
          РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ЈАВНАПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  

    ,,МАЈКЕ ЈУГОВИЋ'' ДОБОЈ 

 

Број: 475/22 

Добој, 13.05.2022. године 

 

На основу члана 37. Закона о предшколском васпитању и образовању (,,Службени Гласник 

Републике Српске'' број:79/15 и 63/20), члана 18. Статута Јавне предшколске установе ,,Мајке 

Југовић'' Добој, број: 373/15 и 535/21,  Правилника о пријему и боравку дјеце у Јавну 

предшколску установу ,,Мајке Југовић'' Добој, број: 1079/21 од 20.12.2021. године,  Јавна 

предшколска установа ,,Мајке Југовић'' Добој, расписује: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА РЕДОВНИ ПРИЈЕМ ДЈЕЦЕ У ЦЈЕЛОВИТИ РАЗВОЈНИ ПРОГРАМ У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ 2022/2023 ГОДИНИ 

 

I 

Обавјештавају се родитељи/старатељи да ће се пријем пријава за редовни пријем дјеце за 

2022/2023 предшколску годину дјеце раног и предшколског узраста вршити у периоду од  

16. 05. 2022. године до 31.05. 2022. године. 

Полазници установе могу бити дјеца узрасне доби  од 1(једне) године до поласка у школу.  

II 

 

Пријава за похађање цјеловитог развојног програма у предшколској установи може се преузети 

у просторијама Управе установе у Улици Кнеза Лазара бб (нови објекат) у периоду од  

7,00 до 15,00 часова.  

 

III 

 

У складу са чланом 26. Правилника о пријему и боравку дјеце у Јавну предшколску  установу 

,,Мајке Југовић'' Добој, број: 1079/21, приоритет код пријема имају дјеца: 

 

- Чији су родитељи лица са инвалидитетом 

- Дјеца чији су родитељи самохрани 

- Који имају статус трећег и сваког наредног дјетета у примарној породици 

- Дјеца из породица којима је утврђен статус корисника права на новчану помоћ, дјечији 

додатак и матерински додатак 

- Дјеца припадника мањинских етничких заједница 

- Дјеца са дужим чекањем на упис  

- Дјеца чија су оба родитеља запослена 

- Дјеца из породица чији је ужи члан оболио од тешких обољења 

- Дјеца из породица који су постојећи корисници установе односно из којих једно или 

више дјеце већ борави у установи 

 



 

IV 

Ради  остваривања права на првенство код уписа према критеријумима из тачке III Јавног 

позива, подносилац пријаве  је обавезан доставити  релевантне доказе, како слиједи: 

- Родни лист дјетета 

- Рјешење о инвалидности за ратне војне инвалиде или статусу цивилне жртве рата које 

издаје надлежна општинска служба  

- Увјерење  о самохраности родитеља које издаје Центар за социјални рад 

- Увјерење да дијете за које се врши пријава, има статус трећег и сваког наредног дјетета 

у примарној породици које издаје Центар за социјални рад 

- Увјерење да породица дјетета за које се врши пријава има утврђен статус корисника 

права на новчану помоћ, дјечији додатак и матерински додатак, које издаје Центар за 

социјални рад 

- Изјава родитеља/старатеља дјетета о припадности мањинској етничкој заједници 

овјерена код надлежног органа (Градске управе) 

- Доказ да  дијете на листи чекања за пријем у установу које издаје ЈПУ „Мајке Југовић“ 

Добој 

- Потврде послодавца о запослености оба родитеља 

- Доказ од надлежног љекара да је ужи члан породице оболио од тешког обољења које 

издаје надлежна здравствена установа 

- Доказ да је дијете из породице који су постојећи корисници установе односно из којих 

једно или више дјеце већ борави у установи које издаје ЈПУ „Мајке Југовић“ Добој 

-  

У случају недостављања тражених доказа подносилац пријаве не остварује право првенства по 

датом критеријуму. 

 

V 

Приликом закључивања Уговора о пријему и боравку дјетета родитељ/старатељ је дужан 

доставити Љекарско увјерење којим се потврђује да је дијете здраво и да може похађати 

вртић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           В.Д. Директора 

                     Анђелка Кузмић с.р. 


