
 
 
 
 
 На основу члана 29 и члана 170 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број 72/2009), члана 2, 3 и 4 Одлуке о 
критеријумима за утврђивање мреже дечјих вртића и основних школа („Службени 
гласник РС“, број 13/2004)  и члана 37 Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 88/2008), 
 
 Скупштина Града Ниша, на седници од _________2009. године, донела је 
 
 
 

О Д Л У К У 
 

O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  
О  МРEЖИ  ОСНОВНИХ  ШКОЛА 
 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 

 
Члан 1 

 
 У Одлуци о мрежи основних школа на територији Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 58/2006) у члану 2, у ставу 1 речи: „тридесет и три“ замењују се 
речима „тридесет и четири“. 
 
 У ставу 2 истог члана, у поднаслову „а) Основне школе“, у табели врше се 
следеће измене: 
 
  - под редним бројем 13.  О.Ш. „Краљ Петар I“, код издвојеног одељења у 
Паси Пољани, у колони „Разредност“ бројеви: „I-IV“ замењују се бројевима:  „I-VIII“; 
 
  - под редним бројем 15. О.Ш. „Десанка Максимовић“, код издвојеног 
одељења у Новом Селу у колони "Разредност" бројеви: „I-IV“ замењују се бројевима:  
„I-VI“; 
 
  - под редним бројем 30.  у колони: „Назив школе“ речи: „Богдан 
Благојевић“ замењују се речима: „Милан Ракић“, а код издвојеног одељења у 
Поповцу у колони „Разредност“ бројеви: „I-IV“ замењују се бројевима:  „I-VII“. 
 
  - под редним бројем 31. О.Ш. "Иван Горан Ковачић" у колони "Издвојено 
одељење" бришу се речи: „Насеље Брзи Брод“, а у колони: „Разредност“ бришу се 
бројеви: „I-IV“; 
 
  - после редног броја 33. додаје се нови број 34., који гласи:  
 

34. „Др Зоран Ђинђић“  насеље Брзи Брод,  
ул.Павла Софрића бр. 
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 I-VIII 

 
 

 



Члан 2. 
 
  Одлуку објавити у „Службеном листу Града Ниша“ по добијању 
сагласности Министарства просвете, а Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања. 
  
 
 
 Број:_____________ 
 У Нишу,__________2009.године 
 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА  НИША 
 
 
 

Председник 
 

Проф. др Миле Илић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О б р а з л о ж е њ е  
 

 Законом о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник 
РС", број 72/09) у члану 29.  предвиђено је да се број и просторни распоред  
установа чији је оснивач Република, аутономна покрајина или јединица локалне 
самоуправе, према врсти и структури, планира актом о мрежи установа. Акт о мрежи 
дечјих вртића и основних школа доноси скупштина једнице локалне самоуправе, на 
основу критеријума које утврди Влада. Сагласност на акт о мрежи основних школа 
даје Министарство просвете. 
 У складу са  законом Скупштина Града Ниша је донела Одлуку о мрежи 
основних школа на територији Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 
58/2006), на коју је сагласност дало Министарство просвете и спорта решењем број 
610-00-00668/2006-07. 
 У Основној школи "Краљ Петар I" у издвојеном одељењу у Паси Пољани је 
изграђен нови школски објекат који испуњава све прописане услове за обављање 
наставе од првог до осмог разреда. 
  У Основној школи "Десанка Максимовић" Чокот у издвојеном одељењу у 
Новом Селу и Основној школи "Милан Ракић" Медошевац, у издвојеном одељењу у 
Поповцу било је потребно извршити измену разредности, с обзиром да објекти, за 
сада, до завршетка објеката у изградњи,  испуњавају услове за одвијање наставе од 
првог до шестог разреда, односно од првог до седмог разреда. Истовремено је 
извршена измена назива школе "Богдан Благојевић" у "Милан Ракић" Медошевац. 
 У Основној школи "Иван Горан Ковачић" Нишка Бања у издвојеном одељењу у 
насељу Брзи Брод је изграђен нови школски објекат који испуњава све прописане 
услове за обављање наставе од првог до осмог разреда и оснивање нове основне 
школе. 
 О.Ш. "Иван Горан Ковачић" из Нишке Бање поднела је захтев  за давање 
сагласности за обављање делатности основног образовања и васпитања ученика у 
другом циклусу, од петог до осмог разреда, у издвојеном оделењу у Брзом Броду, у 
складу са Законом о основама система образовања и васпитања. По овом захтеву 
Министарство просвете донело је решење број 610-00-170/2009-07 од 24.04.2009. 
године, којим је утврђено да Основна школа "Иван Горан Ковачић" из Нишке Бање 
испуњава прописане услове у погледу школског простора, опреме, наставних 
средстава и потребног броја наставника и стручних сарадника за обављање 
делатности основног образовања и васпитања ученика у првом и другом циклусу, у 
издвојеном оделењу у Брзом Броду.  
          Према подацима Школе у школској 2008/2009. години  у издвојено оделење у 
Брзом Броду уписано је укупно 353 ученика, узраста од I до VIII разреда.За школску 
2009/2010 годину  у први разред је до сада  уписано 33 ученика, а очекују упис још 4 
.У Школи очекују да ће предшколско образовање уписати до 50 полазника.Такође, у 
Школи очекују да до 30 ученика  пређе из школе из Сувог Дола и других градских 
школа.  
 Насеље Брзи  Брод има више од  12.000 становника, са тенденцијом раста и 
удаљено је од Нишке Бање у којој се налази матична школа.  
 На основу изложеног, предлаже се Скупштини Града Ниша да донесе Одлуку 
о изменама и допунама Одлуке о мрежи   основних школа на територији Града 
Ниша.  
            
                                                                                     НАЧЕЛНИК 
 
                                                                                   Ненад Гашевић 
 


