
 
 
 

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008) и члана 2. и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша” број 1/2013) 

Градско веће Града Ниша, на седници од 03.10.2014. године, доноси 
 
 
 

М И Ш Љ Е Њ Е 
 
 

I Градско веће Града Ниша даје позитивно мишљење на Одлуку Управног 
одбора Предшколске установе „Пчелица“ број 7594 од 19.9.2014. године о обављању 
проширене делатности Установе. 

 
II Мишљење доставити Министарству просвете, науке и технолошког развоја, 

Управи за образовање и Предшколској установи „Пчелица.“ 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 Законом о основама система образовања и васпитања („Службени лист Града 
Ниша“ број 72/09, 52/11-други закон и 55/2013) у члану 33. је прописано да установа 
која има решење о верификацији може да обавља и другу делатност која је у функцији 
образовања и васпитања под условом да се њоме не омета обављање делатности 
образовања и васпитања. Даље је прописано да одлуку о проширењу делатности (која 
садржи и план прихода који ће се остварити и издатака за обављање делатности, 
начин располагања и план коришћења остварених средстава у складу са прописима 
који регулишу буџетски систем) доноси орган управљања уз сагласност Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. 
 Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 022-05-
24/2012-07 од 1.7.2014. године извршена је верификација Предшколске установе 
„Пчелица“ за обављање основне делатности  и утврђено да установа може да обавља 
делатност образовања и васпитања за број васпитних група већи од 100. 

Управни одбор Предшколске установе „Пчелица“ донео је одлуку број 7594 од 
19.9.2014. године да ће се у Установи, по добијању сагласности Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, поред основне обављати и следеће проширене 
делатности: 

 
            10.71     Производња хлеба, свежег пецива и колача 

Обухвата производњу пекарских производа 
            56.29     Остале услуге припремања и послуживања хране 

Обухвата пружање услуга припремања и достављања хране  
на основу уговорених аранжмана са потрошачима, за одређени период. 
Храна се обично припрема у централној  кухињи  

             47.29  Остала трговина на мало у специјализованим продавницама 
 

 Саставни део ове Одлуке је Елаборат о оправданости обављања проширене 
делатности број 7232 од 2.9.2014. године и План прихода и издатака, начин 
располагања и план коришћења остварених средстава  број 7233 од 2.9.2014. године. 
 Пре доношења одлуке Управног одбора прибављено је Мишљење савета 
родитеља о обављању проширене делатности број 7257 од 3.9.2014. године и 



Мишљење Васпитно образовног већа Установе број 7381/2 од 4.9.2014. године, које је 
такође подржало обављање проширених делатности Установе.  
 Градско веће Града Ниша се приликом давања овог Мишљења руководило 
чињеницом да се обављањем проширених делатности у оквиру Предшколске установе 
„Пчелица“ не омета обављање делатности образовања и васпитања, а да је 
обављање ових делатности у функцији образовања и васпитања. 
 
 

Број: 1468-20/2014-03 
У Нишу, 03.10.2014. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Љубивоје Славковић, дипл. правник 
 

 



Предшколска установа 

 

 

 
 

Ниш,  Орловића Павла б.б ; телефон: 523-453;  факс: 523-461 

    Жиро рачун: 840-662667-45;  ПИБ: 100665839 

На основу чл.33.ст.6. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 

Гласник РС“ бр.72/09, 52/11 и 55/13), Управни одбор  Предшколске установе 

„Пчелица“ Ниш је на (10.)  десетој редовној  седници одржаној дана 11.09.2014.године 

донео следећу  

О Д Л У К У  

 

I  Предшколска установа „Пчелица“ Ниш , поред основне делатности васпитања 

и образовања, обављаће и проширену делатност и то: 

 

1. 10.71.  Производња хлеба, свежег пецива и колача; 

                Обухвата производњу пекарских производа 

 

2. 56.29  Остале услуге припремања и послуживања хране: 

                            Обухвата пружање услуга припремања и достављања хране  на основу  

                            уговорених аранжмана са потрошачима за одређени период 

 

3. 47.29. Остала трговина на мало у специјализованим продавницама; 

 

II Саставни део ове Одлуке чини Елаборат о оправданости обављања 

проширене делатности  бр.7232 од 02.09.2014.године и План прихода и издатака, начин 

располагања и план коришћења остварених средстава бр.7233 од 02.09.2014.године. 

 

III На основу ове Одлуке, а по добијању сагласности Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије, извршиће се упис проширене 

делатности  код Привредног суда у Нишу. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

Предшколска установа „Пчелица“ Ниш је основана ради обављања делатности 

предшколског васпитања и образовања.  

Оснивач Предшколске установе „Пчелица“ Ниш је Скупштина Града Ниша. 

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја  бр.022-05-

24/2012-07 од 01.07.2014.године извршена је Верификација Предшколске установе 

„Пчелица“ Ниш за обављање основне делатности и утврђено да Установа може да 

обавља делатност васпитања и образовања за број васпитних група већи од 100. 



 

Одлука о проширењу делатности донета је на основу чл.33. Закона о основама 

система образовања и васпитања, водећи рачуна да проширена делатност буде у 

функцији васпитања и образовања, да унапређује и доприноси рационалнијем и 

квалитетнијем обављању основне делатности: 

 

- Делатност производње  хлеба, свежег пецива и колача (шифра 10.71) са 

успехом је могуће остварити у кухињи „Младост“. Поред редовне 

производње оброка за децу из Установе могуће је произвести још већу 

количину слатког и сланог пецива, за малопродајне објекте при 

школама у граду Нишу, као и торте и колаче за потребе прославе  

рођендана у вртићима.  Остварени сопствени приходи распоређивали 

би се у складу са Правилником о стицању и расподели сопствених 

прихода; 

- Услуге припремања и послуживања хране (шифра 56.29)  би се 

остваривала за припрему и дистрибуцију оброка  за кориснике дневног 

боравка (Установа „Мара“ и школа  „14.октобар“), припрему оброка у 

продуженом боравку за исхрану деце  и припрему ужина за децу која 

похађају припремни предшколски програм.  Остварени сопствени 

приходи распоређивали би се у складу са Правилником о стицању и 

расподели сопствених прихода; 

- Остала трговина на мало у специјализованим продавницама (шифра 

47.29) би се остваривала продајом пецива, колача и кондиторских 

производа преко кантина при школама на територији Града Ниша. 

Остварени сопствени приходи распоређивали би се у складу са 

Правилником о стицању и расподели сопствених прихода; 

 

Савет родитеља Установе је на својој седници дало Мишљење о обављању 

проширене делатности Установе бр.7257 од 03.09.2014.године којим је подржало 

обављање наведене делатности. Такође, Васпитно образовно веће је на својој седници 

дало Мишљење бр.7381/2 од 04.09.2014.године којим је подржало обављање 

проширене делатности Установе јер би обављање истих допринело  унапређењу 

васпитно образовног рада. 

 

 

На основу наведеног, донета је одлука као у диспозитиву. 

 

 

                                                                              Председник Управног одбора 

 

                                                                             ____________________________ 

                                                                                           Ивица Јајац 
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ПРЕДШКОЛСКА   УСТАНОВА  „ПЧЕЛИЦА“ НИШ 
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Решењем Народног одбора општине Ниш бр 338813 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 "Пчелица" 

Ниш, на основу решења Скупшине општине Ниш бр 01- 104/92 од 18. марта 1992. 

године. 

У складу са Законом о јавним службама и Законом о друштвеној бризи о 

деци, Скупштина Града Ниша је на седници од 17.01.2000.године донела одлуку о 

оснивању Установе за предшколско васпитање, образовање, здравствену заштиту, 

исхрану, угоститељство и туризам “Пчелица” Ниш. Одлука о оснивању је у складу 

са Законом о основама система образовања и васпитања више пута мењана.  

Одлуком о изменама и допунама одлуке о оснивању Установе за 

предшколско васпитање, образовање, здравствену заштиту, исхрану, угоститељство 

и туризам “Пчелица” Ниш , коју је Скупштина Града Ниша донела на седници од 

15.04.2010.године, промењен је назив одлуке о оснивању и гласи: “Одлука о 

оснивању предшколске Установе “Пчелица” Ниш“, а назив Установе: 

“Предшколска Установа “Пчелица” Ниш“. 

Предшколска установа „Пчелица“ Ниш данас представља једну савремну, 

модерну и успешну установу чија је основна делатност нега, васпитање и 

образовање деце узраста од једне године до поласка у школу. Поред основне 

делатности ПУ „Пчелица“ планира обављање и проширене делатности, водећи 

рачуна о томе да исте буду у функцији васпитања и образовња те да унапређују и 

доприносе рационалнијем и квалитетнијем обављању васпитања и образовања. 

Планирана средства која ће се остварити од проширене делатности, 

користе се за побољшање услова васпитања и образовања у погледу опреме, 

дидактичких средстава, односно за обезбеђивање средстава за виши квалитет 

васпитања и образовања. 

Планирани приходи Предшколске установе оствариће се од обављања 

следећих делатности: 

 

1.    10.71     Производња хлеба, свежег пецива и колача 

                     Обухвата производњу пекарских производа 

 

2.     56.29     Остале услуге припремања и послуживања хране 

                      Обухвата пружање услуга припремања и достављања хране  

                      на основу уговорених аранжмана са потрошачима, за 

                      одређени период. Храна се обично припрема у централној   

                       кухињи  

 

3.    47.29. Остала трговина на мало у специјализованим продавницама 
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Централна кухиња Предшколске установе „Пчелица“, као централизована 

јединица у којој се производи и дистрибуира храна за  свих 23 градских вртића. Од 

марта 2011.године Кухиња „Младост“ је у систему HACCP стандарда о 

безбедности хране.  

Кухиња „Младост“ се састоји од: производног дела (кухиња, пекара и 

посластичара) површине 799,38 м-2, магацинских и помоћних просторија 

површине 517,09 м-2 и административних просторија површине 218,08 м-2. 

Кухиња „Младост“ има 17 специјализованих доставних возила за превоз хране. 

Сва одељења у саставу кухиње одвојена су преградама- зидовима. 

Организацијом радног простора  у кухињи обезбеђено је кретање намирница и 

посуђа у складу са технолошким процесом и санитарно-хигијенским захтевима, 

што значи да постоје чисти и прљави делови и путеви који се међусобно укрштају. 

Реконструкција кухиње извшена је тако да су подови од епоксидне масе, 

зидови обложени кисело отпорним плочицама, замењена је електро, канализацина 

и водоводна мрежа и уграђен нови вентилацини систем. 

HACCP стандард поред уређења просторија и набавке опреме које 

задовољаљвају стандарде безбедности хране обухвата и посебну обуку и 

организацију рада у кухињи, уз праћење производње и дистрибуције хране 

одговарајућом документацијом. 

 

Делатност производње хране у кухињи „Младост“ обављају: 

Ред 

бр 
Радно место Број извршилаца 

1.  Помоћник директора за кухињу 1 

2.  Руководилац производње 1 

3.  Технолог 2 

4.  Нутрициониста 1 

5.  Санитарни техничар 1 

6.  Кувар 28 

7.  Пекар 45 

8.  Посластичар 13 

9.  Месар 2 

10.  Одржавање хигијене и прање посуђа 13 

11.  Технички послови и транспорт 29 

12.  Сервир у боравку 30 

13.  Продавац 32 

14.  Администрација 19 

 Укупно: 217 
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Установа планира да се у Централној кухињи обављају, поред основне и 

следеће делатности: 

 

10.71- ПРОИЗВОДЊА ХЛЕБА, СВЕЖЕГ ПЕЦИВА И КОЛАЧА 

 

Установа би обезбеђивала и пециво, торте и колаче за малопродајне објекте 

при школама у Граду Нишу, као и торте и колаче за потребе прославе рођендана у 

вртићима. 

Од продаје пецива и колача напред наведеним корисницима Установа би 

могла да оствари додатне приходе у планираном износу на годишњем нивоу од 

8.720.000,00  динара, који би били утрошени у складу са Правилником о стицању и 

расподели сопствених прихода. 

 

 

56.29- УСЛУГЕ ПРИПРЕМАЊА И ПОСЛУЖИВАЊА ХРАНЕ 

 

Установа планира производњу на основу поверених послова по основу 

Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша 

(„Службени лист Града Ниша“, бр. 101/2012, 96/2013 и 44/2014) за припрему и 

дистрибуцију оброка за кориснике дневног боравка (Установа Мара и 

„14.октобар“), Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији 

Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 66/2010, 71/2010 и 2/2012) за 

услугу припреме и дистрибуције оброка  у продуженом боравку основних школа за 

децу до 10 година старости и за припрему и дистрибуцију ужине за децу која 

похађају припремни предшколски програм у трајању од четрири сата дневно у 

предшколској установи или у школама и деци основношколског узраста. 

На основу капацитета централне кухиње и уз максимално ангажовање свих 

запослених на припреми хране утврђено је да Установа може дневно да произведе 

17.000 оброка. 

За куповину оброка заинтересовани су: 

- школе у којима је организован продужени боравак. 

- Установе за дневни боравак: Центар „Мара“- Установа социјалне 

заштите дневно збрињавање деце, омладине и одраслих лица ментално 

ометених у развоју као и особа са елементима аутизма, Специјална 

школа „14.октобар“ за децу ометену у развоју, 

- Приватни вртићи, 

- Родитељи деце која похађају припремни предшколски програм. 

           Према активностима које су планиране у реалним оквирима и на основу 

показатеља из претходног периода , Установа би могла остварити додатни приход 

од 11.708.500,00 динара. 

           Расподела остварених средстава вршиће се на основу Правилника о стицању 

и расподели сопствених прихода. 
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           47.29- ОСТАЛА ТРГОВИНА НА МАЛО У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ 

ПРОДАВНИЦАМА 

 

Планира се продаја преко кантина при школама на територији Града Ниша 

која обухвата производе Установе пецива и колаче, затим кондиторских производа 

и сланог програма. За ову продају су пре свега заинтересоване школе због 

сигурности у исправност намирница и сазнања да Установа има санитарни надзор у 

производњи. 

           Према активностима које су планиране у реалним оквирима и на основу 

показатеља из претходног периода , Установа би могла остварити додатни приход 

од 8.000.000,00 динара. 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Предшколска установа „Пчелица“ Ниш би обављањем проширене 

делатности знатно унапредила делатност предшколског васпитања и образовања. 

Предшколска установа „Пчелица“ Ниш поседује производне, дистрибутивне 

и продајне капацитете са високим здравственим стандардима, о производњи прину 

поред професионалних кувара, пекара, месара и посластичара и технолози, 

нутриционисте, санитарни техничар..., предност представља боље искоришћење 

капацитета кухиње и економичнија производња. 

Приликом израде овог Елабората  руководили смо се пре свега вишеструким 

значајем за саму Установу од остварених прихода путем проширене делатности, а 

такође смо се руководили и користима које би имали сви они који су део процеса 

организовања и спровођења проширене делатности. Такође смо узели у обзир и 

резултате анкете која је спроведена међу родитељима  а који су сагласни да се деца 

укључе у програме у оквиру проширене делатности. Трудили смо се да 

организација проширене делатности буде у складу са делатношћу Установе као и 

могућностима и потребама родитеља, те смо утврдили да би организовање 

проширене делатности на начин описан у овом елаборату било много ефикасније  и 

корисније како за саму Установу и запослене тако и за децу и њихове родитеље. 

Мишљења смо да би у овим тешким временима погођеним економском 

кризом, великим процентом незапослених  и уопште тешким материјалним 

условима  живота кроз проширену делатност помогли сами себи остварујући 

одређене приходе  а такође и родитељима да по веома  повољним условима 

укључимо сву децу  одређеног узраста у напред наведене активности. 

У погледу планираних остварених прихода у износу од 28.428.500 динара, 

треба нагласити да она износе 4,52% од укупно опредељених средстава у буџету 

Града Ниша, за обављање делатности у 2014. години. 

 

Предшколска установа „Пчелица“ Ниш 

Директор 

 

___________________________________  

др Зоран Јонић 

 



ПЛАН ПРИХОДА И ИЗДАТАКА, НАЧИН 

РАСПОЛАГАЊА И ПЛАН КОРИШЋЕЊА 

ОСТВАРЕНИХ СРЕДСТАВА  
 

 

ПЛАН ПРИХОДА И ИЗДАТАКА 

 
1) 10.71 - ПРОИЗВОДЊА ПЕЦИВА, ТОРТИ И КОЛАЧА 

 

      Продаја пецива,торти и колача   

 

 

Планирани приходи 
 

  21.620.000,00 

пецива                     292 000 ком x 

50,00дин 
14.600.000,00  

торте                             6 000 кг x 

800,00дин 
 4.800.000,00 

колачи                         3 700 кг x 

600,00дин 
 2 220.000,00 

 

Планирани трошкови 

 

 

 12. 900.000,00 

           

     Планирана зарада Установе 

 

 

  8.720.000,00 

 

2) 56.29-УСЛУГЕ ПРИПРЕМАЊА И ПОСЛУЖИВАЊА ХРАНЕ 

 

 Ужине,продужени боравак,исхрана у приватним вртићима 

 

 

Планирани приходи 
 

 

31. 108.500,00 

ужине са напитком  172 000ком x 65,00дин 11. 180.000,00 

ужина без напитка     3 300 ком x 45,00дин       148.500,00 

продужени бор.    124 000 оброка x135,00 16.740.000,00 

исхр. у прив. вртић.19 000 оброка x160,00   3.040.000,00 

 

Планирани трошкови 
 

 

19.400.000,00 

ужине   6.900.000,00 

продужени боравак  11.400.000,00 

исхрана у приватним вртићима  1.100.000,00 

 

 Планирана зарада Установе 

 

11.708.500,00 

  



3) 47.29- ОСТАЛА ТРГОВИНА НА МАЛО ХРАНОМ У 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ  

                   ПРОДАВНИЦАМА 

 

Кондиторски слани  и слатки производи и сокови (намењени деци школског 

узраста) у малопродајним објектима у самим школама  

 

 

Планирани приходи 

 

27.500.000,00 

кондит.  производи        16.000.000,00 

сокови           11.500.000,00  

 

Планирани трошкови 

 

19.500.000,00 

 

    Планирана зарада Установе 

 
 

 

 8.000.000,00   

 

Напомена: Планирани трошкови обухватају произвођачке цене, значи и плате 

производних радника, док се плате осталих запослених који обављају ове 

делатности покривају из зараде Установе. 

 

 

НАЧИН  РАСПОЛАГАЊА 
  

У складу са буџетским календаром из Закона о буџетском систему Управни 

одбор Предшколске установе „Пчелица“ доноси Предлог финансијског плана за 

наредну буџетску годину, којим планира оквирни обим очекиваних средстава, потребна 

средства  за рад Установе из буџета Града и средства која ће остваривати употребом 

јавних средстава. 

По доношењу Одлуке о буџету Града Ниша за текућу годину, Управни одбор 

Предшколске установе „Пчелица у складу са  годишњим Планом рада  доноси 

Финансијски план расподеле средстава индиректног буџетског корисника Предшколска 

установа „Пчелица“ за текућу годину, који садржи расподелу буџетских средстава и 

средстава остварених употребом јавних средстава, а који постаје саставни део 

финансијског плана директног буџетског корисника. 

Како о планирању и расподели средстава одлучује управни одбор као орган 

управљања, О оствареним средствима проширеном делатношћу Управни одбор 

Установе се обавештава подношењем Финансијског извештаја. 



ПЛАН КОРИШЋЕЊА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА 

  

 Приходи од проширене делатности Установе потичу од продаје пекарско-

посластичарских производа и оброка приватним вртићима, школама и родитељима 

деце обухваћене припремним предшколским програмом, продуженим боравком у 

основним школама и ужина при основним школама, продаје преко малопродајних 

објеката при школама и трећим лицима. 

Овим Планом, планира се да остварени приходи Установе од проширених 

делатности могу, по одбитку стварних трошкова, бити коришћени за: зараде 

запослених у овим делатностима, за сталне трошкове, за побољшање стандарда и 

услова боравка деце и запослених, за  потребе за које средства предвиђена буџетом 

нису довољна, за набавку дидактичких средстава, за текуће одржавање објеката и друге 

намене.  

Намене за које би била коришћшена средства остварена обављањем проширених 

делатности зависе од начина и висине остварења планираних прихода из других извора 

(буџет, наплата од родитеља, спонзорства,донације и други извори). 

У складу са потребама Установе у циљу остваривања годишњег плана и 

програма рада, зависно од остваривања прихода из других извора, годишњим 

финансијским планом расподеле средстава индиректног буџетског корисника ПУ 

„Пчелица“, који обухвата буџетска средства и средства остварена употребом јавних 

средстава, биће извршена детаљнија расподела средстава по контима у складу са 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем. 

Предшколска установа „Пчелица“  

           директор 

        

                                                                              ___________________________ 

      др Зоран Јонић   

 






