
 

 
 
Рeпублика Србија 
Град Крагујевац 
Комисија за пријем деце у целодневни боравак 
у предшколске установе чији је 
оснивач град Крагујевац 
Број:  2042 /20 
Дана: 23.05.2020. 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 2020/21.годину на седници одржаној дана 23.маја 2020. године, донела,  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

  
I    Комисија неће разматрати електронске захтеве за пријем деце у целодневни боравак у предшколске 
установе чији је оснивач град Крагујевац, који су поднети као „дупли“, односно које је родитељ/ законски 
заступник, поднео за исто дете два или више пута или је родитељ/законски заступник погрешно попунио 
пријаву или је одустао од електронске пријаве:  
 
Деловодни број 

захтева 
ЕГН број 
захтева 

Име и презиме 
детета 

Напомена 

03-1313/102 6673431 Анастасија 
Миленковић 

Први захтев је пристигао поштом 16.03.2020.године 

03-1313/127 6678627 Уна Ђорђевић Први захтев је пристигао поштом 17.03.2020.године 

03-1313/128 6678672 Ружица Ђорђевић Први захтев је пристигао поштом 17.03.2020.године 

05-1200/157 6720494 Магдалена 
Глишовић 

Погрешно попуњен захтев (родитељ одустао од е-
захтева) 

05-1200/182 6737871 Његош Пелевић Погрешно попуњен захтев (родитељ одустао од е-
захтева) 

05-1200/196 6753781 Андрија 
Цветковић 

Погрешно попуњен захтев (родитељ одустао од е-
захтева и поднео нови захтев лично) 

/ 6712798 Димитрије 
Тодоровић 

Погрешно попуњена пријава (исти матични број друго 
име детета) 

/ 6712799 Дуња Тодоровић Погрешно попуњена пријава (исти матични број друго 
име детета) 

/ 6712801 Димитрије 
Тодоровић 

Погрешно попуњена пријава (исти матични број друго 
име детета) 

/ 6736298 Срна 
Миловановић 

Погрешно попуњена пријава (исти матични број друго 
име детета) 
 

/ 6736364 Филип 
Миловановић 

Погрешно попуњена пријава (исти матични број друго 
име детета) 

/ 6764695 Максим Зековић Погрешно попуњена пријава (исто име детета 
различити матични број) 



/ 6764705 Максим Зековић Погрешно попуњена пријава (исто име детета 
различити матични број) 

/ 6764115 Максим Зековић Погрешно попуњена пријава (исто име детета 
различити матични број) 

/ 6764718 Максим Зековић Погрешно попуњена пријава (исто име детета 
различити матични броj) 

/ 6764725 Максим Зековић Погрешно попуњена пријава (исто име детета 
различити матични број) 

/ 6764730 Максим Зековић Погрешно попуњена пријава (исто име детета 
различити матични број) 

/ 6755978 Ђорђе Којић Погрешно попуњена пријава (конкуеисали само за 
вртић „Аутић“ који није обухваћен конкурсом) 

/ 6709082 Коста Кљајић Погрешно попуњена пријава (пријава поднета за 
старије дете које већ иде у вртић) 

/ 6668755 Марта Средојевић Погрешно попуњена пријава (пријава поднета за 
старије дете школског узраста) 

/ 6712768 Нађа Николић Погрешно попуњена пријава (пријава поднета за 
старије дете школског узраста) 

/ 6729307 Младен Петковић Погрешно попуњена пријава (пријава поднета за 
старије дете школског узраста) 

/ 6757124 Јулија Марковић Погрешно попуњена пријава (пријава поднета за 
старије дете школског узраста) 

/ 6758592 Ленка Јовановић Погрешно попуњена пријава (пријава поднета за 
старије дете школског узраста) 

/ 6773555 Јакша Бекчић Пријава пристигла након рока предвиђеног за 
подношење електонских пријава (08.04.2020.године) 

(Напомена : Сви родитељи/законски заступници контактирани телефонским путем и обавештени о пропустима) 

 

II  Комисија неће разматрати поднете електронске пријаве за припремни предшколски програм у трајању од 
4 сата (полудневни програм),  обзиром да Конкурс за пријем деце за радну 2020/21.годину за припремни 
предшколки програм у трајању од 4 сата (полудневни програм) није  расписан, према Одлуци директора  
предшколских установа чији је основач град Крагујевац  исти ће бити  расписан у периоду од 
09.06.2020.године, па се одбацију као преурањени: 
 

1. 05/1200/102 6688529 Игњат 
Влаховић 

Погрешно попуњен захтев (родитељ поднео за 4 сата (полудневни 
програм) 

2. 05/1200/166 6729378 Душан Росић Погрешно попуњен захтев (родитељ поднео за 4 сата (полудневни 
програм) 

3. 05/1200/181 6737725 Ђорђе 
Мачужић 

Погрешно попуњен захтев (родитељ поднео за 4 сата (полудневни 
програм) 

 
(Напомена : Сви родитељи/законски заступници контактирани телефонским путем и обавештени о 
пропустима) 

 
III Комисија неће разматрати непосредно / путем Поште предате захтеве за пријем деце у целодневни 
боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац, и то:  

 
1. Захтев број 03-1313/498 од 18.05.2020.године који је поднела Сара Тршић, обзиром да је већ за исто 

дете Дашу Тршић,  поднела електронски захтев; 

 
2. Захтев који је поднела Драгана Јоксић путем Поште дана 17.03.20202.године, обзиром да је већ за 
исто дете Ђорђевић Димитрија, поднела електронски захтев; 

 



3. Захтев број 05-1200/358 од 16.03.2020.године који је поднео Ђуровић Душан,  обзиром да је већ за 
исто дете Ђуровић Магдалену, поднет електронски захтев; 

 
4. Захтев број 05-1200/377 од 18.05.2020.године који је поднела  Марина Весић,  обзиром да је већ за 
исто дете Весић Николину, поднет електронски захтев; 

 
5. Захтев број 05-1200/369 од 19.05.2020.године који је поднела  Марија Јањић,  обзиром да је већ за 
исто дете Матеју Јањић,поднет електронски захтев; 

 
6. Захтев број 03-1313/553  од 18.05.2020.године који је поднела  Јелена Милошевић,  обзиром да је 
већ за исто дете Милошевић Петра, поднет електронски захтев; 

 
    
IV Против овог Закључка није дозвољен приговор.   
 

V   Овај Закључак објавити на званичној интернет страници града Крагујевца, предшколских установа. 
 

                                                                   ПРЕДСЕДНИК  
Мирјана Гајовић Марковић,с.р. 

 


