
 

ОГЛАС 
 

на основу Одлуке бр. 20/2012 (31. VIII.) Министарства за људске ресурсе  

 о упису у предшколске васпитне установе за 2021/2022 васпитну годину 
 

у Српско забавиште у Сегедину, (6720 Сегедин, Штефанија 7.)  
 

Упис у забавиште: од 20. до 23. априла 2021. године, између 8-17 часова 
 

Упис је могуће извршити електронским путем или лично. Путем електронске поште на адресу 

kontakt@nikola-tesla.hu, молимо приложити следеће документе (скенирано, фотографисано).  

За дете: 

- обе стране личне карте, 

- извод из матичне књиге рођених, 

- обе стране картице о месту становања, 

- картицу са бројем здравственог осигурања (TAJ картица). 

 

Молимо Вас, да као предмет дописа наведете „Упис у забавиште“  

 

У допису наведите седеће податке: 

- девојачко име и презиме мајке, 

- име и презиме оца, старатеља, 

- адреса боравка за службену комуникацију, контакт (број телефона, електронска пошта). 

 

Уколико родитељ из оправданих, објективних разлога није у могућности да упис обави електронским 

путем то може учинити лично. Лично, упис детета се врши у унапред заказаном термину након 

регистрације на телефонским бројевима: 

 

+36-20-228-5261  +36-1-351-6553 +36-1-351-6556 +36-70-337-2589 

 

Уколико je родитељ спречен да упис обави у назначеном термину то накнадно може 

учинити 28. априла 2021. године. 

 
Предшколско васпитање обавезно је за децу од 3. године до уписа у основну школу. У забавиште се може 

уписати и дете које је млађе од три године под условом, да у року од шест месеци од тренутка уписа, 

напуни три године. Родитељ, односно други законски старатељ дужан је да своје дете које до 31. августа 

напуни 3 године, упише у предшколску установу. Уколико не испуни своје законске обавезе, родитељ 

тиме крши закон. Приказ оригиналних докумената вршиће се првог радног дана 2021/2022. васпитне 

године. По доношењу одлуке о упису деце у забавиште, родитељи односно старатељ ће бити обавештени 

писменим путем до 23. маја 2021. године. 

 

У Будимпешти, 11. марта 2021.  

  

  

 

Вера Пејић Сутор ср. 

                                                                                     председник ССМ   

 

Caмоуправа Срба у Мађарској 

1055 Будимпешта 

V кварт, Ул. Микше Фалка 3. lI/1. 

Tелефон: +36-1-331-5345 Факс: +36-1-269-0638 

имејл: ssm@t-online.hu 

Szerb Országos Önkormányzat 
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V. ker. Falk Miksa u. 3. Il/1. 

Telefon: +36-1-331-5345 Fax: +36-1- 269-0638 

e-mail: ssm@t-online.hu 


