
 
 
 
 
 
 На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) 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 11.03.2011. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

 I Утврђује се Предлог одлуке о оснивању Основне школе „Др Зоран Ђинђић“ у 
Нишу. 
 

II Предлог одлуке о оснивању Основне школе „Др Зоран Ђинђић“ у Нишу 
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 Бојана Станковић, помоћник начелника Управе за образовање, 
културу, омладину и спорт. 
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 На основу члана 28 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009), члана 2 Одлуке о мрежи основних школа на територији Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 58/2006 и 68/2010)  и члана 37 Статута Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 88/2008),  
 Скупштина Града Ниша, на седници од _______ 2011. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„Др Зоран Ђинђић“ у Нишу 
 

Члан 1 
 ОСНИВА СЕ Основна школа „Др Зоран Ђинђић“ у Нишу  за обављање делатности 
основног образовања и васпитања. 
 

Члан 2 
 

 Назив установе је: Основна школа „Др Зоран Ђинђић“ (у даљем тексту: Основна 
школа). 
 Седиште Основне школе је у Нишу, у Насељу Брзи Брод, улица Павла Софрића бр. 30. 

Члан 3 
 

 Делатност Основне школе је: 
- 85.20 – основно образовање. 

 
Члан 4 

 
На оснивање, организацију и рад Oсновне школе примењују се прописи о јавним службама и 

прописи из области образовања и васпитања. 
 

Члан 5 
 

 Основна школа остварује наставни план и програм од првог до осмог разреда основне 
школе, почев од школске 2011/2012 године.  
 Наставни план и програм се остварује на српском језику. 
 
 

Члан 6 
 

 Средства за оснивање и почетак рада чини имовина која ће припасти Основној школи 
по основу деобног биланса са Основном школом „Иван Горан Ковачић“ из Нишке Бање, а у 
складу са Одлуком о статусној промени Основне школе „Иван Горан Ковачић“  Нишка Бања, 
број 01-1262 од 16.12.2010.године, на коју је сагласност дало Министарство просвете. 
 Земљиште, зграде и друга средства која су стечена, односно која стекне Основна 
школа су у јавној својини и користе се за обављање делатности утврђене овом одлуком, у 
складу са законом.  
 

Члан 7 
 

 Орган управљања  Основне школе је школски одбор. 



 Орган руковођења Основне школе је директор. 
 Основна школа има и друге органе предвиђене законом и општим актом. 
 На врсту, састав, избор, именовање и надлежност органа Основне школе примењују се 
прописи из области образовања  и васпитања. 
 

Члан 8 
 

 Скупштина Града ће именовати привремени школски одбор са задатком да: 
1. донесе Статут школе, 
2. донесе Школски програм и Годишњи план рада школе за школску 2011/2012 годину, 
3. постави вршиоца дужности директора, до избора директора, 
4. обавља и друге послове у складу са законом. 

 Мандат привременог школског одбора траје до именовања чланова школског одбора у 
складу са законом.  
 

Члан 9 
 

 Привремени школски одбор ће донети статут у року од 15 дана од дана именовања. 
 Рок за доношење општих аката школе је 30 дана од дана ступања на снагу Статута. 

Члан 10 
  

 Вршилац  дужности директора обавља послове и врши овлашћења директора, до 
његовог избора, у складу са законом. 
 
 

Члан 11 
 

Ученици који су уписали или започели основно образовање у Основној школи „Иван 
Горан Ковачић“ Нишка Бања, издвојено одељење у Брзом Броду, настављају стицање 
основног образовања у Основној школи „Др Зоран Ђинђић“ у Нишу, у Насељу Брзи Брод, 
улица Павла Софрића бр. 30. 

 
Члан 12 

 
 На преузимање запослених и пријем у радни однос примењиваће се одредбе  прописа 
из области образовања и васпитања и области рада. 
 

Члан 13 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог  дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Града Ниша“.  
 

Број: ____________ 
У Нишу,____________. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

 
                                            Председник 

 

                                              Проф. др Миле Илић 



 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 Скупштина Града Ниша је својом Одлуком о мрежи школа на територији Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 58/2006) прописала да Основна школа „Иван Горан 
Ковачић“ из Нишке Бање, као матична школа, у свом саставу има три издвојена одељења: у 
Насељу Никола Тесла, насељеном месту Прва Кутина и Насељу Брзи Брод. Одлуком о 
изменама и допунама Одлуке о мрежи основних школа на територији Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 68/2010) предвиђено је да се у Насељу Брзи Брод 
основно образовање и васпитање остварује у основној школи „Др Зоран Ђинђић“ са 
седиштем у Насељу Брзи Брод, Ул. Павла Софрића бр. 30, и истовремено је извршено 
брисање издвојеног одељења Основне школе „Иван Горан Ковачић“ у Насељу Брзи Брод.  
 Школски одбор Основне школе „Иван Горан Ковачић“ из Нишке Бање, као орган 
управљања, је усаглашавајући  организацију Основне школе са Одлуком о мрежи школа на 
територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 58/2006 и 68/2010),  дана 
16.12.2010. године под бројем 01-1262 донео Одлуку о статусној промени одвајање уз 
оснивање, а на начин како је прописано Законом о привредним друштвима („Службени 
гласник РС“, број 125/2004).  

Наведеном одлуком је предвиђено одвајање издвојеног одељења у Насељу Брзи Брод 
од матичне школе и његовог оснивања као самосталне школе. Министарство просвете 
Републике Србије је својим актом број 611-00-01073/2010-07 од 31.01.2011.године дало 
сагласност на одлуку Школског одбора.  
 Чланом 28 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник“ 
РС, број 72/2009) прописано је да „Установу може да оснује Република Србија, аутономна 
покрајина, јединица локалне самоуправе, друго правно или физичко лице“.  
 Имајући у виду потребу за оснивањем нове школе, сагледану Одлуком о мрежи школа 
на територији Града Ниша, предлаже се доношење Одлуке о оснивању Основне школе „Др 
Зоран Ђинђић“ у Насељу Брзи Брод.   
 
У Нишу, марта 2011. године       
 

Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
 

                Начелник 

             Ненад Гашевић 

 


