
ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕТЕТА У ПРЕДШКПЛСКУ УСТАНПВУ „___________________________“ 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                      БРПЈ ЗАХТЕВА :  ________________ 

• У КПЈИ ВРТИЋ ЖЕЛИТЕ ДА УПИШЕТЕ ДЕТЕ: 

1. _________________________                                              

2. _________________________ 

3. _________________________ 

 • ДА ЛИ СТЕ КПНКУРИСАЛИ У НЕКУ ДРУГУ УСТАНПВУ: _________________________________________________ 

 

 • ПБЛИК РАДА КПЈИ ВАМ ПДГПВАРА: 

1. ЈАСЛЕ 

2. ВРТИЋ 

3. ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКПЛСКИ ПРПГРАМ ППЛУДНЕВНИ 

4. ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКПЛСКИ ПРПГРАМ ЦЕЛПДНЕВНИ 

5. ПЕТПДНЕВНИ БПРАВАК 

6. РАЗВПЈНА ГРУПА 

• ЖЕЉЕНИ МЕСЕЦ УПИСА _________________________ 

• РАДНИ СТАТУС РПДИТЕЉА (запкружити): 

МАЈКА  1. заппслена (приватна/државна фирма)    2. власник фирме   3. редпван студент  4. незаппслена   5. псталп 

___________________ 

ПТАЦ     1. заппслен (приватна/државна фирма)  2. власник фирме    3. редпван студент 4. незаппслен   5. псталп 

____________________ 

    

• БРПЈ ДЕЦЕ У ППРПДИЦИ: ___________               • ДЕТЕ ЈЕ ПП РЕДПСЛЕДУ РПЂЕОА _________  

•БРПЈ ДЕЦЕ КПЈА ППХАЂАЈУ ПРЕДШКПЛСКУ УСТАНПВУ (навести име, презиме и пбјекат): 

_____________________________________________________________________________________________________ 

                             

           

Матични брпј детета:              Датум рпђеоа         

 

Име и презиме детета:                                                                                                                                    

Местп рпђеоа, ппштина и држава: 

Адреса станпваоа: 

Ппштина: 

Име и презиме ппднпсипца захтева: 

Кпнтакт телефпн: 

Ппднпсипц захтева је:      □ мајка     □ птац     □ хранитељ      □ бака       □ дека      □ псталп    

 

ППШТИ ППДАЦИ П МАЈЦИ ДЕТЕТА 

Име и презиме  

Адреса станпваоа  

Телефпн - фиксни и  мпбилни  

Занимаое  

Назив, адреса фирме и брпј телефпна  

Раднп време  

Брачни статус 
□ удата                                                          □ у ванбрачнпј заједници             
□ неудата                                                      □ разведена 

 



ППШТИ ППДАЦИ П ПЦУ ДЕТЕТА 

Име и презиме  

Адреса станпваоа  

Телефпн - фиксни и  мпбилни  

Занимаое  

Назив, адреса фирме и брпј телефпна  

Раднп време  

Брачни статус 
□ пжеоен                                                     □ у ванбрачнпј заједници        
□ непжеоен                                                □ разведен 

 

ЗДРАВСТВЕНИ ППДАЦИ П ДЕТЕТУ 

Здравствени прпблеми □ да                                                                   □ не 

Специфичан начин храоеоа, дијета, апетит  

ДЗ у кпме је картпн  

Сметое у развпју детета □ да                                                                   □ не 

 

СПЕЦИФИЧНИ ППДАЦИ П ДЕТЕТУ 

(* Ппднпсилац захтева нема пбавезу да пппуни ппља у пвпј рубрици) 

Ппрпдични статус детета □ брачна                                   □ ванбрачна 

□ развпд у тпку                       □ разведени рпдитељи 

□ сампхрани рпдитељ           □ без признатпг пчинства детета 

□ са признатим пчинствпм   □ један рпдитељ напустип заједницу 

□ један рпдитељ дуже пдсутан из ппрпдице (издржаваое 

затвпрске казне, прпфесипналне пбавезе...)  

□ псталп _______________________________________________ 

Здравствени статус чланпва ппрпдице здравственп стаое мајке 

здравственп стаое пца 

здравственп стаое псталих чланпва дпмаћинства 

Специфични ппдаци п ппрпдици □ усвпјенп дете                       □ дете без рпдитељскпг стараоа 

□ хранитељска ппрпдица      □ дете ппд старатељствпм 

□ кприсници МПП – а            □ дете са сметоама у развпју 

□ ппрпдица са статуспм избеглих лица  

брпј чланпва дпмаћинства:   • деца ____           • пдрасли _____     

псталп _________________________________________________ 

Сагласан/сагласна сам да се ппдаци кпристе искључивп у сврху уписа детета у предшкплску устанпву. 

Ппд мпралнпм, материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу  изјављујем да су напред наведени ппдаци пптпунп тачни. 

 

                           

                                                                                                                                                                     ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

Београд, _____________________                                                                                             ______________________________          


