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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
а у вези сa чланом 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2014. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 107/13), Влада Републике Српске, на 63.
сједници, одржаној 26.05.2014. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА - ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ ЗА НАЦИОНАЛНЕ
ПАРКОВЕ “СУТЈЕСКА” И “КОЗАРА”

I
Даје се сагласност Министарству за просторно уређење,
грађевинарство и екологију (организациони код 1956) на
План утрошка средстава, са позиције 415200 - текући грантови за националне паркове “Сутјеска” и “Козара”, за период
1. јануар - 31. мај 2014. године, у износу од 363.390,00 КМ.
II
Новчана средства из тачке I oве oдлуке додјељују се националним парковима за редован рад и распоређују се на
сљедећи начин:
- Национални парк “Сутјеска”,
у износу од .................................................218.034,00 КМ,
- Национални парк “Козара”,
у износу од .................................................145.356,00 КМ.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
за просторно уређење, грађевинарство и екологију и Министарство финансија.
IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1046/14
26. маја 2014. године
Бања Лука

Год. XXIII

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 11. став 6. Закона о предшколском
васпитању и образовању (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 119/08 и 1/12) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,

Језик
српског народа

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ Развојна банка а.д.
Бања Лука 562-099-00004292-34
Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
UniCredit Bank а.д. Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39
Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), 26.5.2014.
године, министар просвјете и културе д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О УСЛОВИМА ЗА ПОЧЕТАК РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ

Члан 1.
Овим правилником утврђују се услови које треба да
испуни јавна и приватна предшколска установа (у даљем
тексту: установа) и поступак утврђивања испуњености
услова за почетак рада и обављање дјелатности у области
предшколског васпитања и образовања.
Члан 2.
Утврђивање испуњености услова за оснивање и почетак
рада установе врши Министарство просвјете и културе (у
даљем тексту: Министарство) на основу захтјева оснивача.
Члан 3.
Оснивач установе, с циљем обављања васпитно-образовног рада, његе, социјалне и превентивно-здравствене
заштите, треба да обезбиједи просторне услове, услове у
погледу опреме, примјену програма предшколског васпитања и образовања, потребан број васпитача, стручних сарадника, медицинских и других радника у складу са Законом и у складу са прописима којима се регулишу стандарди
и нормативи простора и опреме предшколских установа.
Члан 4.
Установа почиње да ради уколико има:
1) одговарајући објекат са просторијама за развој, игру
и рано учење дјеце, изграђен у складу са техничким прописима о грађењу објекта,
2) потребну опрему,
3) материјал за рано учење и играчке,
4) програм рада на прописаном обрасцу и
5) потребан број васпитача и других радника.
Члан 5.
Просторије објекта у погледу броја, спратности, површине и висине морају бити у складу са прописима којима
се регулишу стандарди и нормативи простора и опреме
предшколских установа.
Члан 6.
(1) Установа се може основати ако има најмање једну
васпитну групу формирану у складу са Законом.
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(2) Број дјеце у васпитној групи из става 1. овог члана
одређује оснивач у складу са потребама, а на основу Закона
и прописа који регулишу стандарде и нормативе простора
и опреме предшколских установа.

против тог лица и увјерење да није правоснажном пресудом осуђено на казну прописану законским прописима
којима се регулише кривична одговорност, а која га чини
недостојним за рад у предшколским установама.

Члан 7.
Услови за почетак рада установе провјеравају се за дјечије вртиће, клубове за дјецу, играонице (групе за игру) и
вртиће у природи, а у складу са чл. 11, 18. и 21. Закона.

Члан 12.
Уколико је подносилац захтјева за оснивање установе
правно лице, уз документацију из члана 10. овог правилника потребно је да достави извод из судског регистра надлежног суда о упису у судски регистар правних лица, који
није старији од мјесец дана.

Члан 8.
(1) Дјечији вртић оснива се у простору одговарајуће
намјене у складу са техничким прописима о градњи објеката из области грађевинарства и прописима који регулишу
стандарде и нормативе простора и опреме предшколских
установа.
(2) Клубови за дјецу, играонице (групе за игру) и вртићи
у природи могу се основати и у прилагођеном породичном
простору у кућним условима или другом простору за који
постоји одобрење за употребу објекта стамбено-пословне
намјене.
(3) Уколико нису испуњени услови из ст. 1. и 2. овог
члана, оснивач је дужан извршити промјену намјене простора у складу са техничким прописима о градњи објеката из области грађевинарства и прописима који регулишу
стандарде и нормативе простора и опреме предшколских
установа.
Члан 9.
(1) У случају да установа нема двориште, потребно је
обезбиједити свакодневни боравак дјеце на свјежем ваздуху у складу са програмским активностима установе.
(2) Комисија за утврђивање испуњености услова за почетак рада установе (у даљем тексту: Комисија) провјерава
на који начин ће оснивач испунити услов из става 1. овог
члана.
(3) Комисија из става 2. овог члана приликом контроле испуњености услова из става 1. овог члана води рачуна
да ли је на тај начин осигурана безбједност дјеце, близина
зелених површина, које морају бити удаљене од прометних саобраћајница, порозности земљишта, те ваздушна
струјања и вјетрови.
Члан 10.
У погледу услова за почетак рада установе на основу
члана 11. Закона подносилац захтјева треба да достави сљедећу документацију:
1) изјаву подносиоца захтјева као доказ да постоји потреба за оснивањем установе ради остваривања васпитања
и образовања дјеце предшколског узраста,
2) извод из банке подносиоца захтјева о стању на рачуну као доказ да су обезбијеђена средства за оснивање и почетак рада установе за трошкове боравка и васпитно-образовног рада са дјецом, најмање за три мјесеца рада,
3) дипломе васпитача и осталих радника и закључене
предуговоре између њих и установе као доказ да је обезбијеђен потребан број васпитача, стручних сарадника и
осталих запослених,
4) годишњи програм рада као доказ да је обезбијеђена
примјена програма предшколског васпитања и образовања,
5) рјешење надлежног органа да је објекат у којем се
планира основати установа технички исправан и да се може
користити,
6) уговор о закупу/уступању простора закључен са
власником простора ако простор није у власништву подносиоца захтјева и
7) доказ о уплати републичке административне таксе, у
складу са законским прописима о административним таксама.
Члан 11.
Уколико је подносилац захтјева за оснивање установе
физичко лице, уз документацију из члана 10. овог правилника доставља и увјерење да се не води кривични поступак

Члан 13.
Установа може обављати дјелатност само у простору
који је био предмет контроле Комисије и на основу кога је
издато рјешење о одобрењу за рад установе.
Члан 14.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о условима за почетак рада предшколске
установе (“Службени гласник Републике Српске”, број
24/10).
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07.040/020-2708-1/13
26. маја 2014. године
Бања Лука

Министар,
Горан Мутабџија, с.р.
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На основу члана 131. став 3. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 73/10,
104/11, 84/12 и 108/13) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар
просвјете и културе д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ
ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ

Члан 1.
У Правилнику о садржају јавних исправа које издају
високошколске установе (“Службени гласник Републике
Српске”, број 78/11) у члану 3. у ставу 7. Прилог број 1.
замјењује се новим Прилогом број 1, који чини саставни
дио овог правилника.
Члан 2.
У члану 8. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Диплома о стеченом академском, односно струковном звању првог циклуса студија садржи сљедеће податке:
а) назив: ‘Босна и Херцеговина’,
б) назив и амблем Републике Српске,
в) назив високошколске установе,
г) назив организационе јединице,
д) назив: ‘ДИПЛОМА’,
ђ) име, име једног родитеља или стараоца и презиме,
е) датум, мјесто, општину, државу рођења и држављанство студента,
ж) годину уписа, датум завршетка студија,
з) врсту студија, ниво студија, назив завршеног студијског програма,
и) дужину трајања студијског програма изражену у годинама и постигнут укупан број ECTS бодова,
ј) стечено струковно, односно академско звање, у складу са законом који прописује звања која се стичу завршетком високог образовања или раније важећим законским и

