
Предшколска установа ,,Пчелица'' Ниш 
Број: 808 
Датум: 14.02.2011. 
 
 
 
На основу члана 7. ст.1.тач.1. Одлуке о оснивању Предшколске установе ,,Пчелица'' Ниш 
(,,Сл. лист Града Ниша бр. 29/2010 - Пречишћен текст и 94/2010) и члана 46. ст.1.тач.1. 
Статута Предшколске установе ,,Пчелица'' Ниш бр. 4692 од 21.06.2010.године, Управни 
одбор Предшколске установе ,,Пчелица'' Ниш на 9. ванредној седници, одржаној дана 
14.02.2011.године доноси 
 
 

С Т А Т У Т 
О ИЗМЕНАМА  СТАТУТА 

 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ,,ПЧЕЛИЦА'' НИШ 
 
 
 

Члан 1. 
 

  У Статуту Предшколске установе ,,Пчелица'' Ниш бр.4692 од 21.06.2010.године, 
члан 13. ст.2. мења се и гласи:  
 

,, Претежна делатност Установе је : 85.10 – Предшколско образовање; 
Допунска делатност Установе је: 88.91 – Делатност дневне бриге о деци.'' 

 
Члан 2. 

 
Члан 14. Статута Предшколске установе ,,Пчелица'' Ниш,  мења се  и гласи: 
,,Установа, сагласно решењу о верификацији, може да обавља и другу делатност која је у 
функцији образовања и васпитања ( у даљем тексту: допунска делатност) под условом да 
се њоме не омета обављање делатности васпитања и образовања и то: 
   10.71 – Производња хлеба, свежег пецива и колача; 
   56.10 – Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката; 
   56.21 – Кетеринг; 
   56.29 – Остале услуге припремања и послуживања хране; 
 
 



   47.24 – Трговина на мало хлебом, тестенинама, колачима и слаткишима  у  
                специјализованим продавницама; 
   47.29 – Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама. 
 
Допунском делатношћу Установа унапређује или доприноси рационалнијем и 
квалитетнијем обављању васпитања и образовања. 
Одлуку о допунској делатности доноси Управни одбор Установе уз сагласност 
министарства. 
 Одлука из ст.4. овог члана садржи и план прихода који ће се остварити и издатака за 
обављање те делатности, начин ангажовања запослених и начин располагања и план 
коришћења остварених средстава, у складу са прописима који регулишу буџетски систем.'' 
 

Члан 3. 
 

Овај Статут о изменама и допунама Статута Установе ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања на огласној табли Установе, а по добијању сагласности Скупштине Града 
Ниша. 
 
 
 

Предшколска установа ,,Пчелица'' Ниш 
              Председник Управног одбора 
 
               ___________________________ 
        Драгослав Милошевић 
 

 
 
    

 
  


