
 
 
 
 
 
 
 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, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) 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 24.11.2011. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о мрежи предшколске установе на територији 
Града Ниша. 
 
 II Предлог одлуке о мрежи предшколске установе 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 Ненад Гашевић, начелник Управе за образовање, културу, 
омладину и спорт. 
 
 
 
Број: 985-1/2011-03 
 
У Нишу, 24.11.2011. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 
 
 
 



 На основу члана 29 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/2009 и 52/2011), 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 

О МРЕЖИ  ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 

 
 
 

Члан 1 
 

 Овом одлуком утврђује се да мрежу предшколске установе чини Предшколска 
установа "Пчелица" са седиштем у Нишу ул. Орловића Павла бб, која обавља делатност 
у објектима дечијих вртића и просторима основних школа и другим просторима 
прилагођеним  за одвијање предшколског васпитања и образовања, као издвојеним 
одељењима, који у складу са законом и другим прописима испуњавају услове за 
обављање делатности предшколског васпитања и образовања. 

 
 

Члан 2 
 

 Предшколски програм ће се остваривати у следећим објектима дечјих вртића као 
издвојеним одељењима: 
 
 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 Целодневни и полудневни 



бр.2 
13. "Бубамара" ул. Косовке девојке бр.1 Целодневни 
14. "Вилин град" Насеље Чалије, Тимочка бб Целодневни и полудневни 
15.  Горњи Матејевац  у изградњи 
 
 
 Градска општина Црвени Крст 
 
16. "Свитац" ул. Ратка Јовића бб Целодневни  
17. "Шврћа" Горња Топоница Целодневни и полудневни 
18.  Насеље "Бранко Бјеговић" Целодневни и полудневни у изградњи 
 
 
 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 и полудневни у реконструкцији 
 
 
 Градска општина Нишка Бања 
 
23. "Бисер"  Нишка Бања Просветна бб Целодневни и полудневни 
24.  Насеље "Никола Тесла" Целодневни и полудневни у изградњи 

 
 
 

Члан 3 
 
 У издвојеним одељењима код којих је у току реконструкција („Лане“, ул. Расадник 
бб), односно изградња нових објеката (насеље „Бранко Бјеговић“, насеље „Никола 
Тесла“ и Горњи Матејевац), предшколски програм ће се остваривати по завршетку  
радова на објектима и утврђивању испуњености услова за рад у складу са законом и 
подзаконским прописима. 
 
 

Члан 4 
 
 

                 Припремни предшколски програм у години пред полазак у школу оствариваће 
се и у издвојеним одељењима при основним школама и у посебним објектима 
прилагођеним  за одвијање предшколског васпитања и образовања и то: 
  
  
 
а) При основним школама: 
 
Градска општина Медијана 
Редни 
број 

Назив и седиште школе  Издвојена одељења 

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 
   Г. Међурово 
  Д. Међурово 
8.  "Бранко Миљковић" 

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

  Суви До 
9. "Краљ Петар I"  

Ниш, ул. Војводе Путника бр.1 
Ниш, ул. Војводе Путника бр.1 

  Паси Пољана 
10. "Бранко Радичевић" 

Габровац 
Габровац 

 
Градска општина Пантелеј 
 
11. "Jован Јовановић Змај" 

Малча 
Малча 
 

 
 
Градска општина Црвени Крст 
12. "Иво Андрић"  

Ниш, ул. Бранка Бјеговића  бб 
 

 

  Доњи Комрен 
 
 
Градска општина Нишка Бања 
 
13. "Иван Горан Ковачић" 

Нишка Бања 
 

  Прва Кутина 
14. "Душан Тасковић Срећко" 

Сићево 
Сићево 

  Островица  
  



 б) У посебним објектима : 
 
Редни 
број 

Објекат  Адреса 

17. Објекат МК "Ледена стена  Ниш, ул. Жртава фашизма бб 
18. Објекат М.К. "Ратко Јовић",  Ниш, ул. Ратко Јовић бб                             
19 Oбјекат М.К. Горња Врежина Горња Врежина 
20. Објекат МК Никола Тесла Ниш, Заплањска бб 
21. Клиничко - болнички центар  Ниш, ул. Зетска бб   
 
 

Члан 5 
 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи дечијих вртића 
на територији Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", бр. 15/2006). 

 
Члан 6 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
Града Ниша“. 
 
 Број:  
 У Нишу,               
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
                Председник 
 
         Проф. др Миле Илић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O б р а з л о ж е њ е  
 
 
 

 Законом о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник 
РС'', бр. 72/2009 и 52/2011), у члану 29 став 3 предвиђено је да "Акт о мрежи 
предшколских установа и акт о мрежи основних школа чији је оснивач Република Србија, 
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, доноси скупштина јединице 
локалне самоуправе, на основу критеријума које утврди Влада." 
 Одлука о мрежи предшколске установе на територији Града Ниша је 
сачињена у складу са Уредбом о критеријумима за доношење акта о мрежи 
предшколских установа и акта о мрежи основних школа (''Службени гласник РС, број 
80/2010) 
 С обзиром да на територији Града Ниша постоји само једна предшколска 
установа чији је оснивач Град Ниш, мрежу чини Предшколска установа "Пчелица" са 



дечијим вртићима у којима, као издвојеним одељењима, обавља делатност 
предшколског васпитања и образовања. Мрежу чине и објекти у којима се као 
издвојеним одељењима при школама и другим прилагођеним просторима одвија 
припремни предшколски програм у години пред полазак у школу. 
 У Предшколској установи "Пчелица" се у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања и Законом о предшколском васпитању и образовању  
организује васпитно образовни рад за децу у васпитним групама, које могу бити јаслене 
за децу узраста од шест месеци до три године и групе вртића за децу  узраста од три 
године до поласка у школу. За васпитно образовне групе за децу узраста у години пред 
полазак у школу, организује се припремни предшколски програм  у полудневном 
трајању, који се у потпуности финансира из буџета Републике. 
 С обзиром да је припремни предшколски програм у години пред полазак у 
школу обавезан за сву децу, Установа остварује овај програм у целодневном и 
полудневном трајању у дечијим вртићима и у полудневном трајању у школама и другим 
прилагођеним објектима. Припремни предшколски програм организује се и за децу на 
дужем болничком лечењу у Клиничком центру у Нишу на Дечијој интерној клиници и 
Дечијој хируршкој клиници.  
 Овом Одлуком планирани су као издвојена одељења и вртићи чија изградња 
је у току (у Горњeм Матејевцу и у насељима "Бранко Бјеговић" и "Никола Тесла"), као и 
вртић "Лане" у улици Расадник бб чија  реконструкција је у току, а који ће отпочети са 
радом по прибављању употребне дозволе и утврђивању испуњености услова за рад у 
складу са законом и прописима Града.  
 На основу изложеног, предлаже се доношење Одлуке о мрежи предшколске 
установе на територији Града Ниша. 
 
 
 
 
                                                                                                                      НАЧЕЛНИК 
 
                                                                                                                   Ненад Гашевић 
 

 


