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Предшколска установа “Ракила Котаров –Вука” 

Лазаревац је једна од седамнаест државних установа 

Града Београда и има дугогодишње искуство у раду 

са децом које се непрестано развија и унапређује. У 

склопу Установе су 2 већа објекта, 5 депаданаса у 

граду, 7 депаданаса у месним заједницама као и 3 

припремне предшколске групе у граду и 20 у месним 

заједницама (радна 2018/2019.год). Депаданси су 

објекти који у својим капацитетима имају до 5 

васпитних група. 

 

Објекти у склопу Предшколске установе 

 

 

Објекат „Детињство“ Даре 

Ранђић бр.1. Уписује децу од 1 

год. до поласка у школу,                 

целодневни боравак. 

Објекат „Дечије царство“ 

Дула Караклајића 31а. 

Уписује децу од 1год.  до 

поласка у школу, целодневни 

боравак. 
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Депаданс „Бубамара“ 

Доситеја Обрадовић 

бр.4/1. Уписује децу од 

3год.  до поласка у школу, 

целодневни боравак. 

Депаданс „Анастасија“  

Светог Димитрија бр.22. 

Уписује децу од 3год. до 

поласка у школу, 

целодневни боравак. 

 
Депаданс „Пчелица“ др Ђорђа 

Ковачевић бр.23. Уписује децу 

од 3год. до поласка у школу, 

целодневни боравак. 

Депаданс „Лептирић“ Вељка 

Влаховић бр.42.Уписује децу 

од 3год. до поласка у школу, 

целодневни боравак. 

Депаданс „Анђелчићи” 

Душан Петровић Шане 

бр.55. Уписује децу од 

3год.  до поласка у 

школу, целодневни 

боравак. 
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Депаданс„Крцко” МЗРудовци. 

Уписује децу од 1г од. до  поласка 

у школу, целодневни боравак.  

Депаданс „Звончица“ МЗ Петка. 

Уписује децу од 3год. до поласка у 

школу, целодневни боравак. 

 

Депаданс „Маслачак“ МЗ Шопић. 

Уписује децу од 1год. до поласка у 

школу, целодневни боравак. 

Депаданс „Крцко Орашчић“ МЗ 

Рудовци. Уписује децу од 3год. до 

поласка у школу, целодневни боравак. 

Депаданс „Сунцокрет“ МЗ Велики 

Црљени. Уписује децу од 1год. до 

поласка у школу, целодневни боравак. 
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 Припремна предшколска група МЗ 

Степојевац – полудневни боравак. 

 Припремна предшколска група МЗ Рудовци – 

полудневни боравак. 

 Припремна предшколска група МЗ Дудовица 

– полудневни боравак. 

 Припремна предшколска група МЗ Велики 

Црљени – полудневни боравак. 

 Припремна предшколска група МЗ 

Чибутковица – полудневни боравак. 

 Припремна предшколска група МЗ 

Барошевац – полудневни боравак. 

 Припремна предшколска група МЗ Соколово 

– полудневни боравак. 

Депаданс „Палчица“ МЗ 

Барзиловица. Уписује децу 

од 3год.  до поласка у 

школу, целодневни боравак. 

Депаданс „Лола“ МЗ 

Степојевац. Уписује децу од 

3год.  до поласка у школу, 

целодневни боравак. 
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 Припремна предшколска група МЗ Јунковац 

– полудневни боравак. 

 Припремна предшколска група МЗ Петка – 

полуднедневни боравак. 

 Припремна предшколска група МЗ 

Миросаљци – полудневни боравак. 

 Припремна предшколска група МЗ Нови 

Медошевац – полудневни боравак. 

 Припремна предшколска група МЗ 

Колубарски Лесковац – полудневни боравак. 

 Припремна предшколска група МЗ 

Трбушница – полудневни боравак. 

 Припремна предшколска група МЗ Шопић – 

полудневни боравак. 

 Припремна предшколска група МЗ Пркосава 

– полудневни боравак. 

 Припремна предшколска група МЗ 

Брајковац- полудневни боравак. 

 Припремна предшколска група МЗ Жупањац- 

полудневни боравак. 

 Припремна предшколска група МЗ Араповац- 

полудневни боравак. 

 Припремна предшколска група ОШ “Кнез 

Лазар” Лазаревац – полудневни боравак. 

 

У радној 2019/20. може доћи до мањих промена, 

отварања односно затварања одређених група или 



7 
 

објеката у зависности од Годишњег плана рада за 

радну 2019/20. год. 

Ко се све може уписати у предшколску 

установу? 

Предшколска установа ''Ракила Котаров – Вука'', 

Лазаревац уписује децу од једне  године до године 

пре поласка у школу.  

Критеријуми за утврђивање приоритета приликом 

уписа: 

            I  Деца из друштвено осетљивих група 

• деца жртве насиља у породици; 

• деца из породица која користе неки облик 

социјалне заштите; 

• деца без родитељског старања; 

• деца из социјално нестимулисаних средина; 

• деца са сметњама у психофизичком развоју; 

• деца из породица у којој је дете тешко оболело 

или има сметње у психофизичком развоју; 

• деца тешко оболелих родитеља; 

• деца чији су родитељи ратни инвалиди или имају 

статус расељеног или прогнаног лица; 

• деца предложена из Центра за социјални рад; 

• деца из средина у којима је услед породичних и 

других околности угрожено здравље, безбедност 

и развој; 

 

II Деца запослених родитеља и редовних 

студената; 

III Деца која имају статус трећег и сваког 

наредног детета у примарној породици; 



8 
 

 

IV Деца чија су браћа и сестре уписани у исту 

предшколску установу; 

 

V Oстала деца
1
 

 

 

Све ове тврдње морате и доказати одговарајућом 

документацијом коју предајете приликом 

конкурисања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Како конкурисати за упис у предшколску 

установу? 

                                                           
1
Статут Предшколске установе „Ракила Котаров-Вука“ 

Лазаревац 
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 Деца се могу уписати у предшколску 

установу на захтев родитеља односно 

старатеља. 

 Можете конкурисати на јавном конкурсу за 

упис деце у вртић од 08.04. до 25.04.2019.год. 

 

Пријем деце у вртић се врши и током целе 

школске године, када се за то стекну услови. 

Захтев за упис деце у вртић (прилог 1) можете 

предати у току конкурса од 7 до 17.30  часова 

или сваког радног дана (после датума 

предвиђеног за конкурс) у периоду од 8 до 10 

часова у канцеларију службе за превентивну 

заштиту, која се налази у објекту „Детињство“ у 

улици Даре Ранђић бр.1 у Лазаревцу.  

Захтев за упис детета може се поднети и путем 

електронске услуге на Националном порталу 

електорнске управе Влaде РС 

(www.euprava.gov.rs) и интернет порталу градске 

управе града Београда 

(www.euprava.beograd.org.rs). 

 

 

 

http://www.euprava.gov.rs/
http://www.euprava.beograd.org.rs/
http://www.euprava.beograd.org.rs/
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Захтев можете преузети лично у Установи или са 

сајта (www.pulazarevac.rs). У захтеву би требало 

попунити свако поље предвиђено за одговоре 

(осим поља ''број захтева'' који попуњава 

Установа). 

Саветујемо Вам да при изношењу жеља у који 

бисте објекат желели да вам се упише дете, 

напишите сва три предлога (прво питање у 

захтеву). 

Попуњен захтев обавезно потпишите и предајте 

у службу превентивне здравствене заштите у 

објекту ''Детињство''. Уз захтев предајте и 

документацију са посебног папира. „Документа 

која се прилажу уз пријаву“ (прилог 2). 

 

 

 

 

http://www.pulazarevac.rs/
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Ко одлучује о пријему у предшколску 

установу? 

Сви подаци из Ваших попуњених захтева уносе се у 

посебан рачунарски програм. Програм на основу 

критеријума за одређивање приоритета при упису, 

прави ранг листу. Сви унети подаци, као и ранг 

листа су умрежени и видљиви  од стране 

Секретаријата за образовање и социјалну заштиту 

града Београда.  

Директор Установе формира Комисију за пријем 

деце у предшколску установу из редова запослених. 

Чланови комисије на основу ранг листе распоређују 

децу по васпитним групама. 

Приликом уписа, чланови Комисије узимају у обзир 

различите параметре: 

- Распоред на ранг листи 

- Норматив деце за упис у групе 

- Критеријуме за структурирање групе 

- Просторне капацитете 

Када Комисија направи предлог распореда деце по 

васпитним групама, исти се истакне на објекте 

Установе у граду. Прелиминарне листе уписане деце 

ће бити истакнуте 20.  маја. 
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Шта када Вам дете (ни)је уписано у 

вртић? 

Ако је Ваше дете распоређено у васпитну групу у 

оквиру Установе, можете потписати уговор у 

периоду од  15. јула  до 16. августа.  

Уговор можете потписати сваког радног дана у 

периоду 8 до 12 часова у канцеларији секретара 

Установе у објекту „Детињство“ у улици Даре 

Ранђић бр.1 у Лазаревцу.  

Уговор пажљиво прочитајте и упознајте се са 

Вашим правима и обавезама! 

Са закљученим уговором идете у канцеларију 

превентивне здравствене заштите (где сте предали 

захтев за упис у вртић), ту добијате здравствени 

картон. Са здравственим картоном одлазите у Дом 

здравља и јављате се изабраном лекару. 

Само са потврдом од лекара да је дете здраво и да 

може да борави у колективу, можете своје дете 

довести у вртић! 

Савет! Можда ће Вам требати неколико дана да 

сачекате све неопходне здравствене анализе, зато 

Дом здравља посетите на време. 
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Први дан у вртићу достављате здравствени картон 

медицинској сестри-васпитачу, или васпитачу, као и 

уговор склопљен са Установом на увид. 

Нова радна година почиње 2.септембра.2019.године. 

Родитељи чија деца не буду примљена по конкурсу 

или не буду задовољни одлуком уписне Комисије о 

томе где ће им дете бити распоређено, могу да 

предају жалбе од  20. до 29. маја.  

Жалбена комисија разматраће жалбе родитеља од 

30.маја  до 07. јуна. 

Саветујемо Вам да не пропустите родитељски 

састанак који ће се одржати  30. августа са 

почетком у  16 часова (само за родитеље јасленог 

узраста). 

Састанак ће бити одржан у фискултурној сали у 

објекту „Дечије царство“ у улици Дула Караклајића 

број 31а. На састанку ће Вам се представити: 

- Руководство Установе 

- Стручна служба 

- Служба превентивне здравствене зажтите 

- Медицинске сестре-васпитачи које ће радити 

са Вашом децом. 
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Овом приликом можете чути много корисних 

информација о Установи у коју уписујете своје 

дете.  

За родитеље деце вртићког узраста (од 3 до 

5,5год) ћемо организовати родитељске 

састанке 29. августа у 16 часова. Место 

одржавања састанка: вртић у који  је Ваше 

дете уписано. 

Родитељски састанак за родитеље који ће 

непосредно учествовати у адаптацији деце 

јасленог узраста (који ће боравити у групи током 

прве недеље) биће одржан у јуну  у фискултурној 

сали у објекту „Дечије царство“ у улици Дула 

Караклајића број 31а. Родитељи који буду 

позвани телефоном након објављивања 

прелиминарних листа уписане деце, присуствују 

овом родитељском састанку.  
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Адаптација детета на вртић 

Више информација о адаптацији Вашег детета на 

колектив можете сазнати из прилога који добијате 

приликом потписивања уговора. 

Саветујемо Вам да будете стрпљиви и сарађујете са 

васпитачем. 

Првог дана у вртићу, поред обавезног здравственог 

картона понесите и уговор о пријему детета у вртић 

на увид васпитачу. 

Ко ће радити са Вашим дететом док 

борави у вртићу? 

Са децом узраста од 1 до 3 године у васпитној групи 

раде медицинске сестре – васпитачи. Оне реализују 

програм неге и васпитно-образовног рада са децом. 

У групи целодневног боравка раде две медицинске 

сестре у две смене.  

Са децом узраста од 3 године до поласка у школу, 

раде васпитачи. У групи целодневног боравка раде 

два васпитача у две смене, а у припремно-

предшколским групама полудневног боравка у 

трајању од 4 сата, ради један васпитач. 

Стручну службу у Установи чине: 

- Педагог 
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- Психолог 

- Логопед и  

- Стручни сарадник за физичко образовање. 

Стучни сарадници раде на унапређењу васпитно-

образованог рада у Установи, у домену својих 

професионалних компетенција. Са сваким од 

стручних сарадника можете заказати индивидуалне 

саветодавне разговоре. Број телефона управе наше 

Установе можете пронаћи на последњој страни 

Информатора. 

Службу превентивне здравствене заштите чине 

медицинске сестре општег смера. У оквиру службе 

ради шест медицинских сестара које брину о 

обезбеђивању хигијенско-санитарних услова у 

вртићу. Подручје рада службе за превентивну 

здравствену заштиту је здравствена нега деце и 

исхрана. Сестре на превентивној здравтвеној 

заштити редовно обилазе васпитне групе и учествују 

у формирању здравих навика Ваше деце.  

Службе и запослени који Вам могу затребати, а 

налазе се у објекту „Детињство“: 

 

 

 

Правна служба Служба рачуноводства 

Руководство Установе 
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Тимови за које би требало да знате 

 Тим за заштиту деце од насиља, злостављања, 

занемаривања и дискриминације се бави 

превентивним и интервентним активностима. 

У свим објектима на посебном паноу за 

превенцију насиља, можете видети ко су 

чланови Тима и подтима у оквиру одређене 

радне јединице. На паноу такође можете 

видети како изгледа образац за пријаву 

постојања сумње на насиље, злостављање или 

занемаривање детета од стране родитеља, 

старатеља, запослених у Установи или било 

ког другог лица. Насиље можете пријавити на 

мејл адресу prevencijanasilja@pulazarevac.rs. 

Тим се састаје и на основу анонимних 

пријава. Васпитачи ће Вас у току радне 

године ближе упознати са Програмом 

заштите деце од насиља, злостављања, 

занемаривања и дискриминације 

Предшколске установе и Вашим правима и 

обавезама у оквиру ове теме. 

 Тим за инклузивно образовање бави се 

инклузијом, односно укључивањем деце са 

сметњама у развоју у вртићке групе. Законом 

о предшколском васпитању и образовању 

прописано је да деца са сметњама у развоју 

остварују право на предшколско васпитање и 

образовање у васпитној групи уз додатну 

подршку и индивидуални васпитно-

образовани план.  

mailto:prevencijanasilja@pulazarevac.rs
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Коме и на који начин се могу обратити 

у случају да имам питања, предлоге, 

сугестије и похвале...? 

За сва Ваша питања, можете се обратити васпитачу. 

Поред свакодневних индивидуалних разговора, 

више пута годишње а најмање три пута биће 

организовани родитељски састанци и различита 

тематска дружења, као и отворена врата. 

Испред сваке собе налазе се панои са актуелним 

информацијама и стваралаштвом Ваше деце. Код 

паноа се налазе кутије у које можете убацити Ваша 

питања, предлоге, похвале и сугестије.  

Почетком сваке радне године, из групе се бира 

(верификује) по један родитељ, представник групе, 

који може бити изабран за члана Савета родитеља. 

Радно време вртића истакнуто је на сваком објекту. 
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Контакти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управа 

011/8123-462 

Директор установе  

Горана Мићић 

Помоћник директора 

Милица Митровић 

Секретар установе 

Милош Виријевић 

Шеф рачуноводства 

Снежана Драгојевић 

Главна сестра на ПЗЗ 

Гордана Кулић 
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Психолог  

Ивана Лауш 

062/8805-862 

Педагог  

Марија Марковић 

062/8850-737 

Логопед 

Зорица Жујевић Катић 

062/8805-837 

Стручни сарадник за физичко 

образовање  

Маја Вељовић 

062/8805-838 

Стручна служба 
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Информатор који смо припремили за Вас је први 

корак у стицању поверења и квалитетне сарадње 

коју ћемо заједнички градити у интересу Ваше деце. 

 

Ваша деца постаће део живота наше Предшколске 

установе – постаће и наша деца! 

 

 


