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Директор Предшколске установе „Нада Наумовић“ Крагујевац и Директор 
Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац на основу члана 126. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник РС", бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20), 
члана 89. Статута ПУ „Нада Наумовић“ Крагујевац (бр.05-6280 од 07.10.2019. године) и члана 88. 
Статута ПУ „Ђурђевдан“ Крагујевац (бр. 03/1-5648 од 06.09.2019. године), Одлуке Градоначелника 
бр. 020-137/2020-II од 29.05.2020. године, а у вези са дописом Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја бр. 610-00-00346/2020-07 од 20.05.2020. године, као и Инструкцијом у вези са 
поступањем предшколских установа поводом отварања објеката за пријем уписане деце у време 
трајања епидемије COVID-19 Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 
Министарства здравља, бр. 610-00-00317/2020-01 од 05.05.2020. године и бр. 530-01-45/2020 од 
05.05.2020. године, дана 29.05.2020. године доносе: 

О Д  Л  У  К  У  

о oтварању објеката у оквиру ПУ „Нада Наумовић“ Крагујевац и ПУ „Ђурђевдан“ Крагујевац 
за сву уписану децу чији родитељи односно други законски заступници нису у могућности 

да обезбеде потврде о радном ангажовању у просторијама послодавца  

 

I 

 
Предшколска установа „Нада Наумовић“ Крагујевац и Предшколска установа „Ђурђевдан“ 

Крагујевац (у даљем тексту: Установа) отвориће све објекте у оквиру Установе и за сву уписану 
децу чији родитељи односно други законски заступници нису у могућности да обезбеде 
потврде о радном ангажовању у просторијама послодавца, почев од дана 01.06.2020. 
године. 

Отварање објеката Установе спроводиће се у складу са препорукама Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја бр. 610-00-00346/2020-07 од 20.05.2020. године уз 
поштовање превентивних мера које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 
изазване вирусом SARS-CoV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност 
корисника услуга. 

 
II 

 Руководиоци радних јединица Установе су у обавези да обавесте родитеље, односно 
друге законске заступнике детета о свим битним препорукама и протоколима који се спроводе у 
Установи у циљу заштите здравља и безбедности деце, родитеља и запослених.  

Руководиоци радних јединица Установе су у обавези да родитељима и другим законским 
заступницима деце препоручују да, уколико је то могуће, и даље остану са децом код куће или 
пронађу алтернативни начин бриге о деци док траје опасност од ширења епидемије. 
 

III 
Потребно је обавестити родитеље и друге законске заступнике детета да је неопходно да 

се поновни повратак детета у колектив најави најмање два дана раније, као и да постоји 
обавеза достављања потврде да је дете здраво и уредно вакцинисано. 
 

IV 



 
  У наредном периоду, Установа ће, у сарадњи са оснивачем, радити на уважавању 

потреба породица и осигуравању заштите здравља и безбедности деце, запослених и родитеља.  
 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу одмах истицањем на Огласним таблама свих радних јединица 
обе Установе. 

 
 

 
        ДИРЕКТОР         ДИРЕКТОР  
    Милка Симић, с.р.                       Сања Јаковљевић, с.р.                                                                                                           


