
 

 

                                                             

 
ПУ „БОШКО   БУХА“  ИНЂИЈА      

ул. Душана  Јерковића  17а      

Инђија 

тел: 560-614,  555-560 

                               О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

  
ОБАВЕШТАВАМО   РОДИТЕЉЕ   ДА  УПИС  ДЕЦЕ  У  

ЦЕЛОДНЕВНИ  БОРАВАК  ЗА ШКОЛСКУ   2019/2020.  
ГОДИНУ  ПОЧИЊЕ: 

01.04.2019. године и трајаће до 15. 04. 2019. године 

у  времену   од 8 до 16 часова сваким радним 

даном  
                          

Пријаве за упис примаће се за децу која су рођена 

у периоду од: 01.03.2014. године до 01.03.2019. 

године. 
 

Упис ће се обављати у управној згради  ПУ „Бошко  

Буха“ Инђија, објекат „Сунце“ у ул.Душана Јерковића 

17а, за сва  насељена места са територије  општине  

Инђија.  
 

ПРИЛИКОМ  УПИСА  РОДИТЕЉИ  ПОДНОСЕ  СЛЕДЕЋА 

ДОКУМЕНТА : 
1. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ( може и   фотокопија )  за дете 

које се  пријављује  за  упис као  и  за  сву децу из породице  са  троје и више 

деце;    

2. ПОТВРДА ОД ЛЕКАРА О ЗДРАВСТВЕНОЈ СПОСОБНОСТИ  ДЕТЕТА 

( издат од стране  надлежног дечијег лекара Дома здравља); 

3. ПОТВРДА О МЕСТУ ПРЕБИВАЛИШТА ДЕТЕТА (издаје се у Полицијској 

станици Инђија) 

4. ДОКАЗ  О  РАДНОМ  СТАТУСУ РОДИТЕЉА : потврда о запослењу на 

којој мора бити јасно    истакнут назив фирме, печат, датум издавање 

потврде и потпис одговорног лица без приказаних примања  запосленог  и 

копија  МА образца  ПИО  фонда  ( Потврда о пријави,  промени и одјави на 

обавезно   социјално   осигурање); 



5. ЗА ДЕЦУ ЧИЈИ СУ РОДИТЕЉИ СТУДЕНТИ: потврда са факултета да су 

редовни студенти  (за текућу школску годину); 

6. ЗА ДЕЦУ ЧИЈИ СУ РОДИТЕЉИ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ - уверење о 

оствареним  

    приходима из Пореске  управе ; 

7. ЗА РОДИТЕЉЕ ЗАПОСЛЕНЕ У ИНОСТРАНСТВУ – потврда o запослењу 

оверена од стране судског тумача; 

8. ЗА ДЕЦУ ЧИЈИ СУ  РОДИТЕЉИ ПЕНЗИОНЕРИ :  потребно је приложити  

решење о пензији  или последњи чек; 

9. ЗА КОРИСНИКЕ ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА-решење о признавању права на 

дечији додатак;    

   

  ЗА  ДЕЦУ ИЗ ДРУШТВЕНО ОСТЕЉИВИХ ГРУПА  која имају 

приоритет  уписа у  Установу  прилажу се и  следећа документа: 

 

10.  ЗА ДЕЦУ СМЕШТЕНУ У ХРАНИТЕЉСКУ  ПОРОДИЦУ -   решење 

Центра за социјални рад о смештају детета у хранитељску породицу или 

уговор о хранитељству;  

 

11. ЗА ДЕЦУ САМОХРАНИХ РОДИТЕЉА - прилаже се као доказ један од 

следећих докумената : 

 судска пресуда  или решење о самосталном вршењу родитељских права;   

 извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства; 

.    извод из матичне књиге умрлих  за преминулог родитеља или решење 

надлежног органа о проглашењу   несталог лица за умрло;  

 препорука  Центра за социјални рад ; 

12. ЗА  ДЕЦУ СА  СМЕТЊАМА У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ –

приложити Потврду надлежне здравствене установе или мишљење  

Интерресорне комисије о  

      додатној образовној здравственој и социјалној подршци детету; 

13.  ЗА ДЕЦУ ЧИЈИ СУ РОДИТЕЉИ КОРИСНИЦИ НЕКОГ ОБЛИКА  

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТE:потребно је приложити решење  или потврду  

Центра  за  социјални рад  да је породица  корисник  неког   облика 

социјалне заштите; 

 

14. ЗА ДЕЦУ ТЕШКО ОБОЛЕЛИХ РОДИТЕЉА: решење о инвалидности  или    

      медицинска документација о болести родитеља; 

 

15.  ЗА ДЕЦУ ИЗ ОСТАЛИХ ОСЕТЉИВИХ КАТЕГОРИЈА: приложити 

решење или препоруку   Центра за социјални рад; 

 
 

   
 

 ДИРЕКТОР 
          

        _______________________ 

          Јелена Кресоја 


