
Предшколска установа “Радост” Чачак 

Булевар Вука Караџића бб, 32 000 Чачак 

ПИБ: 100894847 

Матични број: 7181671 

Т.Р.: 840-6661-30 

Тел: 032 322-556 

 
 
 
 
 
 
 
 

Датум: 29.03.2022. године 

Број документа: 331 

 

 

На основу члана 17.  Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“ 

број 88/2017, 27/2018 др. закони, 10/2019, 27/2018-др.закон и 6/2020),  Правилника о ближим 

условима за остваривање припремног предшколског програма (бр.110-00-00342/2010-07 од 

28.маја 2012. године) и одлуке Управног одбора број:328 од 28.03.2022. године, 

Предшколска установа „Радост“ Чачак, објављује следећи: 
 

 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

за упис деце рођене од 1. марта 2016. године  до краја фебруара 2017. године у 

припремни предшколски програм у трајању од четири сата дневно у Предшколској 

установи „Радост“ Чачак за 2022/2023. годину 

од 01. априла до 15. априла 2022. године 

 

У следећим објектима  и местима: 
 

1. Објекат "СУНЦЕ" - Авенија /Булевар Вука Караџића/ 

2. Објекат "НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ" /улица: Надежде Петровић/ 

3. Објекат "БОШКО БУХА" /улица: Светогорска/ 

Ван седишта установе-на сеоском подручју у простору  при основним школама: 

1. Заблаће 

2. Доња Трепча 

3. Миоковци 

4. Милићевци 

5. Трнава 

6. Горња Горевница 

7. Tрбушани 

 

Јавни позив за упис у ППП четворочасовни програм ће трајати  почев од 01. априла до 

15. априла  2022.године. 
 

 

Потребна документација: 

 

1. Попуњен образац Захтева за упис детета у предшколску установу  

2. Очитана лична карта оба родитеља/др.законског заступника 

3.  Извод из матичне књиге рођених за дете-фотокопија (родитељ/др. законски 

заступник подноси лично или прибавља установа по службеној дужности, уз 

сагласност родитеља/др.законског заступника). 
 

Захтев  за упис детета  се може поднети: 

 

1.електронским путем, на линку www.euprava.gov.rs 

За овако поднете пријаве систем аутоматски прибавља податке из Матичне књиге рођених 

тако да родитељ/др.законски заступник не прибавља ова документа. 

http://www.euprava.gov.rs/


 

 2. лично  у вртићу „Сунце“, Булевар Вука Караџића бб,  у времену од 10.00 до 14.00  

часова  

за објекте:  

1.„СУНЦЕ“ 

2. "НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ 

3. "БОШКО БУХА"  

 

-  за  ППП групе на сеоском подручју у простору  при основним школама : 

1. Заблаће, у времену  од  10.00 до 11.00  часова: 

2. Доња Трепча, у времену  од  10.00 до 11.00  часова  

3. Миоковци, у времену  од 10.00 до 11.00  часова 

 4. Милићевци, у времену  од 10.00 до 11.00  часова 

5. Трнава у времену,   од 10.00 до 11.00  часова 

6. Горња Горевница,  у времену од 10.00 до 11.00  часова 

7. Трбушани, у времену од 10.00 до 11.00  часова 

 

Напомена: Захтев за упис детета у Предшколску установу "Радост" Чачак може се  преузети  

на сајту установе  www.radost.edu.rs,  или у објекту  „Сунце“ у времену од 10.00 до 14.00  

часова  или код васпитача  ППП групе у наведеним местима на сеоском подручју где ће дете 

похађати  припремни предшколски програм у времену  од  10.00 до 11.00  часова: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Директор ПУ „Радост“ Чачак 

                          Вера Јовановић 

http://www.radost.edu.rs/

