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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 08. јула 2020. године, донела:  
 

З А К Љ У Ч А К 
  
I    Комисија неће разматрати непосредно поднете 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:  
 

Деловодни број 
захтева 

Име и презиме 
детета 

Напомена 

03-1313/312 Кристина Думановић Погрешно попуњен захтев (родитељ поднео за чппп) 

03-1313/537 Јакша Лаковић Први захтев је поднет електронски који је заведен под бројем 03-
1313/121 

03-1313/715 Тара Милентијевић Први захтев је поднет електронски који је заведен под бројем 03-
1313/386 

03-1313/870 Мартин Ракић Први захтев је поднет електронски који је заведен под бројем 03-
1313/818 

03-1313/969 Максим Стефановић Први захтев је поднет електронски који је заведен под бројем 03-
1313/39 

05-1200/741 Реља Марић Први захтев је поднет електронски који је заведен под бројем 05-
1200/268 

05-1200/742 Виктор Марић Први захтев је поднет електронски који је заведен под бројем 05-
1200/269 

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

 
II Против овог Закључка није дозвољен приговор.   
 

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

                                                                   ПРЕДСЕДНИК  
 

                                                                                Мирјана Гајовић Марковић,с.р. 
 


