
 

Бр.пријаве______________ 
 

 

ПРИЈАВА  ЗА ПРИЈЕМ  ДЕТЕТА  У ПРИПРЕМНИ  ПРЕДШКОЛСКИ  ПРОГРАМ  У 

2019/2020.  радној години 

ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК 

за  ОБЈЕКАТ (ШКОЛУ)________________________у  МЕСТУ___________________ 

 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ОЦА                              моб.тел: 

Матични број  оца, ЈМБГ :    
 

             

Назив фирме, адреса и бр. тел. 

 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ МАЈКЕ                               моб.тел: 

Матични број  мајке, ЈМБГ :    
 

             

Назив фирме, адреса и бр. тел. 

 

Број чланова у заједничком домаћинству:__________ 

1. од тога одраслих_______    2. од  тога деце  _______ 

Ако имате и  школско дете који разред ће похађати следеће школске године   ___________ 

Желим васпитно-образовни рад на језику :1.српском, 2.мађарском, 3.словачком.4 русинском 

ЗАОКРУЖИТИ  ОДГОВАРАЈУЋЕ  ПОДАТКЕ 

 

 

ЗА ДЕТЕ И РОДИТЕЉЕ  

САМО ЗА ОЦА  САМО ЗАМАЈКУ 

Занимање:__________________ Занимање:________________ 

стручна спрема:_____________ стручна спрема: 

________________ 
 

1 Дете без родитељског   

старања 

1 Власник приватне радње, 

предузећа агенције  

1 Власник приватне радње, 

предузећа агенције 

2 Дете са сметњама у развоју 2 Запослен код приватног 

послодавца 

2 Запослен код приватног 

послодавца 

3 Дете из породице које 

остварују право на 

материјално обезбеђење 

3 Индустриски и занатски 

радници 

3 Индустриски и занатски 

радници 

4 Дете  предложено  од стране 

Центра за социјални рад  

4 Запослен у друштвеном 

предузећu, јавној установи и 

друго, банци и слично 

4 Запослен у друштвеном 

предузећу, јавној установи и 

друго, банци и слично 

5 Дете самохраних родитеља 5 Земљорадник 5 Земљорадник 

6 Дете оба родитеља 

запослених и редовних 

студената 

6 Просветни и здравствени 

радници 

6 Просветни и здравствени 

радници 

7 Дете која имају статус 

трећег  и сваког наредног 

детета у породици 

7 Редован студент 7 Редован студент 

8 Дете  чија су браћа или 

сестре уписани у установу 

8. Пензионер 8. Пензионер 

9 Деца чији су родитељи 

инвалидна лица  

9. Незапослен 9. Незапослен 

Сагласан/сагласна сам да се нарочито осетљиви подаци,у складу са Законом о заштити података о личности,користе 

искључиво у сврху уписа детета у предшколску установу.   Подносилац пријаве:  

        __________________________ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ДЕТЕТА :    

_________________________ 

 

Дан, месец и година рођења  

: 

_________________________ 

ЈМБГ   ДЕТЕТА 

             
 

Место рођења: 

__________________ 

 

Пол детета (заокружити)  

1. мушки    2. женски 

Место становања, улица и  бр. 

___________________________ 

Припадност народу, национ. 

мањини:__________________ 

(није обавезно попунити)  

 Број телефона у кући: 

_________________________ 



 

УЗ  ПРИЈАВУ   ПРИЛАЖЕМ   ОДГОВАРАЈУЋА    ДОКУМЕНТА: 

 

(Заокружити бројеве докумената које прилажете) 

 

01. Извод из матичне књиге рођених за дете ( може фотокопија ); 

 

02. Потврда о  пребивалишту детета  - издаје Полицијска станица у  Инђији; 

 

03. Фотокопија  личне  карте  једног од  родитеља; 

 

04. Потврда о  здравственој способности детета издата од дечијег лекара Дома здравља;                    

 

05. Потврда о измиреним обавезама према вртићу -  ако је дете раније похађало вртић 

(издаје се у рачуноводству Установе 

 

   

 

 

 

Сагласан/сагласна сам да се подаци из матичне књиге рођених и подаци о радном статусу 

родитеља прибаве по службеној дужности(заокружити један од понуђених одговора): 

 ДА   НЕ 

 

        Подносилац пријаве: 

        _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум подношења пријаве:     Подносилац пријаве, бр.личне карте: 

 

________________________    _________________________________ 

 

 
 

 

Пријаву примио: 
 

_________________________ 
 


