
ОГЛАС 

за пријем у забавиште 
 
Поштовани родитељи! 

 

Према параграфу 8.§ тачка (1) CXC. Закона о националном јавном васпитању  из 2011. године (у даљем тексту: Зјв) забавиште је васпитна 

установа за децу од треће године до школског узраста. 

Васпитни рад у забавишту је неопходан за одрастање детета и обавља се кроз разне активности које чине целовитост рада у забавишту, тако 

да је у свакој забавишној групи све време док ради забавиште обезбеђено присуство педагога-васпитача(ице), а по групама дневно укупно 

два сата преклопним временом а на основу 20/2012. (VIII.31. ) Уредбе Министарства за хумане ресурсе (у даљем: Уредба Мхр) параграф § 

12. „о функционисању васпитно-образовнох институција и употреби назива институције јавног васпитања“. 

По одредбама Зјв у години у којој дете до 31. августа напуни три године, од првог дана  васпитне године учествује на занимањима дневно 

најмање четири сата. (Зјв параграф 8. § члан (2) ) 

Ова обавеза се односи на децу која су се родила пре 1. септембра 2015. године, и још не иду у забавиште.  

Обавезно васпитање у забавишту се може извршавати и у оквирима развојно-рехабилитационог васпитања. (Зјв параграф 8. § члан (4) ) 

Забавиште има право да прими дете које своју трећу годину живота пуни у року од шест месеци, рачунајући од термина пријема у забавиште, 

под условом да је у насељу односно кварту главног града свако дете које је напунило три године примљено у забавиште. Такође може да се 

прими дете које своју трећу годину живота пуни у року од шест месеци, рачунајући од термина пријема у забавиште, уколико област пријема 

обухвата више насеља а дете располаже местом становања или местом боравка у датом месту, уколико је свако свако дете које је напунило 

три године примљено у забавиште па се молба трогодишњег или старијег детета за пријем у забавиште може одобрити. (Зјв параграф 8. § 

члан (1) ) 

Родитељ има право, да било када тражи пријем свог детета у забавиште, односно његов препис у друго забавиште. Пријем новопријављене 

деце у забавиште – уколико то број слободних места дозвољава – врши се током целе васпитне године.  

Пријављивање у забавиште, одлука о пријему, упис 

Шта треба знати о пријему у забавиште? 

- Родитељ са обзиром на обдарености и способности детета, одговарајући његовим интересовањима, према свом верском убеђењу, 

световном и народносном опредељењу, слободно бира забавиште (Зјв параграф 72. § члан (2) ) 

 

Датум пријаве: од 6. до 10. маја 2019. 

(од понедељка до петка) од 8:00 до 18:00 часова 

Адреса: Српско забавиште, основна школа, гимназија, колегијум и библиотека „Никола Тесла“  

1074 Budapest, Rózsák tere 6-7., 2309 Lórév, Dózsa György utca 63. és 6772 Deszk, Széchenyi utca 41. 
 

Потребни документи за упис у забавиште 

- Молба за пријем у забавиште, 

- Извод из матичне књиге рођених (лична идентификација) за дете, 

- Званични документ о адреси становања (за дете), 

- Идентификациони број социјалног осигурања (TAJ szám) за дете, 

- Књижица о вакцинацији, 

- У случају деце са специјалним потребама фотокопија стручног мишљења стручно-рехабилитационе експертске комисије, 

- Лична карта и документ о адреси становања родитеља који уписују дете у забавиште, 

- Потврда од послодавца да родитељ ради у близини забавишта, уколико не станује у том реону, 

- Потврда од лекара о трајној болести/ уколико родитељ располаже таквом потврдом, 

- Потврда од Државног трезора Мађарске о повишеном породичном додатку / уколико родитељ располаже таквом потврдом. 

Право на похађање забавишта за оне који нису мађарски држављани регулише Зјв параграф 92. § пасус (5),  тачка (3), право стичено на 

основу пасуса (1) чланови б), ц) може се примењивати у том случају ако родитељ располаже дозволом боравка дужом од три месеца.  

Приликом уписа у забавиште малолетног детета које није мађарски држављанин, осим претходно наведеног, родитељ треба да потврди 

правну основу боравка детета на територији Мађарске, број документа на основу којег је одобрен боравак у Мађарској /документ од 

Имиграционог уреда/, адреса становања, боравка, мајчино девојачко име и презиме, име оца или име законског заступника. (Уредба 

Министарства за хумане ресурсе (у даљем: Уредба Мхр) параграф § 90. пасус (3) члан (а) и (Зјв параграф 41. § пасус (4) члан а)-б)) 

Уколико је родитељ на дан пријављивања детета у забавиште тражио (и претходно дао податке електронске доступности), електронским 

путем добија обавештење да ли је дете примљено у забавиште или је одбијено. (Уредба Мхр параграф § 20. члан (1д).) 

- Дете треба примити првенствено у оно забавиште у близини којег станује, односно где му родитељ ради. О пријему у забавиште, 

препису у друго забавиште одлучује руководилац институције. Уколико број пријављене деце превазилази капацитет забавишта 

руководилац институције сазива комисију, која одлучује о пријему. (Зјв. параграф § 49. члан (2)). 

- Забавиште је обавезно да прими, преузме оно дете које живи у близини забавишта (у даљем: забавиште које обезбеђује обавезан 

пријем). (Зјв. параграф § 49. члан (3)).  

- Руководилац институције, о одлуци у вези молби за пријем и препис – уз писмено образложење одлуке и информацијом у вези жалбе 

– обавештава родитеље до 14. јуна 2019. године.  

- Руководилац институције позитивне одлуке у вези молбе за пријем или препис саопштава родитељима у писменој форми, а одбијене 

молбе саопштава у виду одлуке (Уредба Мхр параграф § 20. члан (4)). 

- Против одлуке коју је донело забавиште, родитељ у року од 15 дана од саопштења, или када је примио к знању, може да уложи жалбу 

руководиоцу институције (Зјв. параграф § 37. члан (2)). 

- Руководилац институције молбу за покретање жалбеног процеса, заједно са свим осталим документима, у року од осам дана – ради 

доношења одлуке – треба да проследи Самоуправи Срба у Мађарској као власнику, односно шефу Канцеларије ССМ.  

- У предмету власник спроводи поступак и доноси другостепену одлуку. Родитељ може путем суда да тражи преиспитивање одлуке 

власника, у року од тридесет дана од саопштења, позивајући се на повреду правних прописа (Зјв. параграф § 37. члан (3) тачка (б), 

параграф § 38. члан (4)). 

- Пријем нове деце се врши константно од првог дана школске-васпитне године.  

 

Први дан занимања у забавишту / први дан васпитне године: 

2. септембар 2019. (понедељак) 
 

Тог дана је и преузимање деце из јаслица која су примљена у забавиште.  
 

Последњи дан васпитне године: 

28. август 2020. (петак) 
 

Будимпешта, 12. март 2019. 

 

 

Вера Пејић Сутор, ср             др Јадранка Гергев, ср 

председник ССМ            шеф Канцеларије ССМ 


