
 
 
 
 
 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  19.08.2015.  године, доноси 
 
 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I  Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Статут Предшколске 
установе „Пчелица“ Ниш. 
 
 II  Предлог решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе 
„Пчелица“ Ниш доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања 
у дневни ред седнице Скупштине Града 
 
 III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређују се Јелица Велаја, начелник Управе за образовање и Зоран Јонић, 
директор Предшколске установе „Пчелица“ Ниш  
 
 
 
 
Број: 1346-1/2015-03 
Датум: 19.08.2015.  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 7. став 2. Одлуке о оснивању Предшколске установе 
„Пчелица“ Ниш  ("Службени лист Града Ниша", број 29/2010 – пречишћен 
текст и  94/2010), 
 Скупштина  Града Ниша на седници одржаној __________ 2015. године, 
донела је 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 

   I   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Предшколске установе „Пчелица“ 
Ниш  број 4719 од  16.07.2015. године, који је донео Управни одбор Установе. 
 
  II   Решење доставити Предшколској установи „Пчелица“ Ниш и Управи 
за образовање. 
 
 
 
 
 
Број:_____________________ 
У Нишу, __________ 2015. год. 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 
 

                                                                                   Председник 
 

                                                                                     Проф. др Миле Илић 
 
 
 
 
 

 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 
 

            
 Управни одбор Предшколске установе „Пчелица“ Ниш је на основу члана 7 
Одлуке о оснивању Предшколске установе „Пчелица“ Ниш („Службени лист 
Града Ниша“, број 29/2010 – пречишћен текст и 94/2010) на седници одржаној 
16.07.2015. године донео Статут Предшколске установе „Пчелица“ Ниш, под 
бројем 4719 и доставио га Управи за образовање као органу оснивача 
надлежном за ресор предшколског образовања. 
 Управа за образовање је размотрила Одредбе Статута и утврдила да су у 
сагласности прописима којима се уређује област предшколског васпитања и 
пословање предшколских установа, и то са: Законом о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09; 52/11; 55/13 и 35/15-
аутентично тумачење), Законом о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник РС", број 18/10), Правилником о садржају образаца и начину 
вођења евиденције и издавању јавних исправа у предшколској установи 
("Службени гласник РС", број 59/10), Правилником о критеријумима за 
утврђивање мањег односно већег броја деце од броја који се уписује у васпитну 
групу ("Службени гласник РС", број 44/11), Правилником о ближим условима за 
утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу ("Службени гласник 
РС", број 44/11), Правилником о ближим условима за остваривање припремног 
предшколског програма ("Просветни гласник РС", број 5/12), Правилником о 
стандардима услова за остваривање посебних програма у области предшколског 
васпитања и образовања ("Службени гласник РС", број 61/12), Правилником о 
посебном програму остваривања васпитно-образовног рада у одговарајућим 
здравственим установама ("Службени гласник РС", број 124/12), Правилником о 
врстама, начину остваривања и финансирања посебних, специјализованих 
програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа 
("Службени гласник РС", број 26 /13), Правилником о ближим условима и начину 
остваривања права од општег интереса у области друштвене бриге о деци 
("Службени гласник РС", бр. 66/92, 69/92, 1/93, 107/93, 67/94, 12/96 и 30/96), 
Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 
злостављање и занемаривање ("Службени гласник РС", број 72/09), Правилником 
о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику 
("Службени гласник РС", број 72/09), Правилником о ближим условима за 
утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и 
вредновање ("Службени гласник РС", број 76/10).  

Доношењем новог Статута Предшколске установе „Пчелица“ Ниш 
извршено је усклађивање одредби Статута са Решењем Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја број 022-05-24/2012-07 од 01.07.2014. године, којим 
је утврђено да су испуњени прописани услови у погледу простора, опреме, 
наставних средстава, васпитача, стручних сарадника, броја деце и програма 
васпитања и образовања да Предшколска установа ,,Пчелица'' Ниш, може да 
обавља делатност предшколског васпитања и образовања, те да остварује и 
припремни предшколски програм, у седишту и ван седишта у издвојеним 
одељењима – објектима, школи и другом простору, са бројем васпитних група 
већим од сто, у складу са законом. 

Такође, доношењем новог Статута извршено је усклађивање одредби 
Статута са Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја о 



испуњености услова за обављање проширене делатности број број 610-00-
809/2014-07 од 27.01.2015, као и са одредбама Одлуке о мрежи установа у којима 
се обавља предшколско васпитање и образовање на територији Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 57/2014) и Одлуке о минимуму процеса рада 
у Предшколској установи „Пчелица“ („Службени лист Града Ниша“, број 30/2014) .  

Статутом је такође, извршена и промена организационе структуре 
Установе, образовањем нових стручних органа Установе.  
 На основу изложеног предлаже се доношење Решења о давању 
сагласности на Статут Предшколске установе „Пчелица“ Ниш. 
      
 
У Нишу, август 2015. године       
 
 
 

Управа за образовање 
 
 
 
 
 

                            Начелница 
         
 
                Јелица Велаја 
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 На основу члана 57. став 1. тачка 1), а у вези са чланом 47. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), а у складу са Законом 
о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр.18/2010) и члана 7. став 1. тачка 
1) Одлуке о оснивању Предшколске установе Пчелица “ Ниш („Сл. лист Града Ниша“, бр. 
29/2010 – пречишћен текст и 94/2010), Управни одбор Предшколске установе "Пчелица" Ниш, на 
17. (седамнаестој) ванредној седници, одржаној дана 16.07.2015. године, донео је  
С Т А Т У Т  
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ПЧЕЛИЦА" НИШ  
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 1.  
Дечје обданиште за предшколску и школску децу у Нишу основано је Решењем Народног обора 
општине Ниш, бр. 38813 од 28.06.1961. године. Дечје обданиште за предшколску и школску децу 
наставило је са радом као новооснована Установа за предшколско васпитање, образовање, 
здравствену заштиту, исхрану, угоститељство и туризам “Пчелица“ Ниш, Решењем Скупштине 
општине Ниш бр.01-104/92 од 18.03.1992. („ Међуопштински службени лист – Ниш, бр. 10/92).  
Предшколска установа „Пчелица“ Ниш основана је Одлуком о оснивању Предшколске установе 
“Пчелица“ Нишу („Сл. лист Града Ниша“, бр.29/2010 – пречишћен текст и 94/2010).  
Оснивач Установе је Град Ниш ( у даљем текту: Оснивач).  
Члан 2.  
Овим Статутом уређује се организација, начин рада Предшколске установе „Пчелица“ Ниш ( у 
даљем тексту: Установа ), управљање и руковођење, остваривање делатности, поступање органа 
Установе ради обезбеђивања остваривања права детета, заштите и безбедности деце и 
запослених и мере за спречавање повреда забрана утврђених законом, начин објављивања 
општих аката, обавештавања свих заинтересованих страна о одлукама органа Установе, као и 
друга питања од значаја за рад Установе, у складу са законом и Одлуком о оснивању Установе.  
II ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ УСТАНОВЕ  
Члан 3.  
Предшколска установа ,,Пчелица'' Ниш је установа која обавља васпитно образовну делатност 
којом се остварују права грађана у складу са Уставом Републике Србије, Законом о основама 
система образовања и васпитања и Законом о предшколском васпитању и образовању.  
Установа обавља васпитно-образовну делатност, односно послове ради остваривања законом 
утврђених права грађана од непосредног друштвеног интереса у предшколском васпитању и 
образовању.  
Делатност Установе се остварује као јавна служба у предшколском васпитању и образовању.  
Установа је правно лице која обавља делатност васпитања и образовања деце предшколског 
узраста, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о 
предшколском васпитању и образовању и овим Статутом. СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
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Установа је носилац права, обавеза и одговорности у остваривању делатности васпитања и 
образовања у складу са законом, Одлуком о оснивању, Статутом и средствима којим располаже.  
На оснивање и рад Установе примењују се прописи о јавним службама.  
Заступање и представљање  
Члан 4.  
Установа има својство правног лица и овлашћења у правном промету са трећим лицима, у складу 
са Уставом, Законом и овим Статутом.  
У правном промету са трећим лицима Установа иступа у своје име и за свој рачун.  
Установа је носилац права, обавеза и одговорности у остваривању делатности васпитања и 
образовања у складу са законом и има право да у правном промету закључује уговоре и 
предузима друге правне радње и правне послове у оквиру своје правне и пословне способности.  
Установу заступа и представља директор.  
У оквиру својих овлашћења директор може дати другом лицу пуномоћје за заступање Установе у 
одређеним пословима.  
Пуномоћје се издаје у писаном облику и у сваком тренутку може бити опозвано.  
Овлашћење за заступање може дати и Управни одбор уколико директор није у могућности да 
одреди пуномоћника.  
Назив и седиште  
Члан 5.  
Назив Установе је: Предшколска установа „Пчелица“ Ниш.  
Седиште Установе је у Нишу, улица Орловића Павла бб.  
Установа може да обавља делатност ван седишта у издвојеном одељењу – објекту Установе, 
школи или другом простору, који испуњава услове у складу са законом.  
Издвојено одељење нема својство правног лица.  
Статусне промене и промене назива и седишта  
Члан 6.  
Установа може да врши статусне промене, промену назива или седишта.  
Одлуку о статусној промени Установе доноси Управни одбор, на коју сагласност даје Оснивач.  
Одлуку о промени назива или седишта Установе доноси Управни одбор Установе, на коју 
сагласност даје надлежно Министарство.  
Установа може стећи статус модел центра у складу са Законом.  
Печат, штамбиљ и знак  
Члан 7.  
Установа има печат и штамбиљ.  
Установа у свом раду користи велики печат, округлог облика, пречника 32 мм, са грбом 
Републике Србије у средини и текстом у концентричним круговима око грба: Република Србија, 
Предшколска установа ,,ПЧЕЛИЦА'' Ниш, ( у даљем тексту: велики печат ).  
Великим печатом оверава се веродостојност јавне исправе коју издаје Установа и то: уверење о 
савладаном припремном предшколском програму и преводница.  
Мали печат је округлог облика, пречника 20мм са грбом Републике Србије у средини и текстом у 
концентричним круговима око грба: Република Србија, Предшколска установа ,,ПЧЕЛИЦА'' 
Ниш, ( у даљем тексту: мали печат ). СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ПЧЕЛИЦА" НИШ  
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Мали печат се употребљава за финансијско пословање и за оверу потврда, уверења и других 
писмена које установа издаје деци, запосленима и трећим лицима.  
Штамбиљ Установе је правоугаоног облика, величине 45мм, са водоравно исписаним истоветним 
текстом као и печат, са додатком простора за податке броја деловодног протокола, седишта и 
датумом.  
Текст печата и штамбиља исписује се на српском језику ћириличким писмом.  
Установа може имати више примерака печата који морају бити истоветни по садржају и 
величини. Сваки примерак печата обележава се редним римским бројем.  
Број печата и штамбиља, поступак употребе, израде, чувања и уништавање печата и штамбиља 
регулише се посебним актом директора Установе у складу са законом.  
Члан 8.  
Установа има свој знак.  
Садржину и изглед знака утврђује Управни одбор на начин и по поступку утврђеним прописима.  
Евиденције и јавне исправе  
Члан 9.  
Установа води прописану евиденцију о свом раду и издаје јавне исправе, у складу са законом.  
Установа води базу података у оквиру јединственог информационог система просвете.  
Установа води евиденцију о васпитно-образовном раду, и то: матичну књигу о уписаној деци у 
припремни предшколски програм, књиге рада и летопис.  
На основу евиденције коју води, Установа издаје јавне исправе о похађању припремног 
предшколског програма, и то: преводницу о преласку детета из једне у другу предшколску 
установу и уверење о похађању припремног предшколског програма.  
Установа води евиденцију на српском језику, ћириличким писмом.  
Приликом прикупљања, обраде, објављивања и коришћења података Установа је дужна да 
поступа у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.  
Установа трајно чува летопис, а матичну књигу о уписаној деци у припремни предшколски 
програм и књиге рада, Установа чува пет година.  
Средства и финансирања делатности  
Члан 10.  
Установа послује средствима у јавној својини, у складу са Законом.  
Средства за оставривање делатности предшколског васпитања и образовања обезбеђују се у 
буџету локалне самоуправе, у складу са законом којим се уређује предшколско васпитање и 
образовање, на основу економске цене за остваривање програма васпитања и образовања по 
детету, која обухвата све текуће расходе по детету из свих извора финансирања, у складу са 
прописима којим се уређује буџетски систем.  
Установа стиче средства од учешћа родитеља у економској цени за оставривање програма 
васпитања и образовања по детету у складу са законом којим се уређује предшколско образовање 
и васпитање као и продјом производа и пружањем услуга у оквиру проширене делатности и из 
других извора у складу са законом и општим актима локалне самоуправе и установе.  
Члан 11.  
Земљиште, зграде и друга средства која су стечена, односно која стекне Установа су у јавној 
својини и користе се за обављање делатности утврђене Законом, Одлуком о оснивању и овим 
Статутом. СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ПЧЕЛИЦА" НИШ  
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III ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ  
Члан 12.  
Решењем надлежног Министарства утврђено је да су испуњени прописани услови у погледу 
простора, опреме, наставних средстава, васпитача, стручних сарадника, броја деце и програма 
васпитања и образовања да Предшколска установа ,,Пчелица'' Ниш, ул. Орловића Павла бб, чији 
је оснивач Скупштина града Ниша, може да обавља делатност предшколског васпитања и 
образовања, те да остварује и припремни предшколски програм, у седишту и ван седишта у 
издвојеним одељењима – објектима, школи и другом простору, са бројем васпитних група већим 
од сто, у складу са законом.  
Делатност Установе је васпитање и образовање деце предшколског узраста.  
Претежна делатност Установе је: 85.10 – Предшколско образовање  
Допунска делатност Установе је: 88.91 – Делатност дневне бриге о деци.  
Установа обавља и делатност којом се обезбеђује исхрана, нега, превентивно-здравствена и 
социјална заштита деце предшколског узраста, у складу са законом.  
Члан 13.  
Установа, сагласно Решењу надлежног министарства о испуњености прописаних услова за 
обављање проширене делатности, обавља проширену делатност која је у функцији образовања и 
васпитања и то:  
- 10.71 – Производња хлеба, свежег пецива и колача;  
- 56.29 – Услуге припремања и послуживања хране;  
- 47.29 – Остала трговина на мало у специјализованим продавницама.  
Проширеном делатношћу Установа унапређује или доприноси рационалнијем и квалитетнијем 
обављању васпитања и обрaзовања.  
Члан 14.  
У остваривању делатности предшколског васпитања и образовања и осталих делатности 
предшколске установе забрањене су све врсте насиља, злостављања и занемаривања и све 
активности којима се угрожавају, дискриминишу и издвајају деца односно група деце по било 
ком основу, у складу са Законом.  
Члан 15.  
Делатност установе остварује се у складу с развојним потребама деце и породице кроз: 
васпитање и образовање деце, дневни боравак деце, превентвно здравствену и социјалну 
заштиту, негу деце, исхрану деце, очување здравља, дневни одмор и рекреацију деце, културне 
активности, у складу са потребама деце.  
Организација живота деце и садржаји делатности установе усклађују се са организацијом живота 
детета у породици и потребама породице.  
Члан 16.  
Организација простора подразумева опремање и оплемењивање отвореног и затвореног простора 
према важећим нормативима, у складу са програмом васпитно образовног рада. Организација 
живота подразумева успостваљање дневног распореда живота према биолошким и психолошким 
потребама деце. Организација васпитно образовног рада подразумева планирање и реализовање 
програма предвиђених активности кроз игру, као основни метод рада.  
IV АУТОНОМИЈА УСТАНОВЕ  
Члан 17.  
Установа има своју аутономију под којом се подразумева право на: СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ "ПЧЕЛИЦА" НИШ  
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1. Доношење Стаута, Програма васпитања и образовања, Развојног плана, Стратешког плана, 
Годишњег плана рада, Правила понашања у Установи и других општих аката;  
2. Доношење плана стручног усавршавања и професионалног развоја васпитача и стручног 
сарадника;  
3. Самовредновање рада Установе;  
4. Избор запослених и представника запослених у орган управљања и стручне органе;  
5. Уређивање унутрашње организације и рада стручних органа;  
6. Начин остваривања сарадње са установама из области васпитања и образовања, здравства, 
социјалне и дечије заштите, јавним предузећима, привредним и другим организацијама, ради 
остварења права деце и запослених.  
Унутрашња организација  
Члан 18.  
У складу са организацијом рада и карактером васпитно-образовне делатности Установе, делови 
процеса рада организовани су у три сектора којима руководе помоћници директора и то:  
I Сектор ,,Заједнички послови''  
II Сектор ,,Вртићи''  
III Сектор ,,Младост''.  
I Сектор ,,Заједнички послови'' чине:  
I 1. Служба за правне, кадровске и опште послове  
I 2. Служба за економско-финансијске послове  
I 3. Служба за планирање и развој  
I 4. Техничка служба  
II Сектор ,,Вртићи'' чине:  
II 1. Стручна служба за унапређење васпитања, образовања и здравствену заштиту  
II 2. Издвојена одељења - ,,Вртићи'' у којима се остварује целодневни и полудневни облици рада. 
Припремни предшколски програм остварује се и у издвојеним одељењима при основним 
школама и у посебним објектима прилагођеним за одвијање предшколског образовања и 
васпитања у складу са Одлуком о мрежи установе на територији Града Ниша.  
Рад са децом на болничком лечењу остварује се у Клиничко-болничком центру.  
Групе полудневног боравка које раде ван вртића организационо се везују за издвојена одељења 
(вртиће) на основу одлуке директора Установе.  
Сектор ,,Вртићи'' у свом саставу има следећа издвојена одељења 
у којима се остварује предшколски програм и припремни 
предшколски програм у години пред полазак у школу и то: 
Градска општина Медијана  
1.,,Славуј“  Др. Милутина Ивковића бб  
2.,,Плави чуперак“  Бошко Буха бб  
3.,,Лептирић“  Јужноморавских бригада бб  
4.,,Бамби“  Булевар Немањића бб  
 


