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Директор Предшколске установе „Нада Наумовић“ и Директор Предшколске установе 

„Ђурђевдан“ Крагујевац, на основу Правилника о начину, критеријумима и поступку пријема деце у 

предшколске установе „Нада Наумовић“ број 05-2097 од 01.04.2019. године - Пречишћен текст и 

Правилника о начину, критеријумима и поступку пријема деце у предшколске установе „Ђурђевдан“ 

Крагујевац – Пречишћен текст број 03/1-1748, у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања 

председника Републике Србије, председника Народне скупштине и председника Владе Републике 

Србије (Сл. гласник РС", бр. 29/2020 од 15.03.2020. године) дана 17. марта 2020. године доносе 

следећу:  

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

I Јединствени јавни конкурс за пријем деце на целодневни боравак у предшколске 

установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2020/21. годину, који је започео дана 09. марта 

2020. године, наставља се само за подношење захтева за пријем деце у целодневни боравак 

електронским путем, на линку www.euprava.gov.rs. 

II Рокови везани за предају захтева за пријем деце на целодневни боравак у 

предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2020/21. годину, по расписаном 

јединственом конкурсу, путем непосредне предаје, као и други рокови везани за рад и 

функционисање Комисије у поступку разматрања, бодовања, рангирања и допуне поднетих захтева 

(утврђивање Листа, Спискова, допуне захтева и друго), прекидају се. 

Рокови који се прекидају овом Одлуком, а односе се на пријем захтева непосредном предајом 

биће настављени, односно почеће поново да се рачунају почев од првог наредног дана од дана 

проглашења престанка ванредног стања и продужиће се (с обзиром на то да су започети) за број 

дана прописан јединственим конкурсом, за који није било могуће непосредно предавати Захтеве (23 

дана). 

Рокови који се прекидају овом Одлуком, а односе се на рад и функционисање Комисије у 

поступку разматрања, бодовања, рангирања и допуне поднетих захтева биће настављени, односно 

почеће поново да се рачунају почев од првог наредног дана од дана проглашења престанка 

ванредног стања и рачунаће се у складу са Правилницима предшколских установа. 

О наставку конкурсних радњи и поновном почетку рокова, по расписаном јединственом 

Конкурсу, заинтересовани родитељи ће бити обавештени путем званичних интернет страница града 

Крагујевца и предшколских установа  

III Комисија за пријем деце ће радити по приспелим електронским пријавама и за време 

трајања ванредног стања, с тим што ће се допуна документације по електронским пријава вршити 
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достављањем обавештења родитељима о потреби допуне документације, почев од првог наредног 

дана од престанка ванредног стања. 

IV Овом Одлуком Врши се исправка техничке грешке у тексту Јединственог јавног 

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

Крагујевац за радну 2020/21. годину број: 05-1175 од 05. 03. 2020. године (ПУ “Нада Наумовић”) и 

број 01-1284 од 05. 03. 2020. године (ПУ “Ђурђевдан”) у делу који се односи на подношење захтева 

електронским путем, па се врши исправка текста: „Пријава електронским путем није могућа за 

самохране родитеље, за родитеље који нису држављани Републике Србије, за децу жртава 

насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе 

неки облик социјалне заштите, и др. Предшколска установа није у могућности да прихвати 

пријаву електронским путем јер је неопходно доставити документацију којом се доказује 

наведено“,  

тако да гласи: 

 „за децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са сметњама 

у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите, и 

др. предшколска установа је у могућности да прихвати пријаву електронским путем, али 

је потребно је да родитељи поднесу релевантну документацију лично у предшколску 

установу, којом доказује наведени статус“. 

 V Ову Одлуку објавити на званичним интернет страницама предшколских установа и 

града Крагујевца. 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Дана 15.03.2020. године проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије 

доношењем Одлуке о проглашењу ванредног стања председника Републике Србије, председника 

Народне скупштине и председника Владе Републике Србије (Сл. гласник РС", бр. 29/2020 од 

15.03.2020. године), па су директори предшколских установа чији је оснивач град Крагујевац 

поштујући препоруке Владе РС, донели Одлуку као у диспозитиву.  

 

    ДИРЕКТОР           ДИРЕКТОР  

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

 


