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На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист Града 

Ниша“, број и 108/2018, 63/2019, 85/2019 и 100/2019) и члана 72. Пословника о раду Градског већа 
Града Ниша („СлуСУжбени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016)  

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 27.12.2019. године, доноси 
 

ЗАКЉУЧАК О СТВАРАЊУ ПРЕДУСЛОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА 
 „ИНКЛУЗИВНО ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ“ 

 
I Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, реализује пројекат 
„Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, Компонента 1: унапређење доступности 
предшколског васпитања и образовања, пре свега кроз обезбеђивање додатних места у вртићима за 
децу (изградњом нових и реконструкцијом, реновирањем и пренаменом већ постојећих објеката на 
нивоу локалних самоуправа који могу бити стављени у функцију реализације предшколског 
програма) који финансира Светска банка.  
II Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС је, по методологији Свестке банке, 
одабрало територију општине Палилула у Нишу као једну од 50  подобних за финансирање изградње 
и опремања вртића капацитета 270 деце; 
III  Циљ пројекта је изградња вртића у Нишу, на катастарској парцели  број  2584,  КО Ниш-
Бубањ,  површине 31.380м2 , листа непокретности број 5474, на којој се у једном делу налази  
Специјална школа са домом ученика „Бубањ“ са правом коришћења  државне својине Републике 
Србије са уделом 29880/31380, а на остатку је јавна својина Града Ниша са уделом 1500/31380. 
IV У циљу стварања предуслова за реализацију овог пројекта Град Ниш се обавезује да:  

1. Спроведе имовински припрему и поступак парцелације; 
2. Прибави неопходну документацију за израду целокупне техничке документације; 
3. Изради урабанистички пројекат; 
4. Изради комплетну пројектно-техничку документацију која ће бити неопходна за добијање 

Решења о грађевинској дозволи за иградњу вртића као и за извођење радова; 
5. Изради неопходне елаборате/студије потребне за реализацију решења, у складу са законским 

одредбама и/или по захтеву надлежног органа и/или Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије; 

6. Прибави Решење о грађевинској дозволи за изградњу вртића; 
V Средства за реализацију ових активности у износу од 4.500.000,00 динара обезбеђена су 
Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину и то на позицији 441, економска класификација 424 – 
специјализоване услуге у износу од 1.000.000,00 динара, позицији 442, економска класификација 511 
– зграде и грађевински објекти у износу од 3.350.000,00 динара и позицији 445, економска 
класификација 424 – специјализоване услуге у износу од 150.000,00 динара. 
VI Налаже се ЈП Завод за урбанизам Ниш, Градској управи (Секретаријату за планирање и 
изградњу, Секретаријату за имовинско-правне послове, Секретаријату за образовање) и 
Предшколској установи „Пчелица“, да у оквиру својих надлежности реализују активности из тачке IV 
овог решења. 
VII Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте да координира реализацију 
наведених активности. 
VIII Решење доставити Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Градској управи 
Града Ниша (Секретаријату за планирање и изградњу, Секретаријату за имовинско-правне послове), 
Заводу за урбанизам Ниш и Предшколској установи „Пчелица“. 
 

 
 
 



Образложење 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије реализује Пројекат 

инклузивног предшколског васпитања и образовања уз помоћ зајма Светске банке. 
 Циљ Пројекта је унапређење доступности, квалитета и праведности предшколског васпитања 

и образовања за свако дете од рођења до 6,5 година, нарочито за децу из социјално и економски 
угрожених друштвених група. Свестка банка је поставила критеријуме за рангирање општина у 
Србији на основу којих је изабрано 50 општина као најрањивије и као такве се кандидовале за 
учествовање у пројекту. Основни критеријум за рангирање на листи је био процена потреба за 
проширењем броја слободних места у вртићима, а на основу података добијених из локалних 
самоуправа. Процена је направљена на основу броја рођене деце на територији града односно 
општине, броја деце која су обухваћена програмима предшколског васпитања и образовања и броја 
деце која су остала на листи чекања за упис. На основу ових критеријума Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја РС је изабрало општину Палилула за финансирање изградње вртића, 
обзиром да на територији те општина тренутно 650 деце чека на упис у вртић. 

Како општина Палилула нема статус локалне самоуправе, Град Ниш је као јединица локалне 
самоуправе преузео обавезу спровођења  активности којим ће се створити предуслови за реализацију 
пројекта “Инклузивно предшколско васпитање и образовање”.  

Град Ниш преузима обавезу да реализује следеће активности пројекта: 
1. Спроведе имовински припрему и поступак парцелације; 
2. Прибави неопходну документацију за израду целокупне техничке документације; 
3. Изради урабанистички пројекат; 
4. Изради комплетну пројектно-техничку документацију која ће бити неопходна за исходовање 

Решења о грађевинској дозволи за иградњу вртића као и за извођење радова; 
5. Изради неопходне елаборате/студије потребне за реализацију решења, у складу са законским 

одредбама и/или по захтеву надлежног органа и/или Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије; 

6. Прибави Решење о грађевинској дозволи за изградњу вртића; 
Налаже се ЈП Завод за урбанизам Ниш, Градској управи (Секретаријату за планирање и 

изградњу, Секретаријату за имовинско-правне послове, Секретаријату за образовање) и 
Предшколској установи „Пчелица“, да у оквиру својих надлежности реализују активности из тачке IV 
овог решења. 

 Изградња обданишта је предвиђена у дворишту ОШ „Бубањ“ на катастарској парцели  број  
2584, КО Ниш-Бубањ,  површине 31.380м2 , листа непокретности број 5474, на којој се у једном делу 
налази  Специјална школа са домом ученика „Бубањ“ са правом коришћења  државне својине 
Републике Србије са уделом 29880/31380 а на остатку је јавна својина Града Ниша са уделом 
1500/31380. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће финансирати комплетну изградњу и 
опремање обданишта капацитета (максимално 270 деце), од тренутка издавања грађевинске дозволе, 
када ће се створити услови за потписивање Уговора између Града Ниша и Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије. 
 На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за унапређење 
предшколског васпитања и образовања на територији Града Ниша, Градско веће Града Ниша је 
донело решење као у диспозитиву. 
 
Број: 1378-18/2019-03 
У Нишу,  27.12.2019. године                                                                                                                                                       

                                                                                                             
          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                                                                                                                                                            
Дарко Булатовић 


