
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 1/2013) 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 25.06.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Статут о измени и
допуни Статута Установе Дечије одмаралиште „ Дивљана“ Ниш.

II Предлог  решења о  давању сагласности  на  Статут  о  измени  и  допуни
Статута Установе Дечије одмаралиште „ Дивљана“ Ниш 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  Јелица  Велаја,  по  овлашћењу  начелник  Управе  за
образовање.

.

Број: 849-7/2014-03
У Нишу, 25.06.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



На основу члана  37.  Статута  Града  Ниша  (''Службени  лист  Града  Ниша'',  број
88/08) и  члана 12.  Одлуке  о  оснивању  Установе  Дечије  одмаралиште  „Дивљана“
(„Службени лист Града Ниша“ број   84/09, 94/10, 20/11 и 26/14) Скупштина   Града
Ниша  на седници одржаној    __________ 2014. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

  I   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут о измени и допуни Статута Установе Дечије
одмаралиште „Дивљана“ Ниш број  26-2014 од  13.5.2014. године, који је донео  Управни
одбор Установе.

 II   Решење доставити Установи Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш и Управи за
образовање.

Број:_____________________
У Нишу, __________________

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

                                                                               Председник

                                                                               Проф. др Миле Илић



О б р а з л о ж е њ е

           
Одлуком о изменама Одлуке о оснивању Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“

(„Службени лист Града Ниша“ број   26/14) извршена је промена седишта и делатности
Установе.  Чланом 3. Одлуке  је прописано да је  Установа у обавези да усагласи статут са
овом Одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Управни  одбор  Установе  Дечије  одмаралиште  „Дивљана“  Ниш  је  у  складу  са
поменутом Одлуком,  на седници одржаној  13.5.2014.  године донео Статут  о  измени и
допуни Статута Установе  Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш, под бројем 26-2014.

Овим  Статутом  су  извршене  измене  и  допуне  Статута  Установе  Дечије
одмаралиште „Дивљана“ Ниш тако што је  извршена  промена седишта  и делатности
Установе

Седиште Установе је промењено са адресе Ниш, ул Јована Скерлића број  3 локал
7,  на адресу Ниш, улица Војводе Мишића број 46 б/IV – 7.

 Промена делатности је извршена тако што су додате допунске делатности:
85.51-спортско и рекреативно образовање и 
85.59- остало образовање.
Чланом  12.  Одлуке  о  оснивању  Установе  Дечије  одмаралиште  „Дивљана“  је

прописано да управни одбор Установе доноси статут уз сагласност оснивача.
Како  је   Статут  о  измени  и  допуни  Статута  Установе  Дечије  одмаралиште

„Дивљана“ у складу са законом и  оснивачким актом Установе,  предлаже се доношење
Решења о давању сагласности на  Статут  о измени и допуни Статута Установе Дечије
одмаралиште „Дивљана“ Ниш.
     

   

               По овлашћењу-начелник
    Управе за образовање

                                                                                                       Јелица Велаја



На основу члана 32. став 1. алинеја 1. Статута Установе Дечије одмаралиште
„Дивљана“ Ниш, и члана 3. Одлуке о  изменама Одлуке о оснивању Установе
Дечије одмаралиште „Дивљана“ („Сл.лист Града Ниша“ бр.26/2014),Управни
одбор Установе, на седници одржаној дана  13.05.2014. године доноси:

           С  Т  А  Т  У  Т

        О ИЗМЕНИ И  ДОПУНИ СТАТУТА

    УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ

     „ДИВЉАНА“ НИШ

Члан 1.

У члану 6. став 1. Статута Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш мења
се и гласи:

„Седиште Установе је у Нишу,Војводе Мишића бр.46 б / IV – 7“.

Члан 2.

У члану  7. Статута, у ставу 2. после алинеје 13. додају се алинеје 14. и  15.
које гласе:

„ -  85.51 – Спортско и рекреативно образовање;

  -   85.59 – Остало образовање“

Члан 3.

Овај  Статут  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  на  огласној
табли, а по добијању сагласности од стране Оснивача.

Председник  Управног
одбора

Ивана
Здравковић,дипл.ецц.



      О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 Одлуком о изменама Одлуке о оснивању Установе Дечије одмаралиште
„Дивљана“  („Слижбени  лист  Града  Ниша“  бр.26/2014),коју  је  донела
Скупштина  Града  Ниша,извршена  је  промена  седишта  Установе  из
улице Јована Скерлића бр. 3 у улицу Војводе Мишића бр.46 б/IV-7.

Поменутом  одлуком  извршена  је  и  допуна   допунске  делатности
евидентирањем следећих шифара делатности:

-85.51-  спортско и рекреативно образовање- обухвата обучавање у
спортским активностима које је намењено групама или појединцима а
које  се  обавља  у  камповима  или  школама.  Спортски  кампови  са
обавезном наставом и преноћиштем и дневни кампови овде су такође
обухваћени.

-85.59- остало образовање- између осталог обухвата образовање које
није  дефинисано   према  степеним  образовања,  обуку  за  рад  на
рачунару,  верску  поуку,  обуку  за  преживљавање  у  природном
окружењу.

Како  је  чланом  3.  наведене  Одлике  о  изменама  Одлуке  о  оснивању
Установе Дечије одмаралиште “Дивљана“ утврђена обавеза Установе да
у року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке усагласи Статут са
Одлуком,донет је Статут о измени и допуни Статута Установе Дечије
одмаралиште „Дивљана“.



Предеседник  Управног
одбора 

Ивана  Здравковић,
дипл.ецц.




