
 

 
Рeпублика Србија 
Град Крагујевац 
Комисија за пријем деце у целодневни боравак 
у предшколске установе чији је 
оснивач град Крагујевац 
Број:  1925/21 
Дана: 24.04.2021. године 
К р а г у ј е в а ц 
 

Комисија за пријем деце у целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град 
Крагујевац (у даљем тексту: Комисија), на основу члана 18. Пословникa о раду Комисијe за пријем деце у 
целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац: 1303/20 од 12.03.2020. године 
у вези Јединственог јавног конкурса за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је 
оснивач град Крагујевац за радну 2021/22. годину на седници одржаној дана 24.04.2021. године, донела:  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I     Комисија неће разматрати електронске захтеве за пријем у целодневни боравак у предшколске установе 
чији је оснивач град Крагујевац, који су поднети као „дупли“, односно које је родитељ/законски заступник, 
поднео електронским путем  за исто дете  два или више пута, у току трајања конкурсне процедуре, и то: 
 
Р. 

Бр. 
Дел. бр. захтева Име и презиме детета Матични број 

детета 
Напомена 

1. 03-1015/678 Маша Новаковић 2305019725017 Дупли захтев 
 
II   Комисија неће разматрати захтеве за пријем у целодневни боравак у предшколске установе чији је 
оснивач град Крагујевац поднете непосредно/путем мејла (konkursvrtici@kg.org.rs), а који су поднети као 
„дупли“, односно за које је родитељ већ поднео захтев електронским путем – Е управа, и то: 
 
Р. 

Бр. 
Дел. бр. захтева Име и презиме детета Матични број 

детета 
Напомена 

1. 05-800/614 Лука Продановић 1910018720019 Дупли захтев 
2. 05-800/673 Петар Пантовић 0204017720028 Дупли захтев 
3. 03-1015/846 Страхиња Парезановић 1908020720013 Дупли захтев 
4. 03-1015/981 Ђурђа Никић 2011020725019 Дупли захтев 
5. 03-1015/728 Василије Гавриловић 0204020720020 Дупли захтев 

 
 
III   Комисија неће разматрати захтеве за пријем у целодневни боравак у предшколске установе чији је 
оснивач град Крагујевац поднете путем мејла (konkursvrtici@kg.org.rs), а који су поднети као „дупли“, односно 
за које је родитељ већ поднео захтев непосредно, и то: 
 
Р. 

Бр. 
Дел. бр. захтева Име и презиме детета Матични број 

детета 
Напомена 

1. 03-1015/979 Петар Борисављевић 0808019720044 Дупли захтев 
 
 
Комисија ће за децу наведену у табеларном приказу разматрати првоподнету пријаву, као пријаву која је 
временски прва пристигла, односно прва поднета. 



  
IV   Против овог Закључка није дозвољен приговор.   
 
V  Овај Закључак објавити на званичним интернет страницама предшколских установа. 

                                                                   ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                Мирјана Манић, с.р. 


