним данима 

 
У  целодневни боравак се уписују  деца старости од шест месеци до 6,5 година живота 
. 
 
У припремни предшколски програм ,у полудневном и целодневном трајању уписују 

се деца  рођена од 01.03.2014. до 28.02.2015. 
 
Кула: 
- Вртић„Сунчица , уписују се  деца у целодневни боравак старости од шест месеци до 
поласка у школу . 



-Вртић „Колибри“  уписују се деца у целодневни боравака старости од шест месеци до 
поласка у школу . 
- Вртић „Маслачак'' на мађарском језику уписују се деца припремног предшколског 
програма у полудневни боравак. 
На српском језику уписују се деца припремног предшколског програма у  целодневни 
боравак. 
 Млађа деца уписиваће се  уколико буде  упражењних места. 
- Вртић ''Бубамара'' уписују се деца припремног предшколског програма  у полудневни 
боравак. 
 Млађа деца уписиваће се  уколико буде упражењних места. 
 
Црвенка: 
- Вртић ''Шећерко“, уписују се деца у целодневни боравак старости од шест месеци до 
припремног предшколског програма. 
- Вртић“ Веверица“,уписују се деца припремног предшколског програма у  целодневни и 
полудневни боравак. 
 Млађа деца уписиваће се само уколико буде упражењних места. 
 
Сивац: 
- Вртић ''Чувари осмеха“, уписују се деца у целодневни боравак старости од шест месеци 
до поласка у школу . 
- Вртић „Невен“,уписују се деца припремног предшколског програма у полудневни 
боравак.  
Млађа деца уписиваће се само уколико буде упражењних места. 
 
Руски Крстур: 

- Вртић„Цицибан“,уписују се  деца у целодневни боравак старости од шест месеци до 
поласка у школу  и у полудневни боравак деца припремног предшколског узраста (деца 

рођена од 01.03.2014. до 28.02.2015.) 
 
Крушчић: 
- Вртић „Вртуљак“ , уписују се деца припремног предшколског програма у полудневни 
боравак. 
 Млађа деца уписиваће се уколико буде  упражењних места. 
 
 Липар: 
- Вртић „Рода“уписују се деца припремног предшколског програма у полудневни боравак. 
Млађа деца уписиваће се уколико буде упражњних места. 
 

 
НАПОМЕНА :у случају да у припремно предшколским групама постоје слободна места 
уписаћемо и децу рођену од 01.03.2015. до 28.02.2016. 
 
Заинтересовани родитељи могу да преузму Захтев за упис детета и списак потребне 
Документације са интернет сајта Установе (www.pubambi-kula.com)  или лично у вртићима 
којима се врши упис . 
 



Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online образца на е 

порталу www.euprava.gov.rsгде се аутоматски прибављају документа из Матичне књиге 

рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања. 

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. 

Пријава електронским путем није могућа за родитеље који нису држављани Републике 

Србије,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 bsuncica@gmail.com , којом доказује наведени статус. 

За детаљније информације може се обратити предшколској установиhttps://www.pubambi-

kula.com/ 

Након извршеног бодовања Централна уписна комисија  утврђује прелиминарну листу 
примљене деце које ће бити истакнуте по вртићима установе до 30.06.2020. 

Родитељ односно други законски заступник може у року од 8 дана  од дана објављивања 
резултата Конкурса остварити увид у документацију свог детета. 

Услов за закључивање Уговора о упису и боравку детета  је да родитељ  односно други 
законски заступник, приликом закључивања истог приложи : Потврду  о вакционалном 
статусу и Потврду о лекарском прегледу за децу припремног предшколског програма. 

Уколико родитељ односно други законски заступник не потпише наведени 
Уговор,најкасније до 01.09.2020. године, сматраће се да је одустао од уписа детета у 
Установу. 

 

Директор ПУ''Бамби'': 

Снежана Булатовић 

                                                                               __________________________ 


