
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
''БАМБИ'' – КУЛА 
Јосипа Крамера 19 
Тел: 025-722-139 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
 

                                                                                 

    Вртићи у којима има расположивог капацитета за наведени узраст по Конкурсу за упис 
деце у Предшколску установу „Бамби“ Кула  2022/23 годину 
 
Кула: 
 
Вртић„Сунчица ,  
- уписују се  деца у целодневни боравак старости од једне до поласка у школу. 
Вртић „Колибри“   
- уписују се деца у целодневни боравака старости од једне године до поласка у школу . 
Вртић „Маслачак'' 
-  на мађарском језику уписују се деца у полудневни боравак старости од 4 године до 

поласка у школу  
- на српском језику уписују се деца у  целодневни боравак старости од 3 године до 

поласка у школу  
Вртић ''Бубамара''  
- уписују се деца припремног предшколског програма  у полудневни боравак. 
          Млађа деца уписиваће се  уколико буде упражњених места. 
 
Црвенка: 
 
Вртић ''Шећерко“ 
- уписују се деца у целодневни боравак старости од 1 до 5,5 година 
 Вртић“ Веверица“ 
- уписују се деца у полудневни боравак старости од 3 године до поласка у школу 
- уписују се деца припремног предшколског програма  у целодневни боравак. 
 
 
Сивац: 
 
Вртић ''Чувари осмеха“ 
- уписују се деца у целодневни боравак старости од 1 године  до поласка у школу . 
Вртић „Невен“ 
- уписују се деца припремног предшколског програма у полудневни боравак. 
        Млађа деца уписиваће се уколико буде упражњних места. 
 
Руски Крстур: 



 
Вртић„Цицибан“ 
На русинском језику: 
-  уписују се  деца у целодневни боравак старости од једне године  до поласка у школу  
- у полудневни боравак деца припремног предшколског узраста (деца рођена од 

01.03.2016. до 28.02.2017.) 
 
Крушчић: 
 
Вртић „Вртуљак“ 
 
-  уписују се деца у  целодневни боравак старости од 2 године до поласка у школу  
-  уписују се деца припремног предшколског програма у полудневни боравак. 
 
 Липар: 
 
Вртић „Рода“ 
- уписују се деца припремног предшколског програма у полудневни боравак. 
       Млађа деца уписиваће се уколико буде упражњних места. 
 
У припремни предшколски програм ,у полудневном и целодневном трајању уписују    

се  деца  рођена од 01.03.2016. до 28.02.2017. 
 

НАПОМЕНА :у случају да у припремно предшколским групама постоје слободна места 
уписаћемо и децу рођену од 01.03.2017. до 28.02.2018. 
 

                                                                                          Директор ПУ''Бамби'': 

                                                                                            Снежана Булатовић 

                                                                                

 


