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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 
15.05.2021.  године, донела је: 

З  а  к  љ  у  ч  а  к  
о одбацивању поднеска  

 
 Одбацује се поднесак насловљен са „Молба“ упућен Комисији за пријем деце за предшколски узраст 
чији је оснивач град Крагујевац, непотписан од стране подносиоца, без наведеног дана подношења, за дете 
које није обухваћено Прелиминарном листом бодовања и рангирања деце, за пријем у предшколске установе 
чији је оснивач град Крагујевац за радну 2021/2022 годину, самим тим ни Прелиминарним списком примљене 
деце, по предшколским установама и радним јединицама (вртићима) за радну 2021/2022 годину из разлога што 
за дете наведено у поднеску није поднет Захтев за пријем деце у целодневни боравак. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 15. 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 чланом 15. 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 прописано је да родитељ може уложити приговор, у писаној 
форми на Прелиминарну листу бодовања  или Прелиминарни списак или на обе, у року од 8 (осам) дана од 
дана објављивања Прелиминарне листе бодовања  и/или Прелиминарног списка. 

Чланом 15. Правилника дефинисано је да се приговор подноси Комисији за пријем деце на целодневни 
боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац, која одлучује по приговору, као и да обавезно 
садржи: да ли се подноси на Прелиминарну листу бодовања  или Прелиминарни списак или обе, име и 
презиме детета, деловодни (заводни) број захтева и разлог приговора, име, презиме и тачну адресу родитеља 
који подноси приговор. Приговор мора да буде својеручно потписан од стране родитеља који подноси 
приговор. За родитеље који нису у могућности да се својеручно потпишу (неписмена лица, лица са 
инвалидитетом и сл.) примењују се одредбе позитивних прописа којима се уређује ова област. Сваки поднети 
приговор се заводи, а родитељ добија потврду о предаји приговора. 

Како подносилац поднеска насловљеног са „Молба“ није поднео Захтев за пријем деце у целодневни 
боравак, нити је поднео приговор, а поднесак који је поднет у форми молбе не испуњава услове прописане 
чланом 15. Правилника, да се по њему поступа, зато што није својеручно потписа, није наведено име и 
презиме подносиоца, односно не зна се ко је поднео поднесак, није поднет на прописаном обрасцу, није поднет 
од стране родитеља који је у конкурсној процедури поднео захтев за пријем у целодневни боравак у ПУ чији је 
оснивач Град, па је одлучено као у диспозитиву овог Закључка.  

Против овог Закључка није дозвољено улагање приговора.  
Овај Закључак објавити на огласним таблама ПУ и званичним интернет страницама предшколских 

установа, обзиром да нема имена и презимена и адресе подносиоца. 
ПРЕДСЕДНИК  

 
Мирјана Манић, с.р. 


