
 

 
Рeпублика Србија 
Град Крагујевац 
Комисија за пријем деце у целодневни боравак 
у предшколске установе чији је 
оснивач град Крагујевац 
Број:  3034/20 
Дана: 08.07.2020. године 
К р а г у ј е в а ц 

 
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 
08.07.2020. 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 2020/21 годину 

 
 

I Одбацују се као непотпуни: 
 

1. Захтев за пријем у целодневни боравак који је непосредно поднела Таловић Невена из Крагујевца, за 
дете Вуковић Вукашина, заведен под бројем: 03-1313/810 од 29.05.2020 године – недостају докази 
да је подносилац захтева корисник социјалне помоћи ( приложено решење – истекло ), односно 
да су родитељи незапослени, као и да подносилац захтева самостално врши родитељско право  
- У првом телефонском разговору обављеном дана 30.05.2020. године, у циљу обавештавања 
подносиоца о утврђеним недостацима у документацији, сестра подносиоца захтева ( која се јавила на 
остављени контакт телефон ) обавештена је да право по основу приложеног Решења Центра за 
социјални рад о признавању права на социјалну помоћ истекло 15.12.2019. године и да је неопходно, 
уколико и даље има право, да допуни документацију новим решењем са роком 03.06.2020. године. 
Како подносилац није доставио допуну, поново је контактиран дана 27.06.2020. године, када је 
подносилац захтева – мајка детета обавештена о потреби допуне документације и да уколико нема 
ново решење Центра, достави потврде о статусу незпосленог лица или доказ о самосталном вршењу 
родитељског права или доказ да је отац на издржавању казне ( мајка изјавила да нема доказ о 
самосталном вршењу родитељског права ) – рок 30.06.2020. године. Подносилац захтева није 
поступио ни по поновљеном обавештењу Комисије. 

 
2. Захтев за пријем у целодневни боравак који је непосредно поднела Таловић Невена из Крагујевца, за 

дете Вуковић Василија, заведен под бројем: 03-1313/811 од 29.05.2020 године – недостају докази 
да је подносилац захтева корисник социјалне помоћи ( приложено решење –истекло ), односно 
да су родитељи незапослени, као и да подносилац захтева самостално врши родитељско право  
- У првом телефонском разговору обављеном дана 30.05.2020. године, у циљу обавештавања 
подносиоца о утврђеним недостацима у документацији, сестра подносиоца захтева ( која се јавила на 
остављени контакт телефон ) обавештена је да право по основу приложеног Решења Центра за 
социјални рад о признавању права на социјалну помоћ истекло 15.12.2019. године и да је неопходно, 
уколико и даље има право, да допуни документацију новим решењем са роком 03.06.2020. године. 
Како подносилац није доставио допуну, поново је контактиран дана 27.06.2020. године, када је 
подносилац захтева – мајка детета обавештена о потреби допуне документације и да уколико нема 



ново решење Центра, достави потврде о статусу незпосленог лица или доказ о самосталном вршењу 
родитељског права или доказ да је отац на издржавању казне ( мајка изјавила да нема доказ о 
самосталном вршењу родитељског права ) – рок 30.06.2020. године. Подносилац захтева није 
поступио ни по поновљеном обавештењу Комисије. 

 
3. Захтев за пријем у целодневни боравак који је непосредно поднео Јакшић Никола из Крагујевца, за 

дете Јакшић Вукашина, заведен под бројем: 05-1200/341 од 18.05.2020 године – недостаје доказ о 
радно - правном статусу оца детета – Подносилац захтева је прво дана 30.05. 2020. године 
телефонским путем обавештен о потреби допуне документације ( потврда о просеку плате за мајку за 
период 10, 11. и 12. месец 2019. године и потврду о студирању за оца, односно да је уписан и у 
школској 2019/20 години) најкасније до 03.06.2020. године, када је подносилац захтева изјавио да нема 
потврду о упису, односно обнови уписа у текућој школској години. Подносилац захтева је обавештен 
да онда за себе достави потврду из ПИО фонда или други доказ о радно - правном статусу. Како 
подносилац захтева до дана 15.06. 2020. године није доставио тражену допуну, то је поново обављен 
телефонски разговор са подносиоцима захтева о потреби допуне документације, када се дана 
16.06.2020. године доставља допуна али само за мајку детета уз обавештавање Комисије, да ће се за 
тату тражени документ доставити 22.06.2020. године. Подносилац захтева није доставио тражену 
допуну. 

 
4. Захтев за пријем у целодневни боравак који је непосредно поднео Јакшић Никола из Крагујевца, за 

дете Јакшић Деспота, заведен под бројем: 05-1200/342 од 18.05.2020 године – недостаје доказ о 
радно - правном статусу оца детета – Подносилац захтева је прво дана 30.05.2020. године 
телефонским путем обавештен о потреби допуне документације ( потврда о просеку плате за мајку за 
период 10, 11. и 12. месец 2019. године и потврду о студирању за оца, односно да је уписан и у 
школској 2019/20 години) најкасније до 03.06.2020. године, када је подносилац захтева изјавио да нема 
потврду о упису, односно обнови уписа у текућој школској години. Подносилац захтева је обавештен 
да онда за себе достави потврду из ПИО фонда или други доказ о радно - правном статусу. Како 
подносилац захтева до дана 15.06. 2020. године није доставио тражену допуну, то је поново обављен 
телефонски разговор са подносиоцима захтева о потреби допуне документације, када се дана 
16.06.2020. године доставља допуна али само за мајку детета уз обавештавање Комисије, да ће се за 
тату тражени документ доставити 22.06.2020. године. Подносилац захтева није доставио тражену 
допуну. 

 
5. Захтев за пријем у целодневни боравак који је електронским путем поднео Жигић Ђорђе из 

Крагујевца, за дете Жигић Ему, заведен под бројем: 03/1313/161 - ЕГН 6688634 од 22.03. 2020 године 
– недостаје доказ о радно - правном статусу за оба родитеља са просеком примања за месец 
октобар, новембар и децембар 2019. године, као и потврда из ПИО фонда – Подносилац захтева 
обавештен је телефонским путем дана 22.05. 2020. године о потреби допуне документације до 
27.05.2020. године. Како подносилац захтева није поступио по упућеном обавештењу, поново му је 
упућено обавештење дана 05.06.2020. године, како по истом поново није поступљено, упућено је 
обавештење и путем Е портала дана 13.06.2020. године, као и поновно обавештење телефонским 
путем дана 22.06.2020. године. Подносилац захтева није доставио тражену допуну. 

 
6. Захтев за пријем у целодневни боравак који је електронским путем поднео Жигић Ђорђе из 

Крагујевца, за дете Жигић Нину, заведен под бројем: 03/1313/162 - ЕГН 6688638 од 22.03.2020. године 
– недостаје доказ о радно - правном статусу за оба родитеља са просеком примања за месец 
октобар, новембар и децембар 2019. године, као и потврда из ПИО фонда – Подносилац захтева 
обавештен је телефонским путем дана 22.05.2020. године о потреби допуне документације до 
27.05.2020. године. Како подносилац захтева није поступио по упућеном обавештењу, поново му је 
упућено обавештење дана 05.06.2020. године, како по истом поново није поступљено, упућено је 
обавештење и путем Е портала дана 13.06.2020. године, као и поновно обавештење телефонским 
путем дана 22.06.2020. године. Подносилац захтева није доставио тражену допуну. 

 
7. Захтев за пријем у целодневни боравак који је електронским путем поднела Живковић Драгана из 

Крагујевца, за дете Живковић Стефана, заведен под бројем: 03/1313/232 - ЕГН 6712790 од 
28.03.2020. године – недостаје доказ о радно - правном статусу за оба родитеља са просеком 
примања за месец октобар, новембар и децембар 2019. године, као и потврда из ПИО фонда – 
Подносилац захтева обавештен је телефонским путем дана 27.05.2020. године о потреби допуне 



документације до 01.06.2020. године. Како подносилац захтева није поступио по упућеном 
обавештењу, поново му је упућено обавештење дана 05.06.2020. године, како по истом поново није 
поступљено, упућено је обавештење и путем Е портала дана 13.06.2020. године, као и поновно 
обавештење телефонским путем дана 22.06.2020. године. Подносилац захтева није доставио тражену 
допуну. 

 
8. Захтев за пријем у целодневни боравак који је електронским путем поднела Мијаиловић Александра 

из Крагујевца, за дете Мијаиловић Мину , заведен под бројем: 03/1313/260 - ЕГН 6720998 од 
30.03.2020. године – недостаје доказ о радно - правном статусу за оца са просеком примања за 
месец октобар, новембар и децембар 2019. године, као и потврда из ПИО фонда – Подносилац 
захтева обавештен је телефонским путем дана 05.06.2020. године о потреби допуне документације до 
09.06.2020. године. Како подносилац захтева није поступио по упућеном обавештењу, поново му је 
упућено обавештење, како по истом поново није поступљено, упућено је обавештење и путем Е 
портала дана 13.06.2020. године, као и поновно обавештење телефонским путем дана 22.06.2020. 
године. Подносилац захтева није доставио тражену допуну. 

 
9. Захтев за пријем у целодневни боравак који је електронским путем поднео Костић Игор из Крагујевца, 

за дете Костић Лену, заведен под бројем: 03/1313/355 - ЕГН 6757076 од 05.04.2020. године – 
недостаје доказ о радно - правном статусу за оца са просеком примања за месец октобар, 
новембар и децембар 2019. године, као и потврда из ПИО фонда – Подносилац захтева 
обавештен је телефонским путем дана 23.05.2020. године о потреби допуне документације до 
27.05.2020. године. Како подносилац захтева није поступио по упућеном обавештењу, поново му је 
упућено обавештење дана 05.06.2020. године, како по истом поново није поступљено, упућено је 
обавештење и путем Е портала дана 13.06.2020. године, као и поновно обавештење телефонским 
путем дана 22.06.2020. године. Подносилац захтева није доставио тражену допуну. 

 
10. Захтев за пријем у целодневни боравак који је електронским путем поднела Миловановић Јелена из 

Крагујевца, за дете Марковић Јакова, заведен под бројем: 03/1313/361 - ЕГН 6757245 од 05.04.2020. 
године – недостаје доказ о радно правном статусу за мајку са просеком примања за месец 
октобар, новембар и децембар 2019. године, као и потврда из ПИО фонда – Подносилац захтева 
обавештен је телефонским путем дана 23.05.2020. године о потреби допуне документације до 
27.05.2020. године. Како подносилац захтева није поступио по упућеном обавештењу, поново му је 
упућено обавештење дана 05.06.2020. године, како по истом поново није поступљено, упућено је 
обавештење и путем Е портала дана 13.06.2020. године, као и поновно обавештење телефонским 
путем дана 22.06.2020. године. Подносилац захтева није доставио тражену допуну документације. 

 
11. Захтев за пријем у целодневни боравак који је електронским путем поднела Кнежевић Александра из 

Крагујевца, за дете Кнежевић Машу, заведен под бројем: 05/1200/227 - ЕГН 6764626 од 06.04.2020. 
године – недостаје доказ о радно - правном статусу за оба родитеља са просеком примања за 
месец октобар, новембар и децембар 2019. године, као и потврда из ПИО фонда – Подносилац 
захтева обавештен је телефонским путем дана 21.05.2020. године о потреби допуне документације до 
26.05.2020. године. Како подносилац захтева није поступио по упућеном обавештењу, поново му је 
упућено обавештење дана 09.06.2020. године (када је подносилац захтева изјавио да би одустао од 
захтева) како по истом није поступљено, односно није достављено писано обавештење о одустанку од 
захтева, упућено је обавештење и путем Е портала дана 13.06.2020. године, као и поновно 
обавештење телефонским путем дана 22.06.2020. године. Подносилац захтева није доставио тражену 
допуну документације, нити одустао од захтева писаним путем. 

 
12. Захтев за пријем у целодневни боравак који је електронским путем поднела Кнежевић Александра из 

Крагујевца, за дете Кнежевић Јакшу, заведен под бројем: 05/1200/231 - ЕГН 6764768 од 06.04.2020. 
године – недостаје доказ о радно - правном статусу за оба родитеља са просеком примања за 
месец октобар, новембар и децембар 2019. године, као и потврда из ПИО фонда – Подносилац 
захтева обавештен је телефонским путем дана 21.05.2020. године о потреби допуне документације до 
26.05.2020. године. Како подносилац захтева није поступио по упућеном обавештењу, поново му је 
упућено обавештење дана 09.06.2020. године (када је подносилац захтева изјавио да би одустао од 
захтева) како по истом није поступљено, односно није достављено писано обавештење о одустанку од 
захтева, упућено је обавештење и путем Е портала дана 13.06.2020. године, као и поновно 



обавештење телефонским путем дана 22.06.2020. године. Подносилац захтева није доставио тражену 
допуну документације, нити одустао од захтева писаним путем. 

 
13. Захтев за пријем у целодневни боравак који је електронским путем поднела Рајковић Александра из 

Крагујевца, за дете Рајковић Сташу, заведен под бројем: 05/1200/270 - ЕГН 6721124 од 30.03.2020. 
године – недостаје доказ о радно - правном статусу за оца са просеком примања за месец 
октобар, новембар и децембар 2019. године, као и потврда из ПИО фонда – Подносилац захтева 
обавештен је телефонским путем дана 20.05.2020. године о потреби допуне документације до 
25.05.2020. године. Како подносилац захтева није поступио по упућеном обавештењу, поново му је 
упућен позив дана 09.06.2020. године, како се нико није јављао на контакт телефоне, упућено је 
обавештење  путем Е портала дана 13.06.2020. године, као и поновно обавештење телефонским 
путем дана 22.06.2020. године. Подносилац захтева није доставио тражену допуну документације. 

 
II Против овог Закључка није дозвољено улагање приговора. 
 
III Овај Закључак објавити на званичној интернет страници града Крагујевца и предшколских 

установа. 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Мирјана Гајовић Марковић, с.р. 

 
 

 
 

 
 

 

 


