
         ГРАД  БАЊА ЛУКА 

ЈУ“ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ“ 

              БАЊА ЛУКА 

Број: 01-507 /17 

Датум: 30.05.2017.год 

 

 На основу чланa16. Правилника о начину и поступку пријема дјеце у вртиће ЈУ „Центар за предшколско васпитање и 

образовање“ Бања Лука  и одлуке директора о расписивању Конкурса , Центар расписује: 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 
о пријему дјеце јасличког и вртићког узраста у радној 2017/2018.години 

I 
 ЈУ „ Центар за предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука, уписује  405 дјеце у радној 

2017/2018.години, старости од једне године до поласка у школу у дјечије вртиће како слиједи: 

1. У вртићу „НЕВЕН“ Срђе Злопоглеђе 42. уписаће укупно: .................. 44  дјеце и то: 

- Јасличког узраста од 1-3 година...................... 10  

- Млађа група, годиште 2014. ...........................  10 

- Средња група, годиште 2013...........................    4 

- Забавишна група...............................................  20 

2. У вртићу „БУБАМАРА“ , Браће Југовића 1. уписаће укупно: ..............19 дјеце и то: 

- Јасличког узраста од 1-3 година...................... 13 

- Млађа група, годиште 2014 .............................   3 

- Средња група, годиште  2013...........................   3 

3. У вртићу „ПРВИ КОРАЦИ“ Симе Миљуша 16 уписаће укупно: ........... 4 дјеце и то: 

- Јасличког узраста од 1-3 година......................     4 

4. У вртићу „ПЛАВИ ЧУПЕРАК“ Живојина Мишића 15. уписаће укупно: 45 дјеце и то: 

- Млађа група 2014.............................................      20 

- Средња група 2013. .......................................        5 

- Забавишна група ............................................      20 

5. У вртићу „ПИНОКИО“ Београдска 19 уписаће укупно: ............................8  дјеце и то: 

- Јасличког узраста од 1-3 година......................      6 

- Мјешовита група.............................................        2 

6. У вртићу „НАТАША“ Кордунашка бб уписаће укупно: ............................15 дјеце и то: 

- Млађа група, годиште 2014.  ..........................      15 

7. У вртићу „ПЧЕЛИЦА“ Симе Шолаја12. уписаће укупно: ...........................7  дјеце и то: 

- Јасличког узраста од 1-3 година......................       7 

8. У вртићу „НАША ДЈЕЦА“ Саве Мркаља7. уписаће укупно:.................... .25  дјеце и то: 

- Јасличког узраста од 1-3 година.....................      10 

- Млађа група, годиште 2014 ............................      10 

- Средња група, годиште2013..........................        5 

9. У вртићу „БАМБИ“ Равногорска 20. уписаће укупно: ................................29 дјеце и то: 

- Млађа група, годиште 2014. ............................      12 

- Средња група, годиште 2013............................        2 

- Забавишна група................................................      15 

10. У вртићу „ТИЈАНА“ Ф.Г.Лорка 19. уписаће укупно: .....................................5  дјеце и то: 

- Јасличког узраста од 1-3 година......................        5 

11. У вртићу „СУНЦЕ“ Симе Матавуља 10. уписаће укупно: ...............................5 дјеце и то: 

- Јасличког узраста од 1-3 година........................       5 

12. У вртићу „РАДОСТ“ Краља Николе 32. уписаће укупно: ..............................45 дјеце и то: 

- Јасличког узраста од 1-3 година.........................       7 

- Млађа група, годиште 2014 ...............................      18 

- Забавишна група..................................................      20 

13. У вртићу „СРЕЋНО ДЈЕТИЊСТВО“ Карађорђева 237. уписаће укупно:.... 15 дјеце и то 

- Јасличког узраста од 1-3 година.........................       15 

14. У вртићу „ЈЕЖЕВА КУЋИЦА“ Краља П.IКарађорђевића 88. уписаће укупно: 6. дјеце и то: 

- Јасличког узраста од 1-3 година........................          6  

15. У вртићу „ ЛАНА“ Краља П. II Карађорђевића 65. уписаће укупно:................. 4 дјеце и то: 

- Јасличког узраста од 1-3 година.........................         4  

16. У вртићу „КОЛИБРИ“ Петра Пеције бб. уписаће укупно: ................................40 дјеце и то: 

- Јасличког узраста од 1-3 година.........................        10 

- Млађа група, годиште 2014................................         13 

- Средња група, годиште 2013..............................           7 

- Забавишна група..................................................         10 

 

17. У вртићу ,,МАРИЈА МАЖАР“Пионирска бб уписаће укупно: ..........................13 дјеце и то: 



- Јасличког узраста од 1-3 година...........................         7 

- Млађа  група., годиште 2014.................................         3 

- Средња група годиште 2013.................................          3 

 

18. У вртићу „ДОРА“Карађорђева 237. уписаће укупно:   ........................................67 дјеце и то: 

- Млађа група, годиште 2014. .................................         40 

- Средња група, годиште 2013.................................         17 

- Мјешовита група....................................................          10 

 

19. У вртићу „ЛУНА“ Крфска 74. уписаће укупно: .............  .......................................5  дјеце и то: 

- Јасличког узраста од 1-3 година............................   5  

20. У вртићу „ЦВРЧАК“ Крфска 84. уписаће укупно: .................................................4 дјеце и то: 

- Јасличког узраста од 1-3 година................................. 4                                                                                                                                             

II 

Уз пријаву доставити: 

1. Извод из МКР дјетета/дјеце ако се ради о вишечланим породицама 

2. Увјерење којим је утврђен статус корисника права на новчану помоћ, дјечји додатак и 

матерински додатак, 

3. Увјерење родитеља о степену инвалидности, 

4. Потврде о запослености родитеља, 

5. Љекарски налаз да је  ужи члан породице оболио од тешког обољења 

6. Извод из МКУ ако се ради о самохраном родитељу 

7. Увјерење о држављанству једног од родитеља који припадају мањинским етничким заједницама. 

III 

Пријаве за пријем дјеце подносе се на обрасцу који се добије у Центру, ул. Јована Дучића 3. Бања Лука или се 

може преузети на сајту Центра. 

Јавни Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. 

Уколико се у појединим вртићима појави већи број кандидата од оних који се траже Јавним конкурсом, Комисија 

за пријем дјеце задржава право да дијете распореди у следећи најближи вртић у којем има слободних мјеста. 

Само благовремени захтјеви ће се разматрати. 

О пријему и времену укључивања дјеце, родитељи  ће бити обавјештени путем спискова у року од 8 дана од дана 

рангирања кандидата , а који ће бити истакнути на огласној табли Управе Центра, ул. Јована Дучића 3 Бања Лука 

и на Сајту Центра. 

Укључивање новопримљене дјеце вршиће се одмах по обавјештењу. 

Д И Р Е К Т О Р : 

 

Јелена Куртиновић, проф. 

 

 


