
 
 
 
 

Република Србија 
    ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
 
 
        На  основу члана 56. тачка 12. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/2008, 114/2016 и 18/2019) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 144/2016 
и 117/2020),  
        Градско веће Града Ниша, на седници од 16.04.2021. године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I      Даје се позитивно Мишљење на промену назива Медицинске школе „Др Миленко 
Хаџић“ Ниш у назив Медицинска школа „Др Миодраг Лазић“ Ниш.    
 
II   Закључак доставити Градској управи за друштвене делатности и Медицинској 
школи „Др Миленко Хаџић“ Ниш. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
            Медицинска школа „Др Миленко Хаџић“ Ниш обратила се Скупштини Града 
Ниша захтевом за добијање сагласности за промену назива школе, број 01-43 od 
26.01.2021. године, а Скупштина Града је исти доставила Градској управи за друштвене 
делатности на даљу надлежност.  
            Захтев Школе се односи на промену назива Медицинске школе „Др Миленко 
Хаџић“ Ниш у назив Медицинска школа „Др Миодраг Лазић“ Ниш, уз који је поднет 
Експозе директора Школе о промени назива од 22.6.2020. године, допис Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, број 611-00-00919/2020-03 од 24.8.2020. године, 
сагласност Школске управе Ниш Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
број 920-424-611-142/2020-03 од 07.07.2020. године, сагласност породице од 26.6.2020. 
године и писмо подршке Епархије нишке, број 487-М/61 од 03.07.2020. године.    
            Школа је захтев за промену назива, у складу са чланом 95. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2017, 
27/2018-др. закон, 10/2019 и 6/2020) којим је прописано да одлуку о промени назива 
доноси орган управљања, уз сагласност Министарства, доставила Министарству 
просвете, науке и технолошког развоја. 
            Министарство је дописом број  611-00-00919/2020-03 од 24.8.2020. године од 
Школе тражило „и мишљење јединице локалне самоуправе, како би се могао окончати 
поступак давања сагласности на промену имена Установе“. 
            Сходно свему наведеном, предожено је доношење закључка као у диспозитиву. 
 
Број: 447-21/2021-03 
У Нишу, 16.04.2021. године  

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

                                                                         
                                                                         ПРЕДСЕДНИЦА 

 
                                                                                            Драгана Сотировски 
 


