
 

 

 
 На основу члана 56.Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр.88/2008) 
и  члана 30. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града 
Ниша  ("Службени лист Града Ниша", број 66/10 и 71/10),  
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 11.03.2011. године, 
доноси 
                                                   
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I 
 
Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Предшколске  Установе  „Пчелица“ Ниш  
број : 4701 од 21.06.2010. год.,о цени припреме и дистрибуције оброка  за децу у 
продуженом боравку . 
                                                             
 

II 
 
 

Решење и Одлуку Управног одбора Предшколске Установе „ Пчелица „ Ниш из тачке I 
објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
  
                                                                  
Број: 250‐21/2011-03 
У Нишу, 11.03.2011. године 
 
                                                                  

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  
Управни одбор Предшколске  Установе  „Пчелица“ Ниш на седници одржаној 
18.06.2010.године донео је Одлуку број 4701  којом се утврђује  цена припреме и 
дистрибуције оброка за децу  у продуженом боравку  у износу од 4.500,00 динара. 
 
Чланом 30.Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији ГрадаНиша 
(„Сл.лист града Ниша“ бр.66/10 и 71/10) предвиђено је да на цену припреме и 
дистрибуције оброка за децу у продуженом боравку , сагласност даје Градско веће и да са 
Предшколском Установом „Пчелица“ Ниш Град Ниш закључује уговор којим се 
регулишу међусобна права и обавезе. 
 
Управа за дечију,социјалну и примарну здравствену заштиту је захтевом број2350/2010 
30.12.2010.године од Предшколске Установе „Пчелица“ Ниш,а за потребе давања 
сагласности на цену од стране Градског Већа и за потребе закључења Уговора за 
календарску 2011.годину,тражила да у складу са важећим прописима утврди и овој 
Управи достави цену припреме и дистрибуције оброка за децу у продуженом боравку , са 
назначењем врсте и појединачне цене производа који улазе у садржину исхране. У складу 
са чланом 19.Правилника о поступку,припреми,изради и достави  материјала Управа за 
дечију,социјалну и примарну здравствену заштиту је од Управе за финансије,изворне 
приходе локалне самоуправе и јавне набавке тражила мишљење на Одлуку Управног 
одбора Предшколске Установе „Пчелица“ Ниш о утврђеној цени припреме и 
дистрибуције исхране. Мишљењем број 11-122/2011 од 28.01.2011године, Управа за 
финансије,изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке се изјаснила да се 
финансирање припреме и дистрибуције оброка за децу од стране буџета града Ниша 
може вршити у оквиру средстава пројектованих буџетом града Ниша за 2011год. 
 
Узимајући у обзир предложену цену исхране,цену појединачних производа који чине 
исхрану,трошкове припреме и дистрибуције исте по школама,као и тржишне цене 
истоветних производа у малопродајним објектима, а имајући у виду  пројектовани број 
корисника исхране, од стране Предшколске Установе „Пчелица“ Ниш, Управа за 
дечију,социјалну и примарну здравствену заштиту сматра да је предложена цена од 
4.500,00 динара месечно за припрему и дистрибуцију оброка за децу у продуженом 
боравку реална и у складу са износом предвиђених средстава у буџету града Ниша за ту 
намену. 
 
 

                                                     УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ,СОЦИЈАЛНУ  
                                                         И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 

                                                 НАЧЕЛНИК   
                                                                                ИВАН НИКОЛИЋ 



 

 
 


