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

Крагујевац, на основу члана 17. став 1. алинеја 1. 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 17. став 1. алинеја 1. Правилника о начину, критеријумима и поступку 
пријема деце у Предшколску установу  ''Ђурђевдан'' Крагујевац број: 03/1-1748 од 01. 04. 2019. године – 
Пречишћен текст, на седници одржаној дана 01. 07. 2019. године, утврдила је 

 
 
 

Листу бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе 
 чији је оснивач град Крагујевац за радну 2019/2020. годину 

 
 
 

I Утврђује се Листа бодовања и рангирања деце, за пријем у предшколаске установе чији је 
оснивач град Крагујевац за радну 2019/2020. годину (у даљем тексту: Јединствена листа бодовања) 
према табеларном приказу – Јединствена листа бодовања и рангирања – Табеларни приказ, који је 
саставни део ове Јединствене листе бодовања. 

 
Јединствена листа бодовања из става 1. овог поглавља, обухвата сву децу за коју су поднети 

благовремени и потпуни захтеви за упис у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за 
радну 2019/2020 годину. 
 

II На основу Јединствене листе бодовања, Комисија ће утврдити и доставити директорима 
предшколских Установа Предлог списка примљене деце, по предшколским установама и радним 
јединицама (вртићима) у њиховом саставу. 

 
III    Јединствена листа бодовања је коначна и против ње се не могу улагати правна средства. 

 
IV Јединствену листу бодовања доставити директорима предшколских Установа, чији је оснивач 

Град и објавити на званичној интернет страници града Крагујевца, предшколских установа, на огласним 
таблама предшколских установа и улазним вратима свих радних јединица (вртића) који су у саставу 
предшколских установа. 

  
 

 
Комисија за пријем деце на целодневни боравак  

у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац 
Број: 3888  

Датум: 01. 07. 2019. године 
К р а г у ј е в а ц 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Мирјана Гајовић Марковић,с.р.  

 
 


