
 
На основу чл. 56. Статута града Ниша („Службени лист града Ниша“, 

бр. 88/08 и 143/2016) и чл. 116. и 117. Пословника Скупштине града Ниша 
(„Службени лист града Ниша“, бр. 6/2017 - пречишћен текст), 

 Градско веће Града Ниша на седници одржаној дана 20.09.2017. 
године подноси 

 
АМАНДМАН  

на Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о мрежи установа 
у којима се обавља предшколско васпитање и образовање на 

територији Града Ниша 
 
 
             I У Предлогу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о мрежи 
установа у којима се обавља предшколско васпитање и образовање на 
територији Града Ниша, утврђеног Решењем Градског већа Града Ниша, 
број 1121-1/2017-03 од 13.09.2017. године, у члану 1. у табели, у делу 
„Градска општина Нишка Бања“ под редним бројем 23. речи „Душан 
Тасковић Срећко“  мењају  се и гласе: „ Надежда Петровић“ . 
 

II Овај амандман постаје саставни део Предлога Одлуке о изменама 
и допунама Одлуке о мрежи установа у којима се обавља предшколско 
васпитање и образовање на територији Града Ниша 

 
Образложење 

 
                Градско веће Града Ниша на седници одржаној 13.09.2017. 
године утврдило је Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
мрежи установа у којима се обавља предшколско васпитање и 
образовање на територији Града Ниша. 
 
                Овим амандманом у Предлогу Одлуке мења се назив Основне 
школе  „Душан Тасковић Срећко“ у  „Надежда Петровић“ у складу са 
Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 610-
00-00555/2017-07 од 14.8.2017. године о давању сагласности на Одлуку 
Школског одбора о промени назива Школе  и Решењем Привредног суда у 
Нишу о упису промене назива школе у регистар, посл. бр. Фи.134/2017. 
 

    У складу са чланом 117. Пословника Скупштине Града Ниша, 
овај амандман постаје саставни део Предлога Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о мрежи установа у којима се обавља предшколско 
васпитање и образовање на територији Града Ниша. 
 
 
Број: 1047-1/2017-03 
У Нишу, 20.09.2017. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
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