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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

Издавач: Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 13/2021 

 

Кнежево,03.08.2021. године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

В.Д.Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

 

На основу члана 22. и 82. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 69/21), 

члана 134. став 2. тачка 4. Закона о основном 

васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 44/17), члана 5. 

Правилника о раду и поступку избора и 

разрјешења чланова школског одбора 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

28/18) и члана 37. Статута општине Kнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17), Скупштина општине  Кнежево је, 

на сједници одржаној. године, 

30.07.2021.године,  д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању приједлога члана 

Школског одбора ЈУ Основна школа 

„Доситеј Обрадовић“ Кнежево 

испред Општине Кнежево 

 

1. За члана Школског одбора ЈУ Oсновна 

школа „Доситеј Обрадовић“ Кнежево, 

испред општине Кнежево бира се 

Будимир Дукић из Кнежева. 

2. Именовање из предходне тачке врши се 

на период од четири године. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 
Број: 01-022-103/21 

Датум: 30.07.2021.године    ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 22. и 82. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 69/21), 

члана 134. став 2. тачка 4. Закона о основном 

васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 44/17), члана 5. 

Правилника о раду и поступку избора и 

разрјешења чланова школског одбора 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

28/18) и члана 37. Статута општине Kнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17), Скупштина општине  Кнежево, на 

сједници одржаној. године, 30.07.2021.године,             

д о н о с и  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању приједлога члана 

Школског одбора ЈУ Основна школа „Вук 

Караџић“ Живинице- Кнежево 

испред Општине Кнежево 

 

1. За члана Школског одбора ЈУ Oсновна 

школа „Вук Караџић“ Живинице 

Кнежево, испред општине Кнежево бира 

се Миладин Келеман из Кнежева. 

2. Именовање из предходне тачке врши се 

на период од четири године. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-104/21 

Датум: 30.07.2021.године    ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Миле Павловић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 22. и 82. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 69/21), 

члана 134. став 2. тачка 4. Закона о основном 

васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 44/17), члана 5. 

Правилника о раду и поступку избора и 

разрјешења чланова школског одбора 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

28/18) и члана 37. Статута општине Kнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17), Скупштина општине  Кнежево, на 

сједници одржаној. године, 30.07.2021.године,             

д о н о с и  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању приједлога члана  

Школског одбора 

ЈУ Основна школа „Петар Кочић“ 

Имљани –  Кнежево испред Општине 

Кнежево 

 

1. За члана Школског одбора ЈУ Oсновна 

школа „Петар Кочић“ Имљани – 

Кнежево, испред општине Кнежево бира 

се Драго Марић  из Кнежева. 

2. Именовање из предходне тачке врши се 

на период од четири године. 

3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-105/21 

Датум: 30.07.2021.године    ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Миле Павловић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 22. и 82. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 69/21), 

члана 127. став 2. тачка 4. Закона о средњем 

образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 41/18) и члана 37. Статута 

општине Kнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 8/17 и 19/17), 

Скупштина општине  Кнежево, на сједници 

одржаној 30.07.2021. године,         д о н о с и  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању приједлога члана Школског 

одбора ЈУ Средњошколски центар „Јован 

Дучић“ Кнежево испред Општине Кнежево 

 

1. За члана Школског одбора ЈУ 

Средњошколски центар „Јован Дучић“ 

Кнежево, испред општине Кнежево бира 

се  Горан Алексић из Кнежева. 
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2. Именовање из предходне тачке врши се 

на период од четири године. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-106/21 

Датум: 30.07.2021.године    ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Миле Павловић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 86. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, бројеви: 8/17 и 19/17) и члана 136. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 13/17 и 12/18), Скупштина 

општине, разматрајући Извјештај о раду ЈЗУ 

„Дом здравља“ општине Кнежево за 

2020.годину, на сједници одражаној дана 

30.07.2021.године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

о прихватању Извјештаја о раду  

ЈЗУ „Дом здравља“ 

општине Кнежево за 2020.годину 

 

1. Скупштина општине прихвата Извјештај 

о раду ЈЗУ „Дом здравља“  општине 

Кнежево за 2020.годину са 

финансијским показатељима.  

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Број: 01-022-107/21 

Датум: 30.07.2021.године    ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник РС“, број: 

68/07, 109/12 и 44/16) и члана 86. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 08/17 и 19/17), 

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 30.07.2021.године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласноти 

 

1. Даје се сагласнот на годишњи План рада 

и финансијски план ЈЗУ „Дом здравља“ 

Кнежево, број: 02-348/21, од 

12.07.2021.године. 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана, 

од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-108/21 

Датум: 30.07.2021.године    ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Миле Павловић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 80. Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник РС“, број: 79/15) и члана 

86. Статута општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 08/17 и 

19/17), Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 30.07.2021.године,         

д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласноти 

 

1. Даје се сагласнот на Правилник о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у ЈУ 
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Дјечији вртић „Радојка Лакић“ Кнежево, 

број: 01-160/21 од 07.07.2021.године. 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана, 

од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-109/21 

Датум: 30.07.2021.године    ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Миле Павловић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 72. тачка 4. Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник РС“, број: 79/15) и члана 

86. Статута општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 08/17 и 

19/17), Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 30.07.2021.године,        

д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласноти 

 

1. Даје се сагласнот за кориштење 

годишњег одмора запосленим у ЈУ 

Дјечији вртић „Радојка Лакић“ Кнежево 

у периоду од 26.07.2021 – 

06.08.2021.године. 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана, од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-110/21 

Датум: 30.07.2021.године    ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2021. годину, број: 01-022-

50/21 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 04/21), Начелник Општине,  д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о реалокацији средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава у 

оперативном буџету за мјесец јули 2021 године 

за следеће ставке: 

 са ставке 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних 

услуга организациони код 00930130 у 

износу од  66.024,00 КМ 

 на ставку  414100 – Субвенције, 

oрганизациони код 00930130 у износу 

од  66.024,00 КМ. 

2. За извршење  овог рјешења задужује се 

Одјељење за привреду и финансије, 

рачуноводствена служба. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у Службеном  

гласнику општине Кнежево. 

 

Образложење 

На основу члана 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево за 2021 годину  број. 

01-022-50/21 (Службени гласник општине 

Кнежево број: 04/2021) Начелник општине 

Кнежево може извршити реалокацију у оквиру 

потрошачке јединице и између потрошачких 

јединица у оквиру Општинске управе општине 

Кнежево. 

Исплата обавеза по основу расхода буџета 

општине Кнежево извршиће се по 

приоритетима у складу са чланом 12. Одлуке о 

извршењу буџета општине Кнежево за 2021. 

годину број. 01-022-50/21 (Службени гласник 

општине Кнежево, број: 04/2021). 

 

Број: 02-401-26/21 

Датум: 06.07.2021.године     

   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

            Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 
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На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2021. годину, број: 01-022-

50/21 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 04/21), Начелник општине,  д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о реалокацији средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава у 

оперативном буџету за мјесец јул 2021 године 

за следеће ставке: 

 са ставке 411100 – Расходи за бруто 

плате запослених, организациони код 

00930400 у износу од  103,00 КМ 

 на ставку  411300 – Расходи за накнаду 

плата за вријеме боловања, 

родитељског одсуства и осталих 

накнада платa, oрганизациони код 

00930400 у износу од 103,00 КМ. 

 са ставке 412300 – Расходи за режијски 

материјал, организациони код 

00930400 у износу од  650,00 КМ 

 на ставку  511300 – Издаци за набавку 

постројења и опреме, oрганизациони 

код 00930400 у износу од 650,00 КМ. 

2. За извршење  овог рјешења задужује се 

Одјељење за привреду и финансије, 

рачуноводствена служба. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у Службеном  

гласнику општине Кнежево. 

 

Образложење 

На основу члана 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево за 2021 годину  број. 

01-022-50/21 (Службени гласник општине 

Кнежево број: 04/2021) Начелник општине 

Кнежево може извршити реалокацију у оквиру 

потрошачке јединице и између потрошачких 

јединица у оквиру Општинске управе општине 

Кнежево. 

Исплата обавеза по основу расхода буџета 

општине Кнежево извршиће се по 

приоритетима у складу са чланом 12. Одлуке о 

извршењу буџета општине Кнежево за 2021. 

годину број. 01-022-50/21 (Службени гласник 

општине Кнежево, број: 04/21). 
 

Број: 02-401-27/21 

Датум: 07.07.2021.године     

   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

            Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

У складу са чланом 29. Правилника о упису 

у регистар заједница зграда са обрасцима аката 

за јединствену примјену закона о одржавању 

зграда („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 27/12), Одјељење за просторно уређење и 

стамбенокомуналне послове, објављује:  

О Г Л А С 

 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове Општинске 

управе општине Кнежево, на основу рјешења 

број: 06-371-5/21 од 21.06.2021. године, 

извршило је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда у регистарском 

листу број: 1/19, упис – брисање Заједнице 

етажних власника стамбене зграде број 22, 

улица Гаврила Принципа Кнежево. 

 
Број: 06-372-5/21  

Датум: 21.06.2021.годинеВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА  

                                                   Бојан Обрадовић, с.р. 

________________________________________________ 

 

У складу са чланом 29. Правилника о упису 

у регистар заједница зграда са обрасцима аката 

за јединствену примјену закона о одржавању 

зграда („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 27/12), Одјељење за просторно уређење и 

стамбенокомуналне послове, објављује:  

О Г Л А С 

 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове Општинске 

управе општине Кнежево, на основу рјешења 

број: 06-371-7/21 од 28.07.2021. године, 

извршило је у регистру заједница етажних 
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власника стамбених зграда у регистарском 

листу број: 6, упис – оснивање Заједнице 

етажних власника стамбене зграде број 51, 

улица Гаврила Принципа број 51. 

Заједница етажних власника стамбене 

зграде број 51 Кнежево, оснива 4 (четири) 

етажна власника. 

Дјелатност заједнице: 68.20 – 

изнајмљивање и пословање сопственим 

некретнинама или некретнинама узетим у 

закуп, обезбјеђивање средстава за одржавање 

заједничких дијелова и уређаја зграде, 

коришћење заједничких просторија и дијелова 

зграде и земљишта које служи за редовну 

употребу зграде.  

Заједница је овлашћена да у правном 

промету закључује уговоре са трећим лицима и 

обавља друге послове правног промета у оквиру 

своје дјелатности, самостално и без 

ограничења. 

Оснивачи и чланови заједнице одговарају 

за своје обавезе супсидијарно до висине свог 

удјела у плаћању трошкова одржавања зграде. 

Заједницу заступа предсједник скупштине 

заједнице етажних власника Петар Ћелић, 

самостално и без ограничења. 

 

 
Број: 06-372-7/21  

Датум: 28.07.2021.годинеВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА  

                                                   Бојан Обрадовић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 80. Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

("Службени гласник Републике Српске" бр: 

79/15), члана 37. Статута ЈУ Дјечији вртић 

„Радојка Лакић“ Кнежево (бр: 01-113/17), 

Управни одбор установе на сједници одржаној 

дана 07.07.2021. године  д о н о с и : 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

-о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у установи- 
 

 

1.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђује се унутрашња 

организација ЈУ Дјечији вртић „Радојка Лакић“ 

Кнежево (у даљем тексту: Вртић), његов 

дјелокруг, распоред послова и задатака по 

сложености са описом основних  

карактеристика тих послова и задатака, 

службена звања радника, руковођење, 

програмирање послова и задатака Вртића и 

начин остваривања јавности рада Вртића. 

 

Члан 2. 

У оквиру надлежности и овлашћења 

утврђених законом и другим прописима и 

општим актима, Вртић врши стручне послове у 

области предшколског васпитања и образовања 

као и друге послове утврђене Статутом Вртића, 

а који се нарочито односе на: 

 обезбјеђење дневног, полудневног и 

других облика боравка дјеце у 

предшколској установи; 

 остваривање васпитно-образовне и 

превентивно-здравствене функције кроз 

организовање цјелодневних, 

полудневних, краћих интересних, 

повремених и других различитих облика 

рада са дјецом до 10 година старости; 

 врши и друге послове у области за коју 

је основан, а који су законом и другим 

прописима стављени у његову 

надлежност. 

Члан 3. 

Вртић је дужан да обезбиједи законито, 

ефикасно, потпуно и рационално обављање 

послова и задатака из свог дјелокруга. 
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2.  ПРОГРАМИРАЊЕ ПОСЛОВА ВРТИЋА 

 

Члан 4. 

(1) Задаци и послови из дјелокруга Вртића 

извршавају се према Годишњем 

Програму рада. 

(2) Годишњим Програмом рада утврђује се 

годишња активност Вртића у складу са 

законом и програмом васпитно-

образовног рада надлежних 

министарстава. 

(3) Годишњи Програм рада Вртића, на 

приједлог директора Вртића, доноси 

Управни одбор Вртића (у даљем тексту: 

Управни одбор), а усваја га Оснивач. 

Члан 5. 

Годишњи Програм рада садржи нарочито: 

 послове и задатке које Вртић треба да 

непосредно извршава на основу закона, 

других прописа и општих аката; 

 послове и задатке које Вртић треба да 

извршава по програму рада и 

закључцима Министарства за просвјету 

и културу и његових органа, 

Министарства здравља и Скупштине 

општине Кнежево; 

 друге послове и задатке које треба да 

изврши из дјелокруга свог рада; 

 рокове за извршење појединих послова и 

задатака; 

 податке о броју и квалификационој 

структури радника који ће непосредно 

радити на реализацији Програма те број 

и структуру васпитно-образовних група, 

број дјеце по групама и друге податке 

према методологији израде Годишњег 

Програма рада Вртића; 

 приједлог потребних средстава за 

реализацију Програма рада. 

Члан 6. 

(1) О реализацији Годишњег Програма рада 

Вртића, радници воде евиденцију и 

подносе извјештај о раду  директору и 

непосредном руководиоцу. 

(2) Извјештај о раду израђује се по истеку 

тромјесечја, полугодишта, девет мјесеци 

и године дана. 

Члан 7. 

(1) Извјештај о реализацији Годишњег 

Програма рада Вртића, саставља се по 

истеку радне године и представља основ 

за оцјењивање рада Вртића. 

(2) Извјештај о реализацији Годишњег 

Програма рада Вртића, на приједлог 

директора, доноси Управни одбор, а 

усваја га Скупштина општине Кнежево. 

                                                                                       

3.  РАСПОРЕД  ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА 

ПО СЛОЖЕНОСТИ 

Члан 8. 

У складу са Законом о дјечијој заштити, 

Општим и посебним Колективним уговором, 

послови и задаци из надлежности Вртића, 

разврставају се према њиховој врсти, 

сложености и сродности у три групе и то: 

 послови и задаци основних дјелатности; 

 послови и задаци стручно-оперативних и 

информативних дјелатности; 

 послови и задаци опште и техничке 

дјелатности. 

 

3.1. Послови и задаци основних дјелатности 

 

Члан 9. 

Послови и задаци основних дјелатности 

дијеле се на најсложеније, сложене и 

једноставније. 
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Члан 10. 

Најсложенији послови и задаци су: 

 

 руковођење Вртићем; 

 израда и давање мишљења о 

приједлозима општих аката Вртића; 

 праћење и проучавање дејства и 

посљедица системских рјешења 

утврђених законом, другим прописима и 

општим актима на извршавање послова 

Вртића; 

 самостално рјешавање најсложенијих 

ствари у Вртићу; 

 израда комплетних анализа, извјештаја, 

информација и других стручних 

материјала на основу одговарајућих 

података; 

 праћење и проучавање стања у одређеној 

области и давање приједлога за 

предузимање одговарајућих мјера; 

 израда нацрта и приједлога програма 

развоја Вртића; 

 планирање  и програмирање рада 

Вртића; 

 педагошко-инструктивни и савјетодавни 

рад са васпитачима и здравственим 

радницима; 

 одржавање огледних предавања у 

погледу примјене нових метода, 

садржаја и облика рада у предшколским 

установама.                      

Члан 11. 

Сложени послови и задаци су: 

 послови васпитно-образовног и 

превентивно-здравственог процeса у 

вртићкој групи, анализа стања и 

предузимање одређених мјера; 

 израда макро и микро планова рада за 

втрићку групу; 

 реализација васпитно-образовног рада са 

дјецом вртићког узраста; 

 рад на формирању узрасних група дјеце; 

 израда аналитичких и других материјала 

у оквиру методологије коју утврђује 

надлежни орган; 

 израда општих аката. 

Члан 12. 

Једноставнији послови и задаци су: 

 реализација заштите и његе дјеце 

вртићког узраста; 

 вођење службене евиденције; 

 закључивање уговора са корисницима 

услуга Вртића; 

 пријем, отпрема, завођење, развођење, 

распоређивање и архивирање предмета. 

 

                           

3.2. Послови и задаци стручно-оперативних и 

информативних дјелатности 

 

Члан 13. 

Послови и задаци стручно-оперативних и 

информативних дјелатности дијеле се на 

најсложеније, сложене и једноставније. 

 

Члан 14. 

Најсложенији послови и задаци су: 

 организација и спровођење статистичких 

истраживања у појединим областима; 

 организација и руковођење радом 

Стручног вијећа; 

 припрема тестова опсервација и метода 

интервјуа у раду са предшколском 

дјецом; 

 најсложенији економско-финансијски и 

комерцијални послови. 
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Члан 15. 

Сложени послови и задаци су: 

 прикупљање, сређивање, евидентирање, 

контрола и обрада података према 

методолошким и другим упутствима и 

успостављање документационих 

материјала; 

 припрема информација и других 

материјала на основу расположивих 

података и унапријед одређених метода; 

 обрада документационих материјала по 

утврђеној методологији; 

 утврђивање, ажурирање и вођење 

евиденције те израда одређених 

информација и извјештаја о броју група 

и дјеце у Вртићу; 

 припрема и израда јеловника за дјецу; 

 организација рада и руковођење 

организационом јединицом и службом; 

 планирање и израда приједлога за 

набавку артикала исхране; 

 планирање и усклађивање дневних 

потреба оброка за дјецу; 

 припрема и израда концепта припреме 

оброка за дјецу и исхрана дјеце са 

нормативима за исхрану. 

 

Члан 16. 

Једноставнији послови и задаци су: 

 прикупљање и сређивање одређених 

података за вршење појединих 

информационо-документационих 

послова; 

 пријава и одјава запослених радника код 

Фонда ПИО и социјалног осигурања; 

 рачуноводствени  послови. 

 

3.3. Послови и задаци општих, техничких и 

помоћних дјелатности 

Члан 17. 

Послови и задаци општих, техничких и 

помоћних дјелатности дијеле се на сложене и 

једноставније послове.  

 

Члан 18. 

Сложени послови и задаци обухватају: 

 послови и задаци руковања 

одговарајућим алатима и машинама у 

одржавању објеката и опреме; 

 послови кувара и припрема оброка по 

утврђеној методологији и јеловнику. 

Члан 19. 

Једноставнији послови и задаци обухватају: 

 сравњење одређених текстова и 

рукописа; 

 административно-технички послови; 

 набавка, чување и расподјела одређених 

материјала; 

 одржавање опреме и објеката; 

 послови и задаци сервирања хране; 

 чишћење и спремање објеката; 

 послови и задаци праћења хране и  

обезбјеђења објеката.                                               

4.  УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА И 

ЗАДАТАКА 

 

Члан 20. 

За вршење најсложенијих послова и 

задатака из члана 10. и 14. овог Правилника, 

радници морају имати одговарајућу високу или 

вишу стручну спрему утврђену законом и 

Статутом Вртића, положен одговарајући 

стручни испит и најмање пет године радног 

искуства на истим или сличним пословима. 

 

Члан 21. 

За вршење сложених послова и задатака из 

члана 11. и 15. овог Правилника, радници 
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морају имати најмање вишу стручну спрему, 

односно VI-ти степен стручне спреме утврђену 

законом и Статутом Вртића и овим 

Правилником, положен стручни испит и 

наjмање једну годину радног искуства на истим 

или сличним пословима. 

 

Члан 22. 

За вршење једноставнијих послова и 

задатака из члана 12. и 16. овог Правилника, 

радници морају имати завршену средњу 

стручну спрему, утврђену чланом 26. овог 

Правилника, положен стручни испит и радно 

искуство од једне године. 

 

Члан 23. 

(1) Изузетно, на васпитно-образовним и 

стручним пословима основних 

дјелатности Вртића, може радити радник 

без положеног стручног испита под 

условом да исти положи у року од једне 

године дана од дана распоређивања на те 

послове. 

(2) Раднику који у року из претходног става 

не положи стручни испит, престаје радни 

однос даном истека тог рока 

Члан 24. 

За вршење послова и радних задатака из 

члана 18. и 19. овог Правилика, радник мора 

имати завршену школу утврђену у члану 26. 

овог Правилника, а за административно-

техничке послове и познавање рада на 

рачунару. 

 

Члан 25. 

(1) Под  радним искуством на истим или 

сличним пословима и задацима, 

подразумијева се и вријеме 

приправничког стажа за које се радник 

оспособљава за вршење послова и 

задатака одговарајуће струке. 

(2) Под стручним испитом радника на 

пословима и задацима основних 

дјелатности сматра се испит утврђен 

Правилником о полагању стручног 

испита наставника, стручних сарадника 

и васпитача, медицинских радника као и 

Уредбом о стручном испиту запослених 

у локалној управи. 

 

5.  СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ 

МЈЕСТА 

 

Члан 26. 

Систематизацијом  радних мјеста утврђује 

се  назив радних мјеста са врстом и степеном 

школске односно стручне спреме, потребним 

радним искуством, стручним испитом и број 

извршилаца. 

 

 

 

 

С И С Т Е М А Т И З А Ц И Ј А 

               Радних мјеста у ЈУ Дјечији вртић „Радојка Лакић“ Кнежево приказана је у табели: 

 

Редни 

број 

Назив радног 

мјеста 

Стручна спрема 

(степен и смјер) 

Радно 

искуство 

Стручни 

испит 

Број 

извршилаца 

1. Директор ВСС 5 година У струци 1 

2. Васпитач ВСС 1 година У образовању 3 
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3. Рачуновођа ВСС 1 година У струци 1 

4. Економ ССС – економски 

техничар 

1 година _ 1 

5. Куварица КВ 1 година _ 1 

6. Радник на 

одржавању 

чистоће 

ССС 1 година _ 

 

1 

 

Члан 27. 

Број радника васпитача утврђен у члaну 26. 

овог Правилника о систематизацији радних 

мјеста, у зависности од броја вртићких група и 

броја група продуженог боравка, односно по 

мјери отварања других интересних програма, 

утврђује се тако да се за вртићку групу дјеце 

распоређује два извршиоца, а за групу 

продуженог боравка распоређује се један 

извршилац.   

 

6.  ОПИС ПОСЛОВА И РАДНИХ 

ЗАДАТАКА ПО ИЗВРШИОЦИМА 

 

Члан 28. 

Описом послова и радних задатака утврђују 

се основне карактеристике послова и радних 

задатака из члана 26. овог Правилника за 

утврђена радана мјеста, како слиједи: 

 

 

6.1. ДИРЕКТОР ВРТИЋА 

(1) Директор Вртића руководи радом 

Вртића.  

(2) Директор Вртића самостално доноси 

одлуке. 

(3) Остварује функције  које законом, 

Статутом Вртића или другим актом 

или колективним уговором нису  

 

 

стављени у надлежност и дјелокруг 

других органа Вртића. 

(4) Директор Вртића нарочито: 

 Заступа Вртић; 

 Одговоран је за законитост рада 

Вртића; 

 Организује и руководи процесом 

рада и води пословање; 

 Предлаже основе пословне 

политике; 

 Предлаже Програм рада и планове 

развоја те акта која доноси 

Управни одбор. 

 Извршава одлуке Управног 

одбора и правоснажне одлуке 

суда; 

 Наредбодавац је за извршење 

Финансијског плана Вртића; 

 Утврђује и доноси акта о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији радних  мјеста у 

Вртићу; 

 Именује и разрјешава дужности 

лица са посебним овлашћењима и 

одговорностима; 

 Одговоран је за реализацију 

васпитно-образовног рада у 

Вртићу; 

 Организује и стара се о извршењу 

васпитно-образовног рада; 

 Организује и остварује 

педагошко-инструктивни увид и 
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надзор те предузима мјере за 

унапређење рада васпитно-

образовних и других радника, 

 Сазива и руководи радом Вијећа 

васпитача Вртића; 

 Усмјерава и усклађује рад 

стручних органа и сарадника 

Вртића; 

 Води кадровску политику Вртића 

и одлучује по пријему и 

распореду радника у Вртићу; 

 Доноси одлуке о упражњеним 

радним мјестима у Вртићу; 

 Одлучује о појединачним 

правима, обавезама и 

одговорностима радника на раду 

и у вези са радом; 

 Учествује у припремама и раду 

Управног одбора; 

 Обавља и друге послове и задатке 

у складу са законом, општим 

актима и одлукама Упрваног 

одбора Вртића, Скупштине 

Општине и стручних органа 

надлежних министарстава. 

 

6.2. ВАСПИТАЧ 

 

 У складу са законом, Основама 

Програма васпитно-образовног рада  

и утврђеном методологијом, 

непосредно обавља задатке  из 

области васпитно-образовног рада  са 

дјецом од 3-10 година, распоређеном 

у васпитно-образовну групу; 

 Врши припрему и планира свој рад 

кроз мјесечне, седмичне и дневне 

планове у циљу реализације 

програмских задатака и реализује 

исте у групи; 

 Организује и врши јутарњи пријем 

дјеце кроз планом утврђене 

активности и игру; 

 Плански и досљедно обавља 

васпитно-образовне активности и 

ствара услове за стално напредовање 

дјеце. Усмјерава дјецу у њиховим 

активностима; 

 Континуирано ради на стручном 

праћењу дјечијег понашања у игри и 

свакодневним ситуацијама и о томе 

води адекватну документацију; 

 Пажљиво, потпуно, истинито и 

примјерено могућностима дјетета, 

пружа дјеци обавјештења, савјете и 

упутства; 

 Радом у групи и индивидуално, ради 

на формирању радних и културно-

хигијенских навика код дјеце, у 

радној соби, тоалетним просторијама, 

отвореном простору, приликом 

спремања и уређивања собе и другим 

ситуацијама; 

 Уз примјену савремених метода , 

омогућује дјеци активно стицање 

знања, вјештина и навика те развија 

способности потребне за живот и 

стално ширење стечених знања; 

 Континуирано ради на развоју и 

усавршавању програма и планирања 

васпитно-образовног рада; 

 Непрекидно прати и процјењује 

развојни ниво васпитне групе; 

 Плански и континуирано ради на 

стварању и доградњи оптималне 

педагошке климе за интеракцију и 

комуникацију између дјеце и дјеце и 

одраслих; 
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 Стално ради на естетском и 

педагошком обликовању просторија 

у којима борави васпитна група; 

 Учествује у планирању и набавци те 

структуирању васпитног материјала 

и васпитне средине и изради 

дидактичких средстава за 

реализацију васпитно-образовног 

рада; 

 У складу с научним сазнањима о 

психофизичком развоју дјеце и 

процесу учења, свакодневно ради на 

иновацијама у реализацији васпитно-

образовних задатака, изналажењем 

нових метода и облика рада; 

 Свакодневно води рачуна и ради на 

адекватном задовољењу потреба 

дјеце уз одговарајуће васпитне 

поступке у појединим животним 

ситуацијама; 

 Води потребну педагошку 

документацију и евиденцију о 

реализацији програмских задатака; 

 Одговоран је за безбиједност дјеце у 

групи; 

 Активно учествује у раду стручних 

органа Вртића; 

 Укључује се у све облике стручног 

усавршавања; 

 Прати савремена практична сазнања 

о развоју дјетета, присуствује и 

учествује у раду семинара и 

симпозијума; 

 Континуирано ради на сарадњи са 

родитељима и породицом; 

 Планира, организује и реализује 

групне родитељске састанке; 

 Активно учествује у културној и 

јавној дјелатности (приредбе, 

прославе, изложбе и сличне 

активности) Вртића; 

 Планира, реализује, евидентира и 

унапређује програм сарадње са 

друштвеном средином у циљу 

остваривања програмских задатака; 

 У планирању и реализацији 

васпитно-образовног рада са дјецом, 

поступа у складу са упутствима и 

захтјевима стручних сарадника; 

 Учествује у организовању и 

реализацији рекреативног боравка 

дјеце на излету, љетовању и 

зимовању; 

 Води прозивник за своју групу; 

 Врши припрему и реализује посјету 

дјеце културним и јавним институци- 

јама; 

 Активно сарађује са осталим 

радницима Вртића и ради на 

изградњи и развијању добрих 

међуљудских односа; 

 Обавља и друге послове из 

дјелокруга рада васпитача по налогу 

директора. 

 

6.3. РАЧУНОВОДСТВЕНО-

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК 

Материјално-финансијски послови 

- У области материјално-финансијских 

послова Вртића одговоран је за 

организацију, координацију и 

ефикасност рада материјално 

финансијске и комерцијалне службе; 

- Остварује стручну сарадњу са 

Трезором у смислу праћења 

оперативних планова реализације 

трошкова Вртића у складу са 

Одлукама и Закључцима Скупштине 
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Општине и о томе обавјештава 

директора и орган управљања; 

- Извјештава директора о стању 

прихода и расхода и дневној 

ликвидности Вртића и предлаже 

мјере за повећање степена 

ликвидности; 

- Редовно прати прописе  и друга 

подзаконска акта из ове области и 

одговоран је за примјену прописа у 

овој области; 

- Одговоран је за примјену економских 

принципа у пословању Вртића као 

што су економичност, солвентност и 

рентабилност те у складу с тим води 

финансијску политику Вртића и 

директору предлаже оптимална 

рјешења поводом апликација 

финансијских средстава, избора 

извора снадбијевања као праваца 

инвестиционих и текућих улагања; 

- У сегменту финансијске оперативе, а 

у складу с ажурним стањем 

ликвидних средстава, утврђује и 

директору предлаже приоритете 

плаћања доспјелих обавеза Вртића; 

- Врши анализу пословања Вртића за 

претходну годину и предлаже 

финансијски извјештај о пословању 

Вртића у претходној години као и 

финансијски план и План пословања 

Вртића за наредну годину. 

- Прати и анализира структуру цијене 

коштања боравка дјеце у Вртићу, 

образује калкулације цијена услуга 

Вртића и предлаже корекцију цијена 

боравка дјеце у установи; 

- Обезбјеђује и остварује сарадњу са 

органима надлежних министарстава, 

Скупштином Општине, привредним 

друштвима и другим службама 

релевантним за рад и пословање 

Вртића; 

- Обавља и друге послове  и задатке из 

дјелокруга рада Вртића по налогу 

директора. 

Рачуноводствени послови 

 Обавља послове и радне задатке 

пријема и контроле 

рачуноводствених исправа, 

контирање свих пословних промјена 

ради правилне локације пословних 

промјена према карактеру и садржају 

рачуноводствене исправе; 

 Одговоран је за примјену 

књиговодствених стандарда којима 

је регулисано књиговодство 

корисника Буџета у Вртићу 

 Одговоран је за усклађеност 

рачуноводствених евиденција у 

Вртићу са рачуноводственим 

евиденцијама у трезору; 

 Остварује свакодневно контакте са 

надлежним Трезором ради правилне 

примјене прописа и инструкција 

којима је регулисано трезорско 

пословање у домену рачуноводства; 

 Дневно сачињава Извјештај о 

оствареним приходима и 

трошковима у Вртићу и исти 

подноси директору; 

 Врши припрему и израду  Годишњих 

и периодичних финансијских 

извјештаја; 

 Врши обрачун амортизације и 

ревалоризације основних средстава; 

 Учествује у припреми и 

непосредном раду пописних 

комисија основних средстава, 
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средстава инвестиција, материјала и 

других средстава; 

 Издаје налоге за књижење на основу 

књиговодствене документације; 

 Припрема податке за израду 

извјештаја, информација и анализа о 

извршењу Програма рада; 

 Врши израду информативно-

аналитичких материјала Вртића, 

планова и програма рада и 

пословања и других извјештаја за 

потребе надлежних министарстава, 

статистике и других надлежних 

агенција и завода, водећи рачуна о 

роковима и благовремености 

обрачуна и извјештаја; 

 Врши књижење у главној књизи и 

одговоран је за исто; 

 Координише рад пописних комисија 

основних средстава Вртића; 

 Води посебну евиденцију наставних 

средстава са свим потребним 

подацима у вези са кретањем тих 

средстава; 

 Обезбјеђује да се у рачуноводственој 

служби води ажурна магацинска 

евиденција залиха и рационално 

трошење ускладиштених роба; 

 Организује и руководи радом службе 

рачуноводства; 

 Израђује и предлаже статистичке 

извјештаје за потребе Завода за 

статистику; 

 Обавља и друге послове из 

дјелокруга рада Вртића, а по налогу 

директора. 

 

 

 

 

6.4. ЕКОНОМ 

 Организује законито провођење  

поступка јавних набавки у складу 

са        Законом о јавним 

набавкама; 

 Обавља све стручне и техничке 

послове у вези са провођењем 

јавних набавки у Вртићу; 

 Прати законске прописе, 

подзаконска акта из области 

јавних набавки; 

 Прати законске регулативе у 

области јавних набавки; 

 На основу закључених Уговора о 

набавци роба и услуга за Вртић, 

требовања потписаних од стране 

директора и наруџбе овјерене од 

стране директора, врши навку 

дидактичког материјала, 

дидактичку опрему, 

канцеларијски материјал за све 

службе у Вртићу, резервне 

дијелове, материјал за одржавање 

објеката и опреме, материјала за 

одржавање хигијене, ситног 

инвентара, намирнице за 

спремање оброка у Вртићу, 

средства репрезентације и сл. ; 

 Врши послове доставе поште по 

објектима, Оснивачу  и 

установама; 

 Врши доставу материјала за 

чланове органа управљања и др. 

позваних на сједнице;  

 Прати стање залиха роба и води 

рачуна о рационалном трошењу 

истих; 

 Врши пријем, складиштење, 

чување и издавање инвентара, 

опреме, ситног инвентара, ХТЗ 
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опреме, дидактичких средстава, 

резервних дијелова, потрошног 

материјала, артикала исхране и 

др. који се чувају у магацину; 

 Врши обавезну контролу цијена 

на фактурама добављача и 

њихово сравњење са цијенама у 

понуди, а по проведеном 

поступку јавних набавки; 

 Мјесечно врши сравњење 

магацинских картица са 

картицама у материјалном 

књиговодству ради праћења и 

контроле трошкова; 

 Средства из магацина издаје по 

налогу надлежног органа Вртића, 

а све путем прописаних 

докумената, уз ажурну 

евиденцију истих; 

 Води рачуна о чистоћи у 

магацину, провјетравању 

магацина као и осталим условима 

чувања и складиштења средстава, 

посебно артикала исхране; 

 Организује и врши контролу 

складиштења и чувања 

прехрамбених, хигијенско-

санитарних и других производа; 

 Благовремено врши израду 

одговарајућих извјештаја  о стању 

средстава и залихама те предлаже 

начин и вријеме  коришћења 

појединих артикала; 

 Одговоран је за законито 

обављање свих послова из свог 

дјелокруга; 

 Обавља и друге послове по 

налогу директора. 

 

 

6.5. КУВАР 

 Врши припремање топлих и 

хладних оброка за дјецу Вртића; 

 Организује, руководи и 

непосредно учествује у припреми 

намирница за справљање јела; 

 Одговоран је за правилан 

распоред свих намирница које се 

употребљавају за припрему 

оброка; 

 Води рачуна о томе да се сви 

радници који раде у кухињи 

придржавају прописаних 

хигијенских мјера; 

 Обавља и друге послове из 

дјелокруга рада кухиње, а по 

налогу директора; 

 Врши припрему просторије гдје 

дјеца обједују, размјештај 

столова те аранжирање појединих 

елемената у просторији и соби, а 

све према идеји и захтјеву 

васпитача; 

 Припрема суђе за сипање готових 

јела, врши сипање и припрему 

јела за сервирање; 

 Сервира готова јела у вријеме и 

према плану обједовања, а у 

изузетним случајевима и према 

захтјеву васпитача; 

 У току оброка непосредно с 

васпитачем прати дјецу док једу 

и по потреби и захтјеву васпитача 

доноси и додатне количине 

оброка, есцајг и слично; 

 По завршеном оброку, спрема 

просторију гдје су дјеца 

обједовала, склања посуђе и 

остали прибор за јело који је 

кориштен; 
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 Одговоран ја да се храна сервира 

у чистим посудама, као и за 

безпријекорну чистоћу осталог 

прибора и средстава која дјеца 

користе; 

 По захтјеву и налогу директора 

Вртића укључује се и обавља и  

друге послове у кухињи; 

 Обавља и друге послове из свог 

дјелокруга рада, а по налогу 

директора. 

 

6.6. РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ 

 Редовно одржава хигијену 

просторија објекта (просторија 

гдје бораве дјеца и свих 

заједничких и других 

просторија); 

 Одржава хигијену дворишта и 

стаза; 

 Редовно одржава и врши 

дезинфекцију санитарних 

чворова уз примјену 

одговарајућих средстава и 

њихово рационално коришћење; 

 Врши прање и дезинфекцију 

дјечијих ноша; 

 Помаже дјеци у одржавању 

хигијене послије обављања 

физиолошких потреба; 

 Уређује и одржава просторије 

трпезарије послије сваког 

оброка; 

 Води рачуна о чистоћи и редовно 

пере прозоре, а најмање јадан пут 

у мјесецу скида и пере завјесе и 

поставља их; 

 Најмање јадан пут мјесечно врши 

генерално спремање објекта; 

 Благовремено, а по захтјеву 

васпитача врши припремање и 

распремање дјечијих кревета за 

поподневни одмор дјеце, а 

послије одмора спрема кревете и 

постељину те уређује собу за 

даљње активности; 

 Редовно пресвлачи постељину; 

 Води бригу о одржавању цвијећа 

у објекту и дворишту; 

 Одговоран је за исправност 

опреме и средстава којим рукују, 

за стање инвентара којим је 

задужен и рационално 

коришћење потрошног 

материјала; 

 Пакује смеће и сав отпадни 

материјал и свакодневно износи 

на одређено мјесто; 

 Послије кречења објекта, врши 

детаљно спремање објекта и 

дворишта; 

 Обавља и друге послове из свог 

дјелокруга рада, а по захтјеву 

васпитача, а за свој рад 

одговоран је директору. 

 Класификује веш према врсти и 

припрема га за прање; 

 Пере, суши и пегла постељину и 

одговоран је за квалитет опраног 

рубља; 

 Пере и пегла дјечији веш, завјесе, 

радну одјећу, као и сав други веш 

који буде упућен на прање; 

 Врши сортирање опраног веша, 

пегла га и пакује; 

 Требује потребан материјал за 

прање веша и други потребан 

материјал за рад; 
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 Одржава хигијену вешераја, 

машина којима ради и одговоран 

је за  рад и руковање тим 

машинама; 

 Обавља и друге послове из свог 

дјелокруга рада, а по налогу 

директора; 

 За свој рад непосредно је 

одговоран директору. 

 

7. РУКОВОЂЕЊЕ 

 

Члан 29. 

(1) Радом Вртића руководи директор 

Вртића. 

(2) Директора Вртића у случају његове 

одсутности или спријечености, замјењује 

лице које он одреди. 

Члан 30. 

Директор организује рад Вртића и 

обезбјеђује законитост, правилност, 

благовременост и економичност извршавања 

послова и задатака из дјелокруга рада и 

надлежности Вртића. 

 

Члан 31. 

Директор, поред законом и другим актима, 

утврђеним овлаштењима, има право и дужност 

да: 

 Доноси појединачна акта из 

надлежности Вртића; 

 Обавјештава Скупштину Општине и 

друге надлежне органе о раду Вртића и 

другим питањима из дјелокруга рада 

Вртића; 

 Предузима потребне мјере за рјешавања 

из дјелокруга рада Вртића; 

 Предлаже Управном одбору Вртића 

прдузимање одговарајућих мјера и 

активности на рјешавању питања из 

надлежности Управног одбора; 

 Обезбјеђује сарадњу Вртића са 

надлежним органима Републике Српске, 

органима Скупштине Општине, 

привредним друштвима и установама; 

 Стара се о извршењу радних дужности 

запослених; 

 Рјешава о појединачним правима и 

обавезама запослених у Вртићу. 

 Обавља и друге послове и задатке 

утврђене  законом, Статутом Вртића и 

другим актима Вртића и Скупштине 

Општине. 

 

8. ЈАВНОСТ РАДА 

 

Члан 32. 

(1) Рад Вртића је јаван. 

(2) Јавност рада Вртића обезбјеђује се у 

јавном извршавању послова и задатака у 

остваривању права и правних интерерса 

грађана пред овим Вртићем. 

Члан 33. 

Јавност рада Вртића остварује се и 

подношењем анализа, извјештаја и 

информација Скупштини Општине и њеним 

органима и радним тијелима као и надлежним  

органима  Републике Српске. 

 

Члан 34. 

Радници Вртића имају право и дужност да 

буду редовно и благовремено обавијештени о 

раду и извршавању послова и задатака из 

дјелокруга рада Вртића, Програму рада Вртића 

и његовом извршењу, као и о другим значајним 

питањима из дјелокруга рада и предмета 

пословања Вртића.      
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8. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 35. 

(1) Даном ступања на снагу овог Правилника 

престаје да важи Правилник о организацији 

и систематизацији радних мјеста у Вртићу, 

број: 01-44/13 од 16.05.2013. године. 

(2) Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Кнежево. 

Број: 01-160/21                                                                                

Датум: 07.07.2021.                       ПРЕДСЈЕДНИК 

УПРАВНОГ ОДБОРА 

                                                  Соња Шодоловић, с.р. 
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