
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 72. Пословника о раду Градског већа 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 
и 144/2016) 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 12.04.2019. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I  Утврђује се Предлог решења о усвајању Финансијског извештаја о 
пословању Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш за период од 01.01-
31.12.2018. године. 

 
II Предлог решења о усвајању Финансијског извештаја о пословању Јавне 

предшколске установе „Пчелица“ Ниш за период од 01.01-31.12.2018. године 
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 Бојана Станковић, овлашћено лице-по овлашћењу 
начелника Градске управе Града Ниша и Светлана Митић, директорка Јавне 
предшколске установе Пчелица“  Ниш. 
 

 
 
 
Број: 384-1/2019-03 
У Нишу,  12.04.2019. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

                                     ПРЕДСЕДНИК 
 
 

                                       Дарко Булатовић 
 
 



 
 На основу члана 37. Статута Града Ниша, ("Службени лист Града Ниша", 
број 88/2008, 143/2016 и 18/2019 )  
 Скупштина Града Ниша на седници  одржаној  __________ 2019. године 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  

 
 
 I УСВАЈА СЕ Финансијски извештај о пословању Jaвне предшколске 
установе „Пчелица“ Ниш за период 1.1-31.12.2018. године број 1525 од 26.2.2019. 
године, који је усвојио Управни одбор Установе Одлуком број 1567 од  27.2.2019. 
године. 
 
  II Решење доставити Јавној предшколској установи "Пчелица" Ниш, 
Служби начелника Градске управе, Секретаријату за образовање и Секретаријату 
за финансије. 
 
Број: 
У Нишу,  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

                  Председник 
 

                           Мр Раде Рајковић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
     О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у  члану 37. тачка 24. 
Статута Града Ниша. 
  Управни одбор Jaвне предшколске установе "Пчелица" Ниш je Одлуком број 
1567 oд 27.2.2019. године усвојио Финансијски извештај о пословању Јавне 
предшколске установе „Пчелица“ Ниш за период 1.1-31.12.2018. године број  1525 
од 26.2.2019. године.    

Установа подноси извештај о раду и реализацији програма рада за радну 
годину, која одговара трајању школске године, а финансијски извештај за буџетску, 
односно календарску  годину. Финснијски извештај је припремљен на принципу 
готовинске основе. 

У Установи се у складу са Законом о основама система образовања и 
васпитања (,,Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018-други закони и 10/2019) 
и Законом о предшколском васпитању и образовању (,,Службени гласник РС“, број 
18/2010, 101/2017, 113/2017-др. Закон, 95/2018-др.закон и 10/2019) обавља  
делатност – васпитање и образовање деце предшколског узраста, организовања 
дневног боравка деце и исхране, неге, превентивне здравствене  и социјалне 
заштите. У Установи се обављају и друге делатности у складу са Статутом 
Установе. 

Установа је у 2018. години основну делатност  обављала у 26 обданишта. 
Целодневним боравком је било обухваћено просечно 5691 дете, са просечном 
долазношћу деце од 59,50%. Припремним предшколским програмом било је 
обухваћено  1151. дете у објектима Установе и 475-оро деце која су припремни 
предшколски програм похађала у објектима школа и другим прилагођеним 
просторима. Пет болничких група обухватилo je  75-оро  деце. 

Поред припреме оброка за децу смештену у обдаништима, припремали су 
се и оброци за децу смештену у приватним вртићима, продуженом боравку у 
основним школама и бесплатне ужине за ученике основних школа.  

Установа је обављала и комерцијалне делатности као што су: припремање и 
продаја смрзнутог пецива, продаја пецива и кондиторске робе на продајним 
пунктовима при основним и средњим школама, припремање и продаја 
посластичарских производа, кора за питу, као и припрема осталих производа по 
наруџби корисника. 

Предшколска установа „Пчелица“ је у 2018. години остварила укупне 
приходе и примања у износу од 990.041.374,60 динара. Структуру укупних прихода 
и примања чине приходи из буџета, други приходи и примања од нефинансијске 
имовине. 

Највеће учешће у приходима имају приходи из буџета у износу од 
851.729.816,91 динара  или 91,30% укупних прихода. 

Други приходи су приходи од ужина и продуженог боравка, приходи од 
продаје карата за манифестације „Златна пчелица“ и „Маскенбал“, приходи од 
ужина и боравка у основним школама,приходи  текућих добровољних трансфера- 
донација и ванредних прихода у износу од 81.197.166,72 динара или 8,70%укупних 



прихода. 
Примања од нефинансијске имовине, који обухватају приходе од продаје  

трећим лицима- комерцијала и приходе од продаје у продајним објектима-
кантинама  износе 57.114.390,97 динара.   

У реализацији својих програмских активности у 2018. години, Предшколска 
установа „Пчелица“ је остварила укупне расходе и издатке у износу од 
944.701.767,16 динара. Структуру расхода и издатака  чине расходи за запослене, 
расходи коришћења роба и услуга, остали расходи и издаци за нефинансијску 
имовину. 

Највеће учешће у укупним расходима имају расходи за  запослене у износу 
од 685.319.234,40 динара или 72,54% укупних расхода. 

Расходи коришћења роба и услуга износе 242.721.823,21 динара или 25,69% 
укупних расхода. 

Остали расходи износе 16.660.709,55 или 1,76% укупних расхода. 
Издаци за нефинансијску имовину износе 42.881.299,50 динара. 
Финансијски извештај о пословању Установе  садржи и табеларни  приказ 

реализације  финансијског плана за 2018. годину из буџета Града Ниша. 
Предшколска установа „Пчелица“ је 2018. годину завршила суфицитом у 

износу од 2.458.307,94 динара. 
  Имајући у виду да је Финансијски извештај о пословању Предшколске 
установе "Пчелица"  Ниш за 2018. годину за период од 1.1. до 31.12.2018. године 
сачињен у складу са законом и прописима Града, предлаже се да Скупштина 
Града Ниша донесе решење као у диспозитиву. 
 
  
                                                                                                                  
             СЕКРЕТАР 
 
                    Марина Костић 
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