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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 
24.04.2021.  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 Крагујевац за радну 2021/22 годину 

 
 

I Одбацују се као неблаговремени: 
 
1. Захтев за пријем у целодневни боравак који је путем поште дана 08.04.2021. године поднела Кристина 

Кандић Цмиљанић из Крагујевца, за дете Огњена Цмиљанића. Уз Захтев је поднета Одлука директора 
ТПВ „Шумадија“ о упућивању на службени пут у периоду 15.03.2021. године – 06.04.2021. године, а 
конкурс је трајао почев од 08.03.2021. године до 06.04.2021. године и све време је била омогућена предаја 
захтева електронским путем преко апликације Е вртић. 

2. Захтев за пријем у целодневни боравак који је 09.04.2021. године поднела Татјана Турањанин из 
Крагујевца, за дете Деспота Турањанина. Уз Захтев је поднета Потврда о резултату тестирања на вирус 
SARS-CoV-2 Института за јавно здравље Србије којом је потврђено присуство вируса код оца детета на 
дан 03.04.2021. године, а конкурс је трајао почев од 08.03.2021. године до 06.04.2021. године и све време 
је била омогућена предаја захтева електронским путем преко апликације Е вртић. 

3. Захтев за пријем у целодневни боравак који је 13.04.2021. године поднео Стефан Станковић из 
Крагујевца, за дете Саву Станковића. Уз Захтев су поднете Потврде о резултату тестирања на вирус 
SARS-CoV-2 Института за јавно здравље Србије којом је потврђено присуство вируса код оца и мајке 
детета на дан 03.03.2021. године и 05.03.2021. године, као и деце на дан 15.03.2021. године, а конкурс је 
трајао почев од 08.03.2021. године до 06.04.2021. године и све време је била омогућена предаја захтева 
електронским путем преко апликације Е вртић. 
 

 
II Констатује се да су родитељи одустали од Захтева за пријем у целодневни боравак у 
предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2021/22 годину који је: 
 
1. дана 09.03.2021. године електронским путем поднела Ема Јовановић из Крагујевца за дете Миону 

Милићевић, рођено 05.05.2018. године; захтев заведен под дел. бр. 05-800/50; 
2. дана 16.03.2021. године електронским путем поднела Драгана Јоксић из Крагујевца за дете Димитрије 

Ђорђевић, рођено 23.04.2019. године; захтев заведен под дел. бр. 05-800/154; 
3. дана 16.03.2021. године електронским путем поднела Драгана Јоксић из Крагујевца за дете Ружицу 

Ђорђевић, рођено 23.04.2019. године; захтев заведен под дел. бр. 05-800/155; 



4. дана 18.03.2021. године електронским путем поднела Неда Гавриловић из Крагујевца за дете Косту 
Гавриловића, рођено 09.04.2019. године; захтев заведен под дел. бр. 03-1015/182; 

5. дана 05.04.2021. године електронским путем поднела Ана Дончов из Крагујевца за дете Сенку Дончов, 
рођено 25.03.2017. године; захтев заведен под дел. бр. 05-800/868. 

 
 

III  Против овог Закључка није дозвољено улагање приговора. 
 
  

IV Овај Закључак објавити на званичним интернет страницама предшколских установа. 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Мирјана Манић, с.р. 

 
 

 
 

 
 

 
 


