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 На основу члана 17. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019, 27/2019-др. Закон и 6/2020 и 129/2021), члана 22. и 23. 
Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017-
др. закон, 95/2018-др. закон и 10/2019, 86/2019-др.закон, 157/2020-др.закон, 123/2021-др.закон и 
129/2021) и члана 16. Статута Предшколске установе „Наша радост“ Ковин, 
 
 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН 
О Б А В Е Ш Т А В А 

о упису деце у припремни предшколски програм у 
школској 2022/2023. години 

 
 
 Упис деце у припремни предшколски програм (полудневни и целодневни боравак) у 
школској 2022/2023. години, обавиће се од 04. маја до 31. маја 2022. године, електронским 
путем на порталу еУправа (https://www.euprava.gov.rs/) и у просторијама ПУ "Наша радост" 
Ковин, улица Трг Жарка Зрењанина бр. 10, а у насељеним местима у просторијама 
припремног предшколског програма, радним данима у времену од 08,00 до 12,00 часова. 

Услуга ће бити доступна на Порталу еУправа од 04. маја 2022.године свим 
регистрованим корисницима и приликом коришћења ове електронске услуге аутоматски се 
прибављају неопходни подаци из матичне књиге рођених, Централног регистра обавезног 
социјалног осигурања и евиденције пребивалишта, тако да родитељи не морају да достављају ни 
један документ приликом уписа детета, нити да одлазе ни на један шалтер. 
 За децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у 
психофизичком развоју или децу из породица које користе неки облик социјалне заштите 
предшколска установа је у могућности да прихвати пријаву електронским путем, али је потребно да 
родитељи поднесу релевантну документацију којом доказују наведени статус. 
 Припремни предшколски програм јесте део редовног програма предшколске установе у 
целодневном и полудневном трајању који се остварује са децом у години пред полазак у школу. 
 Предшколска установа дужна је да упише свако дете ради похађања припремног 
предшколског програма, без обзира на пребивалиште родитеља. 

 Похађање припремног предшколског програма је бесплатно. 
 
 
 



 
 

 Родитељ, односно старатељ, дужан је да у припремни предшколски програм упише дете 
старости од пет и по до шест и по година. Приликом уписа, уз документацију која је потребна за 
упис, родитељ доставља и доказ о здравственом прегледу детета. 
 Надлежни орган јединице локалне самоуправе поднеће захтев за покретање прекршајног 
поступка против родитеља, однодно старатеља, чије дете није благовремено уписано. 
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