
 
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 

број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(“Службени лист Града Ниша” број 1/2013 и 95/2016) и члана 12. Правилника о 
поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", 
број 125/2008) 
 
 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од  01.09.2016. године, доноси 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке o изменама и допунама Одлуке о мрежи 
установа у којима се обавља предшколско васпитање и образовање на 
територији Града Ниша 
 
 II Предлог одлуке o изменама и допунама Одлуке о мрежи установа у 
којима се обавља предшколско васпитање и образовање на територији Града 
Ниша доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у 
дневни ред седнице Скупштине Града.  
 
 III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређује се Марина Костић, по овлашћењу- начелница Управе за 
образовање. 

 
 
 
 

Број:    1163-1/2016-03 
У Нишу     01.09.2016. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 На основу члана 29. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања, 
 (,,Службени гласник РС“,број 72/2009,  52/2011-други закон, 55/2013, 35/2015  и 68/2015), 
члана 1. и 2. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа 
и акта о мрежи основних школа (''Службени гласник РС, број 80/2010) и члана 37. Статута 
Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008), 

Скупштина Града Ниша, на седници од  ________________ године, донела је 
 

О Д Л У К У  
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МРЕЖИ 

   УСТАНОВА У КОЈИМА СЕ ОБАВЉА ПРЕДШКОЛСКО  
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о мрежи установа у којима се обавља предшколско васпитање и 

образовање на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 57/2014) члан  
2. мења се и гласи: 

     „Члан 2. 
 

Програм предшколског васпитања и образовања оствариваће се у оквиру 
Предшколске установе „Пчелица", Специјалне школе са домом ученика „Бубањ“ и у оквиру 
основних школа у којима се обавља припремни предшколски програм у години пред 
полазак у школу.“ 

Члан 2. 
 

Члан 3. мења се и гласи: 
 

„Члан 3. 
 
Предшколско васпитање и образовање у дечијим вртићима, као издвојеним 

одељењима   Предшколске установе „Пчелица", оствариваће се у следећим објектима: 
 
Градска општина Медијана 
 

Редни 
број 

Назив вртића  Седиште и адреса Облици рада 

    
1. "Плави чуперак" ул. Бошка Бухе бб Целодневни  
2. "Цврчак" Булевар Немањића бб Целодневни  
3. "Славуј" ул. др Милутина Ивковића бб Целодневни 
4. "Звончићи" ул. Романијска бб Целодневни  
5. "Лептирић"  ул.Јужноморавских бригада бб Целодневни  
6. "Пинокио" ул. Сестара Баковић бр. 17 Целодневни 
7. "Палчић" ул. Наде Томић  бр.23 Целодневни 
8. "Невен" ул. Катићева бб Целодневни 
9. "Маслачак" ул. Соколска бб Целодневни 
10. "Бамби" Булевар Немањића  бр.14 Целодневни и II смена целодневни 
11. "Петар Пан" ул. Ђердапска  бр.45 Целодневни 



 Градска општина Пантелеј 
12. "Колибри" ул. др Драгише Мишовића 

бр.2 
Целодневни и припремни 
предшколски програм 

13. "Бубамара" ул. Косовке девојке бр.1 Целодневни 
14. "Вилин град" Насеље Чалије, Тимочка бб Целодневни и припремни 

предшколски програм 
15. „Попај" Горњи Матејевац Целодневни  
 
            Градска општина Црвени Крст 
16. "Свитац" ул. Ратка Јовића бб Целодневни  
17. "Шврћа" Горња Топоница Целодневни и припремни 

предшколски програм 
18. „Панда" ул. Прибојска бб                                                  Целодневни и припремни 

предшколски програм 
19. ''Сунце'' 

 
бул. 12,фебруар бр.74 Целодневни и припремни 

предшколски програм 
20. „Зека“ Медошевац, ул. Димитрија 

Туцовића бр.50 
Целодневни и припремни 
предшколски програм 

 
 
 Градска општина Палилула 
21. "Црвенкапа" ул. Мокрањчева бб Целодневни 
22. "Пепељуга" ул. Марина Држића бр.48 Целодневни  
23. "Бајка"  ул.Салвадора Аљендеа бб Целодневни и припремни 

предшколски програм 
24. "Лане" ул. Расадник бб Целодневни  
 
 Градска општина Нишка Бања 
25. "Бисер"  Нишка 

Бања 
ул. Просветна бб Целодневни и припремни 

предшколски програм 
26. „Пахуљица  Насеље "Никола Тесла" 

ул..Заплањска бб      
Целодневни и припремни 
предшколски програм 

 
Члан 3. 

 
 После члана 3. додаје се члан 3 а који гласи: 
 

„Члан 3 а  
 
Предшколско васпитање и образовање за децу са сметњама у развоју обављаће се 

у  оквиру Специјалне школе са домом ученика „Бубањ“: 
 

Редни 
број 

Назив установе  Седиште и адреса Облици рада 

1. Специјална школа са 
домом ученика „Бубањ“ 

Ниш, ул. Бубањских хероја 
бр.3 

Целодневни, полудневни и 
припремни предшколски 
програм 

 
 
 



        Члан 4 
 

Члан 4. мења се и гласи: 
 

„Члан 4. 
 
       У организацији Предшколске установе „Пчелица" припремни предшколски 

програм у години пред полазак у школу оствариваће се и у издвојеним одељењима 
Установе при основним школама и у посебним објектима прилагођеним  за одвијање 
предшколског васпитања и образовања и то: 

   
 
а) При основним школама: 
 
Градска општина Медијана 
 

Ред. 
број 

Назив и седиште школе  Адреса простора у коме се обавља припремни 
предшколски програм  

  Седиште школе Издвојено одељење 
1. "Цар Константин" Ниш ул. 

Великотрновска  бб 
Ниш, ул. Великотрновска  бб  

2. "Ћеле кула" Ниш, ул. Радних 
бригада бр. 28 

Ниш, ул. Радних бригада бр. 
28 

 

3. "Свети Сава" Ниш, ул. Гарсија 
Лорке бб 

Ниш, ул. Гарсија Лорке бб  

4. "Душан Радовић" Ниш, ул. 
Ђердапска бр. 45 

Ниш, ул. Ђердапска бр. 45  

5. „Др. Зоран Ђинђић" Насеље 
Брзи Брод, улица Павла 
Софрића бр. 30 

Насеље Брзи Брод, ул. Павла 
Софрића бр. 30 

 

 
Градска општина Палилула 
 

6. "Сретен Младеновић Мика" Ниш, 
ул. Шабачка бр.20 

Ниш, ул. Шабачка бр.20  

7. "Десанка Максимовић"  Чокот     Чокот      
   Насеље 9. мај 
   Мрамор 
   Лалинац 
    Крушце 
    Горње  Међурово 
   Доње  Међурово 
8.  "Бранко Миљковић" Ниш,  ул. 

Љубомира Николића бр.3 
Ниш, ул. Љубомира 
Николића бр.3 

 

   Суви До 
9. "Бранко Радичевић" Габровац Габровац  
 
 
 
 



Градска општина Пантелеј 
 

10. "Jован Јовановић Змај" Малча Малча    
   Jaсеновик 
 
Градска општина Нишка Бања 
 
11. "Иван Горан Ковачић" Нишка 

Бања,  ул. Ивана Горана Ковачића 
бр.14 

/  

   Прва Кутина 
12. "Душан Тасковић Срећко" Сићево Сићево  
   Островица 
  
 б) У посебним објектима : 
 
Редни 
број 

Објекат  Адреса простора у коме се обавља 
припремни предшколски програм 

13. Објекат МК "Ледена стена  Ниш, ул. Жртава фашизма бб 
14. Објекат МК "Ратко Јовић",  Ниш, ул. Ратко Јовић бб                                                          
15. Oбјекат МК Горња Врежина Горња Врежина 
16. Клинички центар Ниш Ниш, ул. Зетска бб   

 
 

Члан 5. 
 

Члан 5. мења се и гласи: 
 

„Члан 5. 
 
 

 У организацији основних школа припремни предшколски програм у години пред 
полазак у школу оствариваће се  у следећим основним школама: 

 
а) Основне школе 
 
Градска општина Медиjана 

Ред.
бр. 

Назив школе, Седиште и адреса Адреса простора у коме се обавља припремни 
предшколски програм 

  Седиште школе Издвојено одељење 
1. „Радоје Домановић" Ниш, ул. 

Милојка Лешјанина бр.49а 
Ниш, ул. Милојка Лешјанина 
бр.49а 

 

2. „Вожд Карађорђе" Ниш, ул. Вожда 
Карађорђа бр. 29 

Ниш, ул. Вожда Карађорђа бр. 29  

3. „Учитељ Таса" Ниш, ул. Рајићева 
бр.24 

Ниш, ул. Рајићева бр.24  

4. „Ратко Вукићевић" Ниш, ул. Ратка 
Вукићевића бр. 5 

Ниш, ул. Ратка Вукићевића бр. 5  

5. „Доситеј Обрадовић" Ниш, ул. 
Краљевића Марка бр. 13 

Ниш, ул. Краљевића Марка бр. 13  



        Градска општина Палилула 
6. „Коле Рашић" Ниш, ул. Васе 

Чарапића бр. 8- б 
Ниш, ул. Васе Чарапића бр. 8- б  

7. „Краљ Петар I" Ниш, ул. Војводе 
Путника бр. 1 

Ниш, ул. Војводе Путника бр. 1  

   Паси Пољана, ул. 1300 
каплара 

8. „Бубањски хероји" Ниш, ул. 
Бубањских хероја бр. 1 

/  

   Нас. Милка Протић 
9. „Десанка Максимовић" 

Чокот,ул.М. Тита бр. 18 
/  

   Бубањ 
   Мраморски  Поток 
  10. Школа за основно и средње 

образовање  „14. октобар" Ниш, 
ул. Гоце Делчева бр.2 

Ниш, ул. Гоце Делчева бр.2  

 
 
Градска општина Пантелеј 

11. „Стефан Немања" Ниш, ул. 
Косовке девојке бб 

Ниш, ул. Косовке девојке бб  

12. „Његош" Ниш, ул. Пантелејска бр. 
60 

Ниш, ул. Пантелејска бр. 60  

13.  „Чегар" Ниш, ул. Школска бб Ниш, ул. Школска бб  
14. „Карађорђе" Горњи 

Матејевац,ул.Просветна бр.1 
Горњи Матејевац , ул.Просветна 
бр.1 

 

   Доњи Матејевац 
   Кнез Село 
15. „Стеван Синђелић" Каменица Каменица  
   Бреница 

 
 
 Градска општина Црвени Крст 

16. „Вук Караџић" Ниш, ул. Београдска 
бр. 2 

Ниш, ул. Београдска бр. 2  

17. „Војислав Илић Млађи" Хум 
,ул.Данила Прице бр.108 

Хум ,ул.Данила Прице бр.108  

   Горњи Комрен 
18. „Бранислав Нушић" Доња Трнава Доња Трнава  
   Суповац 
19. „Лела Поповић" Миљковац /  
   Палиграце 
20. „1. Мај" Трупале ,ул.Железничка бб Трупале ,ул.Железничка бб  
   Вртиште 
21. „Милан Ракић" Медошевац ,ул. Д. 

Туцовића бр 50 
Медошевац ,ул. Д. Туцовића  бр. 
50 

 

   Поповац 
 



 
Градска општина Нишка Бања 

22. „Ђура Јакшић" Јелашница ,Срп. 
просветитеља бр.7 

Јелашница  

   Доња Студена 
   Просек 

          
 

Члан 6. 
 

 После члана 5. додаје се члан 5а. који гласи: 
 

„Члан 5а. 
 

Дечији вртићи „Зека“ у Медошевцу ул. Димитрија Туцовића број 50 и „Сунце“ у 
Нишу, Булевар 12. Фебруар број 74 почеће са радом по обезбеђивању средстава у буџету 
Града или из других извора, а по утврђивању испуњености прописаних услова за почетак 
рада.“ 

 
 

Члан 7. 
 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
Града Ниша". 

 
Број: _______________ 
У Нишу, ___________ године 

 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

  Председник 
 
  

Мр Раде Рајковић 
 

 
  



O   б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

  Правни основ за доношење Одлуке o изменама и допунама Одлуке о мрежи 
установа у којима се обавља предшколско васпитање и образовање на територији Града 
Ниша.садржан је у одредбама члана 29. Закона о основама система образовања и 
васпитања (,,Службени гласник РС“,број 72/2009,  52/2011-други закон, 55/2013, 35/2015  и 
68/2015),   којим је прописано да акт о мрежи предшколских установа  чији је оснивач 
јединица локалне самоуправе, доноси скупштина јединице локалне самоуправе, на основу 
критеријума које доноси Влада. 

У току примене Одлуке о мрежи установа у којима се обавља предшколско 
васпитање и образовање на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 
57/2014) стекли су се услови за измене и допуне Одлуке у складу са реалним потребама, 
а у складу са критеријума из Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи 
предшколских установа и акта о мрежи основних школа (''Службени гласник РС, број 
80/2010). 

Предшколска установа „Пчелица“ доставила је Управи за образовање допис у коме 
је дала свој предлог за измене и допуне Одлуке. 

У складу са иницијативом компаније „Philip Morris operations“ а.д. Ниш за уступање 
на коришћење просторија вртића „Сунце“ Предшколској установи „Пчелица“, планирано је 
да и овај вртић послује у систему Предшколске установе „Пчелица“. На иницијативу 
Предшколске установе „Пчелица“ мрежом је планиран и нови вртић који би требало да 
буде отворен у адаптираном простору објекта старе школе у Медошевцу средствима из 
донацијa. 

У делу Одлуке који се односи на припремни предшколски програм у години пред 
полазак у школу који се остварује при основним школама и другим просторима, а у 
организацији Предшколске установе „Пчелица“, брисане су групе у селима Чамурлија и 
Мезграја и у објекту МК Никола Тесла, a додата група у Јасеновику, издвојеном одељењу 
ОШ „Јован Јовановић Змај“ Малча. 

У поступку припреме Нацрта одлуке прибављени су и предлози основних школа са 
територије Града у делу који се односи на остваривање припремног предшколског 
програма у години пред полазак у школу у организацији основних школа. 

У складу са предлозима школа брисано је издвојено одељење ОШ „Јован 
Јовановић Змај“ Малча у Јасеновику, а додато је да ће се у оквиру ОШ „Бранислав Нушић“ 
у Доњој Трнави остваривати припремни предшколски програм у издвојеном одељењу у 
Суповцу. 

Специјална школа са домом ученика „Бубањ“ је обавестила Управу за образовање 
да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја извршило верификацију ове 
Школе за обављање делатности предшколског васпитања и образовања за децу са 
сметњама у развоју, које ће се у овој школи остваривати у целодневном и полудневном 
боравку, као и у облику рада припремни предшколски  програм у години пред полазак у 
школу. 

Поступак верификације Школе за основно и средње образовање „14.октобар“ за 
обављање припремног предшколског програма у години пред полазак у школу је у току. 

Овом Одлуком се планира број и просторни распоред установа у којим се обавља 
предшколско васпитање и образовање. Одлука представља основ и за предузимање  свих 
законом прописаниох радњи потребних за почетак рада Вртића „Сунце“ и „Зека“. Вртићи 
неће почети са радом пре него што за ову намену буду планирана средства у буџету 
Града или из других извора, а по утврђивању испуњености прописаних услова за почетак 
рада објеката. 



Чланом 48. Закона о буџетском систему  („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-други закон  и 103/15)  прописано 
је да образложење закона, другог прописа или другог акта достављеног Народној 
скупштини, Влади или надлежном извршном органу локалне власти ради утврђивања 
предлога, односно усвајања, мора садржати процену финансијских ефеката које ће такав 
закон, други пропис или други акт, имати на буџет. Процена  мора да садржати податке о 
томе да ли се предложеним прописом повећавају или смањују буџетски приходи и 
примања или расходи и издаци за буџетску годину и за наредне две фискалне године. 

Предшколска установа „Пчелица“ је доставила Управи за образовање податке о 
процењеним финансијским ефектима на буџет Града у случају почетка рада два нова 
вртића, имајући у виду и средства од наплате дела економске цене од стране родитеља и 
очекивана средства из донација. 

У складу са Правилником о начину исказивања и извештавања о процењеним 
финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно 
финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник 
РС", бр. 32/2015), процењени финансијски ефекти примене ове Одлуке због отварања два 
нова вртића, на бази важеће економске цене услуга, су следећи: 

- Очекивано повећање прихода у 2016. години износи 4.129.000 динара. У овај 
износ урачунати су приходи од наплате од родитеља у износу од 20% 
економске цене по детету и приходи од најављене једнократне донације 
компаније „Philip Morris operations“ а.д. Ниш за 2016. годину у износу од 
3.500.000 динара.  Сопствени приходи за вртић „Зека“ у Медошевцу у 2016. 
години нису приказани, јер се не очекује да ће овај вртић почети са радом у 
2016. години. У 2017. и 2018. години, за оба вртића,  планирани су сопствени 
приходи у износу од по 7.758.000 динара; 

- Повећање расхода (расходи из буџета Града на име финансирања 80% 
економске цене по детету) у 2016. години се не планира, а у 2017. и 2018.  
години очекивано повећање расхода износи 31.030.000. 

Чланом 159. Закона о основама система образовања и васпитања је прописано да 
се у буџету локалне самоуправе обезбеђују средства за остваривање делатности 
предшколског образовања и васпитања (полудневни и целодневни боравак, исхрана, нега 
и превентивна заштита деце предшколског узраста)  у висини од 80% од просечне цене 
услуга по детету  укључујући средства за плате, накнаде и друга примања, социјалне 
доприносе на терет послодавца, порез на фонд зарада, отпремнине и помоћи запослених 
у дечијим вртићима, остале текуће расходе и стручно усавршавање запослених. 

На основу изложеног, предлаже се доношење Одлуке o изменама и допунама 
Одлуке о мрежи установа у којима се обавља предшколско васпитање и образовање на 
територији Града Ниша. 
 
         По овлашћењу-начелница 
 
                  Марина Костић  

Број запослених за рад у два нова вртића се утврђује у складу са нормативима 
прописаним Правилником о мерилима за утврђивање економске цене програма 
васпитања и образовања у предшколским установама („Службени гласник РС“ број 
146/2014), тако да се број запослених повећава за 14 у 2016. години за почетак рада 
вртића „Сунце“ и за укупно 29 запослених у 2017. и 2018. години за вртић „Зека“ и вртић 
„Сунце“, који би били запослени на одређено време у складу са Законом о начину 
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 
68/2015). 



ЧЛАНОВИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ УСТАНОВА У КОЈИМА СЕ ОБАВЉА ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ 

 
Члан 2. 

 
Програм предшколског васпитања и образовања оствариваће се у оквиру 

Предшколске установе „Пчелица" и у оквиру основних школа у којима се обавља 
припремни предшколски програм у години пред полазак у школу. 

 
Члан 3. 

 
Предшколско васпитање и образовање у дечијим вртићима, као издвојеним 

одељењима   Предшколске установе „Пчелица", оствариваће се у следећим објектима: 
 
Градска општина Медијана 

Редни 
број 

Назив вртића  Седиште и адреса Облици рада 

    
1. "Плави чуперак" ул. Бошка Бухе бб Целодневни  
2. "Цврчак" Булевар Немањића бб Целодневни  
3. "Славуј" ул. др Милутина Ивковића бб Целодневни 
4. "Звончићи" ул. Романијска бб Целодневни  
5. "Лептирић"  ул.Јужноморавских бригада бб Целодневни  
6. "Пинокио" ул. Сестара Баковић бр. 17 Целодневни 
7. "Палчић" ул. Наде Томић  бр.23 Целодневни 
8. "Невен" ул. Катићева бб Целодневни 
9. "Маслачак" ул. Соколска бб Целодневни 
10. "Бамби" Булевар Немањића  бр.14 Целодневни и II смена целодневни 
11. "Петар Пан" Ђердапска  бр.45 Целодневни 

 
 Градска општина Пантелеј 
12. "Колибри" ул. др Драгише Мишовића 

бр.2 
Целодневни и полудневни 

13. "Бубамара" ул. Косовке девојке бр.1 Целодневни 
14. "Вилин град" Насеље Чалије, Тимочка бб Целодневни и полудневни 
15. „Попај" Горњи Матејевац Целодневни  
 
 
 Градска општина Црвени Крст 
16. "Свитац" ул. Ратка Јовића бб Целодневни  
17. "Шврћа" Горња Топоница Целодневни и полудневни 
18. „Панда" Насеље "Бранко Бјеговић" , 

ул. Прибојска бб                                                  
Целодневни и полудневни 

 
 Градска општина Палилула 
19. "Црвенкапа" ул. Мокрањчева бб Целодневни 
20. "Пепељуга" ул. Марина Држића бр.48 Целодневни  
21. "Бајка"  ул.Салвадора Аљендеа бб Целодневни и полудневни 
22. "Лане" ул. Расадник бб Целодневни  



 
 Градска општина Нишка Бања 
 
23. "Бисер"  Н. Бања Просветна бб Целодневни и полудневни 
24. „Цветић" Насеље "Никола Тесла" 

ул.Заплањска бб      
Целодневни и полудневни 

 
 

Члан 4 
 

       У организацији Предшколске установе „Пчелица" припремни предшколски 
програм у години пред полазак у школу оствариваће се и у издвојеним одељењима 
Установе при основним школама и у посебним објектима прилагођеним  за одвијање 
предшколског васпитања и образовања и то: 

 
а) При основним школама: 
 
Градска општина Медијана 
 

Ред
. 
бро
ј 

Назив и седиште школе  Адреса простора у коме се обавља припремни 
предшколски програм  

  Седиште школе Издвојено Издвојено 
одељење 

1. "Цар Константин" Ниш ул. 
Великотрновска  бб 

Ниш ул. Великотрновска  бб  

2. "Ћеле кула" Ниш, ул. Радних 
бригада бр. 28 

Ниш, ул. Радних бригада бр. 
28 

 

3. "Свети Сава" Гарсија Лорке бб Гарсија Лорке бб  
4. "Душан Радовић" Ђердапска 

бр. 45 
Ђердапска бр. 45  

5. „Др. Зоран Ђинђић" Насеље 
Брзи Брод, улица Павла 
Софрића бр. 30 

Ул. Павла Софрића бр. 30  

 
Градска општина Палилула 

6. "Сретен Младеновић Мика" Ниш, 
ул. Шабачка бр.20 

Ниш, ул. Шабачка бр.20  

7. "Десанка Максимовић"  Чокот     Чокот      
   Насеље 9. мај 
   Мрамор 
   Лалинац 
    Крушце 
    Горње  Међурово 
   Доње  Међурово 
8.  "Бранко Миљковић" Ниш,  

Љубомира Николића бр.3 
Ниш,  Љубомира Николића 
бр.3 

 

   Суви До 
9. "Бранко Радичевић" Габровац Габровац  



 
Градска општина Пантелеј 
 

10. "Jован Јовановић Змај" Малча Малча    
 
Градска општина Црвени Крст 
 
11. "Иво Андрић"  Ниш, ул. Бранка 

Бјеговића  бб  
/  

   Чамурлија 
12. „Бранислав Нушић"Доња Трнава /  
   Мезграја 
Градска општина Нишка Бања 
 
13. "Иван Горан Ковачић" Нишка 

Бања,  ул. Ивана Горана Ковачића 
бр.14 

/  

   Прва Кутина 
14. "Душан Тасковић Срећко" Сићево Сићево  
   Островица 
  
 б) У посебним објектима : 
 
Редни 
број 

Објекат  Адреса простора у коме се обавља 
припремни предшколски програм 

15. Објекат МК "Ледена стена  Ниш, ул. Жртава фашизма бб 
16. Објекат МК "Ратко Јовић",  Ниш, ул. Ратко Јовић бб                                                          
17 Oбјекат МК Горња Врежина Горња Врежина 
18. Објекат МК Никола Тесла Ниш, Заплањска бб 
19. Клинички центар Ниш Ниш, ул. Зетска бб   
 

Члан 5. 
 

 У организацији основних школа припремни предшколски програм у години пред 
полазак у школу оствариваће се  у следећим основним школама: 

 
а) Основне школе 
 
Градска општина Медиjана 

Ред.
бр. 

Назив школе, Седиште и адреса Адреса простора у коме се обавља припремни 
предшколски програм 

  Седиште школе Издвојено одељење 
1. „Радоје Домановић" Ниш, ул. 

Милојка Лешјанина бр.49а 
Ниш, ул. Милојка Лешјанина 
бр.49а 

 

2. „Вожд Карађорђе" Ниш, ул. Вожда 
Карађорђа бр. 29 

Ниш, ул. Вожда Карађорђа бр. 29  

3. „Учитељ Таса" Ниш, ул. Рајићева 
бр.24 

Ниш, ул. Рајићева бр.24  

4. „Ратко Вукићевић" Ниш, ул. Ратка Ниш, ул. Ратка Вукићевића бр. 5  



Вукићевића бр. 5 
5. „Доситеј Обрадовић" Ниш, ул. 

Краљевића Марка бр. 13 
Ниш, ул. Краљевића Марка бр. 13  

 
Градска општина Палилула 

6. „Коле Рашић" Ниш, ул. Васе 
Чарапића бр. 8- б 

Ниш, ул. Васе Чарапића бр. 8- б  

7. „Краљ Петар I" Ниш, ул. Војводе 
Путника бр. 1 

Ниш, ул. Војводе Путника бр. 1  

   Паси Пољана 
8. „Бубањски хероји" Ниш, ул. 

Бубањских хероја бр. 1 
/  

   Нас. Милка Протић 
9. „Десанка Максимовић" 

Чокот,ул.М. Тита бр. 18 
/  

   Бубањ 
   Мраморски  Поток 

 
Градска општина Пантелеј 

10. „Стефан Немања" Ниш, ул. 
Косовке девојке бб 

Ниш, ул. Косовке девојке бб  

11. „Његош" Ниш, ул. Пантелејска бр. 
60 

Ниш, ул. Пантелејска бр. 60  

12. „Чегар" Ниш, ул. Школска бб Ниш, ул. Школска бб  
13. „Карађорђе" Горњи 

Матејевац,ул.Просветна бр.1 
Горњи Матејевац , ул.Просветна 
бр.1 

 

   Доњи Матејевац 
   Кнез Село 
14. „Стеван Синђелић" Каменица Каменица  
   Бреница 
15. „Joван Јовановић-Змај" Малча /  
   Јасеновик 

  
Градска општина Црвени Крст 

16. „Вук Караџић" Ниш, ул. Београдска 
бр. 2 

Ниш, ул. Београдска бр. 2  

17. „Војислав Илић Млађи" Хум 
,ул.Данила Прице бр.108 

Хум ,ул.Данила Прице бр.108  

   Горњи Комрен 
18. „Бранислав Нушић" Доња Трнава Доња Трнава  
   Сечаница 
19. „Лела Поповић" Миљковац /  
   Палиграце 
20. „1. Мај" Трупале ,ул.Железничка бб Трупале ,ул.Железничка бб  
   Вртиште 
21. „Милан Ракић" Медошевац ,ул. Д. 

Туцовића бр 50 
Медошевац ,ул. Д. Туцовића  бр. 
50 

 

   Поповац 
 



Градска општина Нишка Бања 
22. „Ђура Јакшић" Јелашница ,Срп. 

просветитеља бр.7 
Јелашница  

   Доња Студена 
   Просек 

             
б) Основне школе за децу са сметњама у развоју 

Ред.бр. Назив школе, Седиште и 
адреса 

Адреса простора у коме се обавља припремни 
предшколски програм 

23. Школа  „14. октобар" Ниш, ул. 
Гоце Делчева бр.2 

Ниш, ул. Гоце Делчева бр.2 

24. Спец. школа са домом ученика 
„Бубањ"Ниш, ул. Бубањ. хероја 
бр.3 

Ниш, ул. Бубањ. хероја бр.3 

 
 



 
 
 
 
 

Република Србија 
ГРАД НИШ 

Служба за послове  
Скупштине Града 

   Број: 119/2016-13 
  25.08.2016. године 

Н   И   Ш 
 
 
 
 
 

УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 
 
 
 

 У вези са вашим дописом број 6454-3/2016-12 од 23.08.2016. године, којим 
тражите мишљење на Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о мрежи 
установа у којима се обавља предшколско васпитање и образовање на територији 
Града Ниша, дајемо следеће: 
 
 

М  и  ш  љ  е  њ  е 
 
 

 Нацрт одлуке о изменама и допунама Oдлуке о мрежи установа у којима се 
обавља предшколско васпитање и образовање на територији Града Ниша је 
формално-правно исправан. 
  
 

С' поштовањем, 
     
 
 
 
             
         Зам. начелнице 
 

         Милена Костић с.р. 


	1 Resenje GV - Odluka o izmeni i dopuni Odluke o mrezi
	2 Odluka o izmeni i dopuni Odluke o mrezi
	3 misljenje SPSG - Odluka mreza

