
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број  88/08)  и
члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
1/2013),

Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 10.12.2013. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

                 I Којим се овлашћује председник Градског већа Града Ниша да поднесе Министарству
просвете,  науке  и  технолошког  развоја  –  Школска  управа  у  Нишу,  захтев  за  добијање
сагласности за већи број васпитних група у Предшколској установи „Пчелица“, 
у складу са чланом 9. став 2. Закона о предшколском  васпитању и образовању („Службени
гласник РС“ број 18/10).

    II   Обавезује се Управа за образовање, културу, омладину и спорт да реализује овај
закључак.

               III  Закључак доставити Управи за образовање, културу, омладину и спорт.

Број: 1701-13/2013-03
У Нишу, 10.12.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                     ПРЕДСEДНИК 

                Проф.др Зоран Перишић



О б р а з л о ж е њ е 

       Предшколска установа „Пчелица“ је у складу са чланом  32. Закона о основама
система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 72/09, 52/11 и 55/13) Министарству
просвете науке и технолошког развоја поднела захтев за верификацију Установе. У поступку по
овом захтеву, Министарство је наложило да се претходно реши питање добијања сагласности
за већи број васпитних група у складу са чланом 9. став 2. Закона о предшколском  васпитању и
образовању („Службени гласник РС“ број 18/10).

Законом  о  предшколском  васпитању  и  образовању   у  члану  9.  став  1.  и  2.  је
прописано:

     „Јединица локалне самоуправе оснива предшколску установу за најмање пет, а
највише сто васпитних група, у складу са актом о мрежи предшколских установа.

     Изузетно, ако не постоје услови за оснивање предшколске установе у складу са
ставом 1. овог члана, јединица локалне самоуправе може да оснује предшколску установу са
мањим,  односно  већим  бројем  васпитних  група,  уз  сагласност  министарства  надлежног  за
послове образовања.“ 
                   У складу са наведеним, Предшколска установа „Пчелица“ је припремила Елаборат о
техничкој и економској оправданости постојања Предшколске установе „Пчелица“ Ниш са више
од 100 васпитних група број 12403 од 27.11.2013. године, с обзиром да Предшколска установа
„Пчелица“ обавља делатност са 257 васпитних група и доставила га Управи за образовање,
културу, омладину и спорт као управи надлежној за ресор образовања. 

Управа  за  образовање,  културу,   омладину  и  спорт  је  као  обрађивач,  припремила
материјал  – захтев  за  добијање  сагласности  за  већи  број  васпитних  група  у  Предшколској
установи  „Пчелица“  са  образложењем,  који  је  потребно  доставити  Министарству,  просвете,
науке и технолошког развоја – Школска управа у Нишу. Материјал је припремљен на основу
података из Елаборат о техничкој и економској оправданости постојања Предшколске установе
„Пчелица“ Ниш са више од 100 васпитних група који је припремила ова Установа.

     На основу изложеног, предлаже се доношење Закључка Градског већа Града Ниша
као у диспозитиву.

  НАЧЕЛНИК

                                                                                                                    Jeлица Велаја


