
 
 
 
 
           На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) 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 06.04.2010. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању 
Установе за предшколско васпитање, образовање, здравствену заштиту, исхрану, 
угоститељство и туризам „Пчелица“ у Нишу. 
 
 II Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе за 
предшколско васпитање, образовање, здравствену заштиту, исхрану, угоститељство и 
туризам „Пчелица“ у Нишу, 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 Ненад Гашевић, начелник Управе за образовање, културу, омладину 
и спорт. 
 
 
      
Број: 359-1/2010-03 
 
У Нишу, 06.04.2010. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 
 



  
 На основу члана 4. Закона о јавним службама ("Службени гласник РС", број 42/91 
и 72/94), члана 28. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени 
гласник РС", број 72/09), члана 9. Закона о предшколском васпитању и образовању 
("Службени гласник РС", број 18/10) и члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист 
Града Ниша", број 88/08), 
 Скупштина Града Ниша, на седници од ____________ године, донела је 
 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ O ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ, ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ, ИСХРАНУ, 
УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ "ПЧЕЛИЦА"  У НИШУ 

 
 

Члан 1 
 

 У Одлуци о оснивању Установе за предшколско васпитање, образовање, 
здравствену заштиту, исхрану, угоститељство и туризам ''Пчелица'' у Нишу (''Службени 
лист Града Ниша'', број 1/2000, 6/2000, 66/2003  и 49/2005) назив Одлуке мења се и 
гласи: 
 

"ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ПЧЕЛИЦА"  НИШ" 
 

Члан 2 
 

 У члану 1 став 1 речи : "Установе за предшколско васпитање, образовање, 
здравствену заштиту, исхрану, угоститељство и туризам "Пчелица" у Нишу" замењују се 
речима:"Предшколске установе "Пчелица" Ниш." 
 
 

Члан 3 
 

 Члан 2 мења се и гласи: 
"Члан 2 

 
 Назив  Установе је: "Предшколска установа "Пчелица"  Ниш." 
 Седиште Установе је у Нишу, ул. Орловића Павла бб. 
 Одлуку о промени назива или седишта Установе доноси управни одбор Установе, 
уз сагласност надлежног министарства."    
 

Члан 4 
 

 Члан 3. се брише. 
 

 
Члан 5 

 



 Члан 4 мења се и гласи: 
 

"Члан 4 
 

 Установа се оснива за обављање делатности: 
           80104 - Предшколско образовање 
 85321 - Установа за дневни боравак деце  
 
 У установи се могу обављати и друге делатности предвиђене статутом Установе, 
у складу са законом." 

 
Члан 6 

 
 Члан 6 мења се и гласи: 

"Члан 6 
 

      Директора Установе бира и разрешава Управни одбор Установе на основу 
конкурса, по прибављеном мишљењу васпитно образовног већа, уз сагласност 
надлежног министарства, на начин утврђен законом и статутом Установе. 
     Директор представља Установу, организује и руководи радом Установе и 
одговоран је за законитост рада и за успешно обављање делатности Установе.  
  Осим послова утврђених законом и статутом Установе, директор: 

1) планира и организује остваривање програма васпитања и образовања и свих 
активности Установе; 

2) стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда 
постигнућа и унапређивању  васпитно- образовног рада; 

3) стара се о остваривању развојног плана Установе; 
4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара 

за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом; 
5) сарађује са органима Града, организацијама и удружењима; 
6) организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет васпитно-

образовног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и 
усавршавање рада  васпитача и стручних сарадника; 

7) планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање 
звања васпитача и стручног сарадника; 

8) предузима мере у случајевима повреда забрана из Закона о основама 
система васпитања и образовања и недоличног понашања запосленог и 
његовог негативног утицаја на децу; 

9) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и 
просветног саветника, као и других инспекцијских органа; 

10) стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе 
података о Установи у оквиру jединственог информационог система 
просвете; 



11) стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених и 
родитеља односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим 
питањима од интереса за рад Установе и ових органа; 

12) сазива и руководи седницама васпитно-образовног и педагошког већа, без 
права одлучивања; 

13) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у 
Установи; 

14) сарађује са родитељима, односно старатељима деце; 
15) подноси извештаје о свом раду и раду Установе органу управљања, најмање 

два пута годишње; 
16) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова и 
17) одлучује о правима, обавезама и одговорностима деце и запослених, у 

складу са овим и посебним законом." 
 Градоначелник  даје сагласност на акт из тачке 16 овог члана. 
 

Члан 7 
 

 Члан 7 мења се и гласи: 
"Члан 7 

 
 Орган управљања Установе је управни одбор. 
 Управни одбор има девет чланова, које именује и разрешава Скупштина Града  
на предлог овлашћеног предлагача. 
  Управни одбор чине по три представника запослених, родитеља и јединице 
локалне самоуправе. 
 Председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова управног 
одбора, у складу са законом и статутом Установе." 
 

Члан 8 
 
 Члан 7 а мења се и гласи: 
 

"Члан 7а 
 

 Управни одбор установе обавља следеће послове: 
 

1) доноси статут, правила понашања у Установи и друге опште акте и даје 
сагласност на акт о организацији и систематизацији послова; 

2) доноси предшколски програм, развојни план, годишњи план рада, усваја 
извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању; 

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Града и Републике 
Србије; 

4) доноси финансијски план Установе, у складу са законом; 



5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о реализацији 
посебних и специјализованих програма; 

6) расписује конкурс и бира директора; 
7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева  васпитања и 

образовања, стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова 
рада и остваривање васпитно-образовног рада; 

8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом 
остваривању; 

9) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора; 
10) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом". 

 Скупштина Града даје сагласност на статут,  годишњи план рада и 
финансијски план и на планирана материјална средства за остварење предшколског 
програма. 
 

Члан 9 
 

 Члан 8 мења се и гласи: 
 

''Члан 8 
 
 Установа има савет родитеља као саветодавни орган. 
 У савет родитеља бира се по један представник родитеља из сваког вртића у 
складу са актом о мрежи предшколских установа. 
 Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује управном одбору, 
директору и стручним органима установе. 
 Савет родитеља обавља послове утврђене законом и статутом Установе. 
 Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом Установе, а рад 
пословником савета.'' 

 
      Члан 10 

 
 Члан 8 а мења се и гласи: 

    " Члан 8 а 
 

 Стручни органи Установе су васпитно-образовно веће и стручни активи 
васпитача и медицинских сестара, актив за развојно планирање и други стручни активи 
и тимови. 
 Надлежност, начин рада и одговорност стручних органа уређују се статутом 
Установе у складу са законом." 

 
Члан 11 

 
После члана 9 додаје се члан 9а који гласи: 
 

"Члан 9а 



 
Одлуку о висини цене услуга Установе доноси Скупштина Града" 

 
Члан 12 

 
Члан 10 мења се и гласи: 

"Члан 10 
 

Земљиште, зграде и друга средства која су стечена, односно која стекне Установа 
су у јавној својини и користе се за обављање делатности утврђене овом одлуком и  
законом." 

 
Члан 13 

 
Овлашћује се Служба за послове Скупштине Града  да сачини и објави пречишћен 

текст Одлуке о оснивању Предшколске установе "Пчелица" Ниш. 
 

Члан14 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
Града Ниша". 

 
 
 

Број: 
У Нишу,  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 
                                                                                                      Председник 
 
                                                                                                Проф. др Миле Илић 
 

 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 
 
 
 Законом о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", 

број 72/09) је предвиђено да су предшколске установе у обавези да усагласе статут, 
организацију и начин рада са овим законом  у року од шест месеци од дана ступања на 



снагу Закона,  а у року од две године да изврше верификацију установе, због чега је 
било потребно доношење одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Установе.  

 Одлука је усаглашена и са Законом о предшколском васпитању и образовању 
("Службени гласник РС", број 18/10) који је донела  Народна скупштина Републике 
Србије на седници одржаној дана  23.3.2010. године. 

   Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе  за 
предшколско васпитање, образовање, исхрану, здравствену заштиту и туризам 
"Пчелица" у Нишу је неопходан предуслов за даљи поступак усаглашавања пословања 
Установе са наведеним законима и доношење акта о мрежи предшколских установа. 

 Овом Одлуком, почев од промене назива Установе,  измењене су одредбе које се 
односе на делатност Установе, надлежност органа управаљања, руковођења, стручних 
и саветодавних органа Установе и надлежности оснивача и надлежног министарства. 

 На основу изложеног, предлаже се доношење Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о оснивању Установе  за предшколско васпитање, образовање, исхрану, 
здравствену заштиту и туризам "Пчелица" у Нишу. 

 
 

Март 2010. године 
 
 

Управа за образовање, културу, омладину и спорт  
 
 

                                                                                              НАЧЕЛНИК  
 
                                                                                          Ненад Гашевић 
               
 

 
 
 
 

Чланови из Одлуке  о оснивању Установе  за предшколско 
васпитање, образовање, исхрану, здравствену заштиту 

и туризам "Пчелица" у Нишу који се мењају 
 

Члан 1. 
 
 Овом одлуком врши се усаглашавање оснивачког акта Установе за предшколско 
васпитање, образовање, здравствену заштиту, исхрану, угоститељство и туризам 
ІПчелицаІ у Нишу са важећим прописима. 
 Решењем Народног одбора општине Ниш, број 38813 од 28. јуна 1961. године 
основано је дечје обданиште за предшколску и школску децу у Нишу које је наставило 
са радом као новооснована установа за предшколско васпитање, образовање, 
здравствену заштиту, исхрану, угоститељство и туризам ІПчелицаІ (у даљем тексту: 
Установа). Решењем Скупштине општине Ниш број 01-104/92 од  18. марта 1992. 
године (ІМеђуопштински службени лист - НишІ, број 10/92). 

 
Члан 2. 



 
 Седиште Установе је у Нишу, улица Орловића Павла бб. 

 
Члан 3. 

 
 Установа у области ''предшколског васпитања и образовања''.има статус правног 
лица. 
 Установа има жиро рачун који се води код надлежне службе за платни промет и 
финансијски надзор. 

Члан 4. 
 

Установа се оснива у циљу организовања исхране, одмора, рекреације деце 
основношколског узраста и боравка деце до 10 година старости. 
 Делатност Установе је: 
           85321 - Установа за дневни боравак деце  
           80104 - Предшколско образовање 
           55300 - Ресторани 
           55510 - Кантине  
           55520 - Кетеринг 
           55211 - Дечја и омладинска одмаралишта 
           15811 - Производња  хлеба и пецива 
           15812 - Производња свежих колача и других  
                        неконзервисаних прозвода од теста 
           15822 - Производња двопека, конзервисаног пецива, колача и других    
    конзервисаних  производа од теста 
           52120 - Остала трговина на мало у  
                         продавницама мешовите робе 
           52240 - Трговина на мало хлебом, колачима и  
                         слаткишима 
           52210 - Трговина на мало воћем и поврћем 
           52220 - Трговина на мало месом и производима  
                         од меса 
           52230 - Трговина на мало рибом, љускарима и  
                         мекушцима 
           52270 - Остала трговина на мало храном,  
                         пићима и дуваном у  специјализованим   
                         продавницама 
           52250 - Трговина на мало алкохолним и другим  
                        пићима 
           52110 - Трговина на мало у неспецијализованим  
                         продавницама претежно  хране и пића  
                         и дувана 
           51310 - Трговина на велико воћем и поврћем 
           51320 - Трговина на велико месом и  
                         производима од меса 

51330 -  Трговина на велико млечним производима, јајима, јестивим уљем и  
              мастима 

           51340 - Трговина на велико алкохолним и  другим пићима 
           51360 - Трговина на велико шећером,  



                         чоколадом, слаткишима од шећера,  
                         чајевима, какаом и зачинима 
           51380 - Неспецијализована трговина на велико  
                        храном, пићима и дуваном 
           51390 - Трговина на велико осталом храном 
           51700 - Остала трговина на велико 
           60211 - Превоз путника у друмском саобраћају 
           60230 - Остали превоз путника у друмском  
                         саобраћају 
           71100 - Изнајмљивање аутомобила 
           71210 - Изнајмљивање осталих копнених саобраћајних средстава 

 
Члан 6. 

 
 ''Директора установе бира Управни одбор на основу јавног конкурса, по 
прибављеном  мишљењу васпитно образовног већа  на начин и по поступку 
прописаним Статутом. 
 Директор представља установу,организује и руководи радом установе и 
одговоран је за законитост рада и за успешно обављање делатности установе.'' 
 

Члан 7. 
 
 ''Орган управљања установе је Управни одбор. Управни одбор има девет 
чланова укључујући и председника, које именује и разрешава Скупштина Града  на 
предлог овлашћеног предлагача. 
  Управни одбор чине по три истакнута представника запослених, родитеља и 
јединице локалне самоуправе.'' 
 

''Члан 7а 
 
 Управни одбор установе обавља следеће послове: 

- доноси Статут установе и друга општа акта 
-       доноси програм образовања и васпитања,развојни план,годишњи програм 

рада и усваја извештаје о њиховом остваривању 
-       утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета града 
-      доноси финансијски план установе 
-      усваја извештај о пословању,годишњи обрачун и извештај о извођењу 

екскурзија, односно настава у природи 
-      расписује конкурс и бира директора 
-      разматра исходе образовања и васпитања и предузима мере за побољшање 

услова рада и остваривање образовно васпитног рада 
-      одлучује по жалби, односно приговору на решење директора 

 ''- утврђује цене услуга установе''. 
-      обавља и друге послове у складу са Статутом. 

 ''Управни одбор доноси одлуку о утврђивању цена услуга уз сагласност 
Скупштине града Ниша, а правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места уз сагласност Градоначелника града Ниша''. 
 

Члан 8. 



 
 ''Установа има савет родитеља као саветодавно тело. 
 Савет родитеља има најмање 15 чланова. 
 Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу 
управљања,директору и стручним органима Установе. 
 Савет родитеља обавља послове утврђене законом и Статутом Установе. 
 Начин избора савета родитеља установе уређује се Статутом Установе, а рад 
пословником савета.'' 

''Члан 8а 
 
 Стручни органи установе су: 

- васпитно образовно веће васпитача и стручних сарадника 
- васпитно образовно веће медицинских сестара и стручних сарадника 
- стручни актив за развојно планирање 
- стручни актив за припремне групе 
- педагошки колегијум кога чине председници васпитно-образовних  већа 

стручних актива. 
Надлежност, начин рада и одговорност стручних органа уређују се Статутом 

установе.'' 
Члан 10. 

 
 Средства у својини Републике Србије чији је корисник град Ниш, а која су 
поверена Установи за вршење њене делатности остају у својини Републике Србије - 
корисник град Ниш. 
 Средства се поверавају Установи са билансом стања на дан 31.12.1999. године. 
 


