
Комисијa за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је 
оснивач град Крагујевац на основу члана 14. став 2. Правилника о начину, критеријумима 
и поступку пријема деце у Предшколску установу ''Нада Наумовић'' у Крагујевцу број: 05-
2097 од 01.04.2019. године – Пречишћен текст и члана 14. став 2. Правилника о начину, 
критеријумима и поступку пријема деце у Предшколску установу ''Ђурђевдан'' у 
Крагујевцу број: 03/1-1748 од 01.04.2019. године – Пречишћен текст, на седници одржаној 
дана 04.06.2019. године, донела је 

 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  
о 

одбацивању Захтева за пријем у целодневни боравак у предшколске 
установе чији је оснивач Град за радну 2019/20. годину 

 
 
I Одбацују се као неблаговремени: 

 
 

1. Захтев за пријем у целодневни боравак који је поднела Вељовић Данијела из 
Крагујевца, за дете Вељовић Вању, заведен под бројем 03-2842 од 15.05.2019. 
године – примљен путем поште (датум пријема 14.05.2019. године) 
 

2. Захтев за пријем у целодневни боравак који је поднела Јелка Аксентијевић из 
Крагујевца, за дете Аксентијевић Владимира, заведен под бројем 03-3321 од 
03.06.2019. године – примљен путем поште (датум пријема 31.05.2019. године). 
 
 

II Одбацују се као непотпуни: 
 

1. Захтев за пријем у целодневни боравак који је поднела Јелена Мајсторовић из 
Крагујевца, за дете Мајсторовић Бошка, заведен под бројем 03-1613/0556 од 
03.05.2019. године – недостају докази о радно правном статусу оца и 
приходима - Обавештена мајка дана 07.05.2019. године, телефонским путем, да у 
року од 3 дана од обавештавања допуни документацију: Овереним од судског 
тумача акта о радно – правном статусу и просеку примања. Исти нису достављени 
(достављена је непреведена потврда и нејасан извод из банке); 
 

2. Захтев за пријем у целодневни боравак који је поднела Савић Александра из 
Крагујевца, за дете Савић Нађу, заведен под бројем 03 -1613/0757 од 07.05.2019. 
године – недостају приходи за оца за период X–XII 2018 – Обавештени су дана 
13.05.2019. године, телефонским путем, да у року од 3 дана од обавештавања 
допуне документацију: потврдом о приходима (није достављено); 

 
3. Захтев за пријем у целодневни боравак који је поднела Милосављевић Јована из 

Крагујевца, за дете Kaan Zafer Dilmac, заведен под бројем 03 -1613/0785 од 
07.05.2019. године – недостајe доказ о самосталном вршењу родитељског 
права или комплетна документација за оца (радни статус и примања) – 
Обавештена дана 13.05.2019. године, телефонским путем, да у року од 3 дана од 
обавештавања допуни документацију: доказ о самосталном вршењу родитељског 
права или документација за оца (није достављено); 
 



4. Захтев за пријем у целодневни боравак који је поднела Петровић Данијела из 
Крагујевца, за дете Радовановић Мартина, заведен под бројем 03 -1613/0670 од 
07.05.2019. године –  недостају докази о радно правном статусу оца и 
приходима - Обавештена мајка дана 13.05.2019. године, телефонским путем, да у 
року од 3 дана од обавештавања допуни документацију: Овереним од судског 
тумача акта о радно – правном статусу и просеку примања (достављен уговор о 
раду али не и доказ о приходима); 

 
5. Захтев за пријем у целодневни боравак који је поднела Миловановић Ивана из 

Крагујевца, за дете Миловановић Предрага, заведен под бројем 03 -1613/0739 од 
07.05.2019. године – недостаје доказ о радно правном статусу и приходи за 
оца – Обавештена је дана 13.05.2019. године, телефонским путем, да у року од 3 
дана од обавештавања допуни документацију (именована изјавила да отац не 
ради, али није доставила ни један доказ о томе) – у документацији пресуда о 
разводу брака по којој је старатељство над дететом подељено; 

 
6. Захтев за пријем у целодневни боравак који је поднела Јелена Петровић Лековић 

из Крагујевца, за дете Лековић Јанка, заведен под бројем 05-2225/0470 од 
03.05.2019. године – недостају приходи за мајку за период X–XII 2018. 
Обавештена је дана 13.05.2019. године, телефонским путем, да у року од 3 дана 
од обавештавања допуни документацију: потврдом о приходима, када је изјавила 
да има потврду из дечије заштите с обзиром на то да је била на породиљском (није 
достављена потврда); 

 
7. Захтев за пријем у целодневни боравак који је поднела Јовановић Живка из 

Крагујевца, за дете Миљојчић Ивана, заведен под бројем 05-2225/0566 од 03.05. 
2019. године – недостаје доказ о радно – правном статусу и приходи за оца, 
или доказ о самосталном вршењу родитељског права за мајку – Обавештена 
је дана 13.05.2019. године, телефонским путем, да у року од 3 дана од 
обавештавања допуни документацију: потврдом о радно – правном статусу и 
приходима за оца или доказом о самосталном вршењу родитељског права за мајку 
(није достављено, односно достављена је само Тужба ради вршења родитељског 
права и издржавања поднета 02.05.2019. године); 
 

8. Захтев за пријем у целодневни боравак који је поднела Живковић Светлана из 
Крагујевца, за дете Живковић Дуњу, заведен под бројем 05-2225/0557 од 
03.05.2019. године – недостају приходи за оца, за период X–XII 2018. 
Обавештени дана 13.05.2019. године, телефонским путем, да у року од 3 дана, од 
обавештавања допуне документацију: потврду о приходима (није достављена 
потврда); 
 

9. Захтев за пријем у целодневни боравак који је поднела Петковић Татјана из 
Крагујевца, за дете Марковић Хелену, заведен под бројем 05-2225/0663 од 
06.05.2019. године – недостају приходи за мајку, за период X–XII 2018. и 
потврда о радно – правном статусу. Обавештена дана 13.05.2019. године, 
телефонским путем, да у року од 3 дана од обавештавања допуни документацију: 
потврдом о радно – правном статусу и приходима (није достављена потврда, 
односно достављен је нејасан извод из банке); 
 
 
 



10. Захтев за пријем у целодневни боравак који је поднела Перовић Марија из 
Крагујевца, за дете Перовић Ленку, заведен под бројем 05-2225/0713 од 
07.05.2019. године – недостају уверења из ПИО Фонда за оба родитеља.  
Обавештена дана 13.05.2019. године, телефонским путем, да у року од 3 дана од 
обавештавања допуни документацију: уверењима из ПИО Фонда (није 
достављено); 
 

11. Захтев за пријем у целодневни боравак који је поднела Крстић Милица из 
Крагујевца, за дете Крстић Нађу, заведен под бројем 05-2225/0797 од 07.05.2019. 
године – недостајe доказ о самосталном вршењу родитељског права или 
комплетна документација за оца (радни статус и примања). Обавештена дана 
15.05.2019. и 16.05.2019. године, телефонским путем, да у року од 3 дана, од 
обавештавања допуни документацију: доказ о самосталном вршењу родитељског 
права или комплетна документација за оца (радни статус и примања) - није 
достављено; 

 
12. Захтев за пријем у целодневни боравак који је поднела Милојевић Марија из 

Крагујевца, електронским путем, за дете Милојевић Андреја, заведен под бројем 
03 -1613/0582 од 06.05.2019. године – недостају докази о радно правном 
статусу и приходима за оба родитеља - Позвани дана 06.05.2019. године, 
телефонским путем, али се нису јављали, па им је дана 09.05.2019. године послато 
обавештење путем maila о допуни документације (нису доставили); 
 

13. Захтев за пријем у целодневни боравак који је поднео Ђурђевић Бојан из 
Крагујевца, електронским путем, за дете Ђурђевић Јулију, заведен под бројем 03 
-1613/0041 од 12.04.2019. године – недостају докази о радно правном статусу и 
приходима за оба родитеља. Обавештен дана 19.04.2019. године, телефонским 
путем, да у року од 3 дана, од обавештавања допуни документацију: доказима о 
радно – правном статусу и примањима. Обавештење послато и путем maila о 
допуни документације (нису доставили); 
 

14. Захтев за пријем у целодневни боравак који је поднела Кристина Вељановић 
Вранић из Крагујевца, електронским путем, за дете Вранић Анђелу, заведен под 
бројем 03 -1613/0396 од 25.04.2019. године – недостају докази о радно правном 
статусу и приходима за оба родитеља. Обавештена дана 03.05.2019. године, 
телефонским путем, да у року од 3 дана, од обавештавања допуни документацију: 
доказима о радно – правном статусу и примањима. Обавештење послато и путем 
maila о допуни документације (нису доставили); 

 
15. Захтев за пријем у целодневни боравак који је поднео Костић Стефан из 

Крагујевца, електронским путем, за дете Костић Паулину, заведен под бројем 05 -
2225/0808 од 07.05.2019. године – недостају докази о радно правном статусу и 
приходима за мајку (отац незапослен). Обавештен дана 10.05.2019. године, 
телефонским путем, да у року од 3 дана, од обавештавања допуни документацију: 
доказима о радно – правнм статусу и примањима. Обавештење послато и путем 
maila о допуни документације (није достављена); 
 

 
16. Захтев за пријем у целодневни боравак који је поднео Костић Никола из 

Крагујевца, електронским путем, за дете Костић Илију, заведен под бројем 05 -
2225/0349 од 25.04.2019. године – недостају докази о радно правном статусу и 



приходима за оба родитеља. Обавештен дана 03.05.2019. године, телефонским 
путем, да у року од 3 дана, од обавештавања допуни документацију: доказима о 
радно – правнм статусу и примањима за оба родитеља. Обавештење послато и 
путем maila о допуни документације (није достављено); 

 
 

17. Захтев за пријем у целодневни боравак који је поднео Милош Павић из 
Крагујевца, електронским путем, за дете Павић Нађу, заведен под бројем 05 -
2225/0051 од 12.04.2019. године – недостају докази о радно правном статусу и 
приходима за оца (мајка незапослена). Обавештен дана 19.04.2019. године, 
телефонским путем, да у року од 3 дана од обавештавања допуни документацију: 
доказима о радно – правном статусу и примањима за оца. Обавештење послато и 
путем maila о допуни документације (није достављено).  
 
II Против овог Закључка није дозвољено улагање приговора. 
 
III Овај Закључак објавити на званичној интернет страници града Крагујевца, 

предшколских установа, на огласним таблама предшколских установа и улазним вратима 
свих радних јединица (вртића), који су у саставу предшколских установа. 

 
 

Комисијa за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе  
чији је оснивач град Крагујевац 

Број: 3315  
Датум: 04.06.2019. године 

К р а г у ј е в а ц 
 

 
ПРЕДСЕДНИК  

Мирјана Гајовић Марковић, с.р. 
 
 

 
 

 
 

 

 


