
 

 
Рeпублика Србија 
Град Крагујевац 
Комисија за пријем деце у целодневни боравак 
у предшколске установе чији је 
оснивач град Крагујевац 
Број:  2154 /20 
Дана: 30.05.2020. 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 30. 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 

03-1313/098 6670046 Алекса 
Миливојевић 

Погрешно попуњена пријава (пријава поднета за старије 
дете) 

03-1313/380 6765132 Дуња Николић Погрешно попуњена пријава (пријава поднета за старије 
дете) 

03-1313/370 6764760 Огњен Тодоровић Погрешно попуњена пријава (пријава поднета за старије 
дете) 

03-1313/357 6757088 Искра Главоњић Погрешно попуњена пријава (пријава поднета под именом 
старијег детета) 

03-1313/284 6729613 Страхиња 
Павловић 

Погрешно попуњена пријава (пријава поднета под 
матичним бројем старијег детета ) 

03-1313/350 6756867 Душан Милошевић Погрешно попуњена пријава (пријава поднета за старије 
дете школског узраста) 

03-1313/247 6719232 Радомир 
Стевановић 

Погрешно попуњена пријава (погрешили име и презиме 
детета) 

03-1313/196 6700756 
 

Ђурђа Ђоровић Погрешно попуњен захтев (родитељ поднео за чппп) 

03-1313/322 6750712 
 

Балша Лешевић Погрешно попуњен захтев (родитељ поднео за чппп) 

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



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

Деловодни број 
захтева 

ЕГН број 
захтева 

Име и презиме 
детета 

Напомена 

03-1313/592 / Теодор Миркоњ Први захтев су поднели електронски који је заведен под 
бројем 03-1313/188 

03-1313/567 / Срна Лаловић Први захтев су поднели електронски који је заведен под 
бројем 03-1313/414 

03-1313/490 / Дуња Шћепановић Први захтев су поднели електронски који је заведен под 
бројем 03-1313/436 

03-1313/725 / Михајло Миковић Први захтев су поднели електронски који је заведен под 
бројем 03-1313/259 

03-1313/689 / Ана Димић Први захтев су поднели електронски који је заведен под 
бројем 03-1313/265 

03-1313/690 / Вук Димић Први захтев су поднели електронски који је заведен под 
бројем 03-1313/266 

 
III Против овог Закључка није дозвољен приговор.   
 

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

                                                                   ПРЕДСЕДНИК  
 

                                                                                Мирјана Гајовић Марковић,с.р. 
 


