Деца се примају у Установу на основу остварених бодова, који се уносе у ранг листу, а по основу
следећих критеријума:
Ред.
број
Критеријум
1.
Деца жртве насиља у породици

Број
бодова
2

2.
3.

4.

Деца из породица која користе неки облик социјалне заштите
и деца без родитељског старања
Деца самохраних родитеља:
1) други родитељ непознат;
2) други родитељ преминуо, а није остварено право на
породичну пензију;
3) други родитељ постао потпуно и трајно неспособан за рад,
а није стекао право на пензију;
4) други родитељ преминуо, а остварено је право на
породичну пензију;
5) други родитељ на издржавању казне затвора дуже од шест
месеци;
6) други родитељ не врши родитељско право по одлуци суда;
7) други родитељ не доприноси издржавању детета, а
извршење обавезе издржавања није било могуће обезбедити
постојећим и доступним правним средствима и поступцима
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Деца из социјално нестимулативних средина
2

5.

Деца са сметњама у психофизичком развоју
2

6.
7.

Деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или
има сметње у психофизичком развоју
Деца тешко оболелих родитеља

2
2

8.
9.

Деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус
расељеног или прогнаног лица
Деца предложена од стране центра за социјални рад

2
0,5

10.
11.

Деца из средина у којима је услед породичних и других
животних околности угрожено здравље, безбедност и развој
Деца запослених родитеља и редовних студената

2
2

12.
13.

14.

Деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у
примарној породици
Деца чија су браћа или сестре већ уписани у исту
предшколску установу (изузев деце чија су браћа или сестре
уписани у припремни предшколски програм (ППП) у
полудневном трајању)
Остала деца:
1. Запослен само један родитељ
2. Незапослена оба родитеља
3. Близанци из прве трудноће у примарној породици (прво и
друго дете)
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0,5

1
0,5
(по 0,5)

