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1. ДЈЕЛАТНОСТ 

 
 

85.10 – Предшколско образовање. 
88.91 – Дјелатност дневне бриге о дјеци. 

 

 
 

2. ПРАВНИ СТАТУС И ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА 

 
 

Правни статус установе:Јавна установа 
Оснивач: Град Градишка 

 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И МЕНАЏМЕНТ  

 

 
Организациона структура запослених је дефинисана Правилником о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у ЈПУ „Лепа Радић“ број 20/2020 од 
10.01.2020. године и Правилник о измјени Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у ЈПУ „Лепа Радић“ број 1128/2020  од 26.08.2020. 
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4. БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

 

Табела 1. Квалификациона структура запослених 
 

Р.бр. Квалификациона структура 

Структура запослених 
према полу 

Мушких Женских 

1.  ВСС – VII степен 1 40 

2.  ВШС – VI степен 0 2 

3.  ССС – IV степен 1 11 

4.  ССС – III степен 2 6 

5.  НК – II степен 1 5 

УКУПНО: 5 69 

 

 
 

5. ОБИМ УСЛУГА 

 

 

Васпитно-образовни рад, као основна дјелатност наше Установе, изводи се у три 
организационе јединице: 

1. ''Ципелићи''- Ул. Милана Тепића 12, Градишка; 
2. ''Пчелице'' – Ул. Лепе Радић 6, Градишка и  
3. ''Лептирић'' – Нова Топола. 

У раду су заступљени сљедећи програми: 
- Основни програм (цјеловити развојни програм) у трајању од 11,5 часова; 
- Скраћени програм у трајању од 3,5 часова (за дјецу са сметњама у 

психофизичком развоју); 

- Програм припреме дјеце пред полазак у школу; 
- Специјализовани развојни програми: 

 Фолклорна секција  – 2 пута седмично; 
 Школа енглеског језика – 2 пута седмично; 
 Школа њемачког језика – 2 пута седмично и 

 Школа плеса  – једном седмично. 

Од мјесеца марта 2020. године, због епидемиолошке ситуације и препорука ЈЗУ 
„Института за јавно здравство РС“ (у даљем тексту Институт), да у групи бораве 
само васпитач и дјеца те групе, специјализовани програми и Програм за дјецу у 
години пред полазак у школу обустављени су.  
 

Из горе поменутих разлога, Институт је, пред почетак радне 2020/21 године,  
прописао да максималан број дјеце у групи може да буде 25. У вртићу ''Ципелићи'' 
радна  (2020/21) година започета је са десет васпитно-образовних група. Вртић је 
похађало 216 дјеце. Од тога је 66 јасличког узраста који бораве у четири јасличке 
групе:  

- средња јасличка група  (узраст од 1-2 године) 14 дјеце,  
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- мјешовита јасличка група (узраста од 1,5-3 године) 16 дјеце, 
- старија јасличка група „А“ (узраст од 2-3 године) 18 дјеце, 
- старија јасличка група „Б“ (узраст од 2-3 године) 18 дјеце. 

У шест вртићких група боравило је око 150 дјеце и то: 
-  млађа вртићка група„А“ (узраст од 3-4 године) 25 дјеце, 
- млађа вртићка група„Б“ (узраст од 3-4 године) 25 дјеце, 
- средња вртићка група „А“ (узраст од 4-5 година) 25 дјеце, 
- средња вртићка група „Б“ (узраст од 4-5 година)25 дјеце, 

-  старија вртићка ''А''(узраст од 5-6 година) 25 дјеце и 

-  старија вртићка ''Б''(узраст од 5-6 година) 25 дјеце. 

У вртићу ''Пчелице'' васпитно-образовни рад се одвија у четири васпитно-

образовне групе, са укупно 91 дјеце: 
- мјешовита јасличка група (од 18 мјесеци до 3 године) 16 дјеце, 
- млађа вртићка група (узраст од 3-4 године) 25 дјеце, 
- средња вртићка група (узраст од 4-5 година) 25 дјеце и 

- старија вртићка група (узраст од 5-6 година) 25 дјеце. 

 
У вртићу ''Лептирић'' у Новој Тополи, васпитно-образовни рад се одвијао у пет 

васпитно-образовних група са укупно 107 дјеце: 
- мјешовита јасличка група А (узраст од 18 мјесеци до 3 године) 16 дјеце, 
- мјешовита јасличка група Б (узраст од 18 мјесеци до 3 године) 16 дјеце, 

- млађа вртићка група (узраст од 3-4 године) 25 дјеце, 
- средња вртићка група (узраст од 4-5 година) 25 дјеце и 
- старија вртићка група (узраст од 5-6 година) 25 дјеце. 

 
Остварене су све активности планиране Годишњим програмом рада до појаве 

пандемије корона вируса. Установа је  учествовала на свим манифестацијама и 
свечаностима на нивоу града на коју је била позвана или коју је сама организовала.  

Између осталог, могу се издвојити: 
- ''Новогодишње –Божићна приредба'', отвореног типа за родитеље, која је 

одржана у сва три вртића  у задњој седмици децембра (по објектима и групама 
у различитим терминима); 

- Делегација вртића је пред нову годину посјетила одјељење педијатрије у 
болници Градишка и даровала играчке; 

- У првој седмици јануара у свим вртићима је одржано традиционално пијукање; 
- Осмомартовске приредбе су одржане у свим групама за маме и баке. 
- Све даље активности предвиђене Годишњим програмом рада су прекинуте 

због појаве пандемије корона вируса. 
 

Због појаве корона вируса од 16. марта знатно је смањен број дјеце  по објектима, 
тачније само у објекту ''Лептирић'' у Новој Тополи од 16.03. до 18.03. боравило је 
двоје дјеце, а од 18.03. није било дјеце у објектима. 
 

Од 23. Марта, у сва три објекта, Установа ради са по једном дежурном групом (у 
случају потребе збрињавања дјеце), а управа ради у скраћеном времену од 8,00 до 
14,00 часова. Од 26.03. Градски штаб за ванредне ситуације Града Градишке донио 
је Одлуку о организацији рада Установе и то да објекат ''Лептирић'' у Новој Тополи и 
објекат ''Пчелице'' престају са дежурством, односно радом, а дежурни објекат остаје 
''Ципелићи'' на Сењаку. Штаб за ванредне ситуације Града Градишке на сједници 
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одржаној дана 11.05.2020. године, донио је закључак да се, у складу са Упутством 
Института, организује рад ЈПУ ''Лепа Радић'' Градишка почев од 13.05.2020. године. 
Установа је провела анкету са свим родитељима прије почетка радa ради добијања 
јасније слике о броју дјеце која крећу у вртић,  да би могли испоштовати све мјере 
прописане препорукама Института. Први дан по почетку рада у Установи је боравило 
41 дијете, а рад се одвијао у девет васпитно-образовних група, двије групе у 
''Пчелицама'', двије у ''Лептирићу'' и пет у ''Ципелићима''. Како се повећавао број 
дјеце тако су кренуле са радом и остале васпитно-образовне групе. У просјеку у 
Установи боравило је око 220 дјеце, што је око 50% укупног капацитета Установе. 

 

У мјесецу септембру су биле сљедеће активности: 
- На почетку нове радне године прве теме које се обрађују су везане за 

социјализацију и прилагођавање дјетета на нову средину и нове другаре, тако 
да су обрађиване теме ''Моја породица'', ''Само ја'' и ''Јесен'', а у оквиру ових 
тема ван собе вртића дјеца су посјетила и сљедеће манифестације и догађаје: 

- Јесења свечаност у оквиру вртића; 
- Обиљежавање међународне недеље дјетета у периоду од 05.10. до 

11.10.2020. године: 
1. Хуманитарна акција ''Помози другу''; 
2. Посјета Начелника Општине дјеци вртића ''Ципелићи''; 
3. Спортске дан у сва три вртића; 
4. Шетња са транспарентима и радионице на тему слогана ''Здраво тијело, 

ведар дух''; 
5. Кестенијада. 
 

У мјесецу октобру смо имали сљедеће активности: 
- Октобар је мјесец тематски посвећен саобраћају и све активности су директно 

или индиректно везане за саобраћај,  ове године су дјецу посјетили глумци са 
представом ''Полицајка Цицика''. 
 

У мјесецу новембру смо имали сљедеће активности: 
- У новембру мјесецу су се обрађивале теме ''Свијет око мене'', ''Домаће 

животиње'' и ''Дивље животиње'' 
- У новембру васпитачи припремају огледне активности којима присуствују 

педагог и координатор за васпитно-образовни рад, али ове године због 
епидемиолошке ситуације није било огледних активности. 
 

У мјесецу децембру смо обрађивали  сљедеће теме  ''У сусрет зими'' и ''У сусрет 
празницима'', а у оквиру тих тема и услиједиле и сљедеће активности: 

- Подјела пригодних поклона за дјецу поводом обиљежавања празника Св. 
Николе; 

- Малишани старије вртићке групе А, из вртића ''Ципелићи'' учествовали су у 
хуманитарној акцији ''С љубављу храбрим срцима'' у организацији 
Предсједнице РС. 

 

Установа има Управни одбор формиран 15.05.2017. године који је одржао шест 
сједница у 2020. години. Конституисан је и Савјет родитеља који се састаје по 
Програму рада Савјета родитеља и до сада су одржали једну сједницу.  У Установи 
функционишу Стручни активи (организовани на нивоу вртића) који се баве 
планирањем и програмирањем васпитно-образовног рада и одржали су до сада 
десет сједница. Стручно вијеће је одржало три сједнице. 
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6. ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА И ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ 

 

 
Извршена је набавка опреме, нематеријалне произведене имовине и ситног 

инвентара из властитих средстава у укупном износу од  12. 858, 93 КМ. Односи се на 
набавку намјештаја и ТВ опреме неопходне за просторије за васпитно-образовни 
рад, машине и уређаји за рад кухиње и кућних мајстора, систем ватродојаве у објекту 
„Пчелице“ и рачунарског програма. 

 
 

 

7. ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ 

 
 

Поред сталних проширења смјештајних капацитета, Установе није успјела 
смјестити сву дјецу са листе чекања која тренутно броји 260 дјеце. Изграђен је нови 
објекат у насељу Брестовчина, у скорије вријеме се очекује отварање и самим тим и 
смањење броја дјеце на чекању. 
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8. ГОДИШЊИ ОБРАЧУН 

 
 
Табела 2. Структура расхода 
 

Ред. 
бр. КОНТО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

БУЏЕТ 
2020. 

ИЗВРШЕЊ
Е 01.01-

31.12.2019. 

ИЗВРШЕЊЕ 
01.01-

31.12.2020. 

Индек
с 

Индекс 

1 2 3 5 6 7 8(7/5) 9(7/6) 

        

  
УКУПНО 1.601.400,00 1.504.044,44 1.591.016,26 99,36 105,79 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1.547.836,00 1.449.369,51 1.537.670,93 99,35 106,10 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 1.314.513,00 1.182.918,89 1.310.006,93 99,66 110,75 

 
411100 Расходи за бруто плате 1.118.403,00 1.008.495,14 1.114.508,50 99,66 110,52 

 
411200 

Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних 
примања запослених 

160.610,00 146.716,89 160.431,72 99,89 109,35 

 
411300 

Расходи за накнаду плата 
запослених за вријеме боловања 
(бруто) 

24.500,00 22.488,28 24.424,24 99,69 108,61 

 
411400 

Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи (бруто) 11.000,00 5.218,58 10.642,47 96,75 203,94 

1.2. 412000 
Расходи по основу коришћења 
роба и услуга 

232.323,00 266.090,62 226.872,00 97,66 85,27 

 
412200 

Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних 
услуга 

45.505,00 46.292,54 44.123,05 96,97 95,32 

 
412300 

Расходи за режијски материјал 
(канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит., часописи, дневна штампа,) 

16.500,00 12.637,73 16.247,84 98,48 128,57 

 
412400 

Расходи за материјал за посебне 
намјене 

118.323,00 143.087,14 115.207,54 97,37 80,52 

 
412500 Расходи за текуће одржавање 11.026,00 12.143,64 11.025,03 100,00 90,79 

 
412600 

Расходи по основу путовања и 
смјештаја (дневнице, гориво) 2.500,00 4.724,62 2.116,97 84,68 44,81 

 
412700 

Расходи за стручне услуге (усл. 
фин. посред, усл. осиг, инфор. и 
медији, рев. и рач. усл., правне и 
админ.усл) 

22.820,00 18.478,00 22.819,66 100,00 123,50 

 
412900 

Остали непоменути расходи 
(археолошке ископине, стручно 
усавршавње запослених, бруто нак. 
ванрадног односа, репрез. и др.)   

15.649,00 28.726,95 15.331,91 97,98 53,38 

1.3. 418400 
Расходи из трансакција размјене 
унутар исте јединице власти 

1.000,00 360,00 792,00 79,20 220,00 

2. 510000 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

13.077,00 12.001,91 12.858,93 98,34 107,14 

 
511300 

Издаци за набавку постројења и 
опреме 

9.677,00 10.396,19 9.491,10 98,08 91,30 

 511700 
Издаци за нематеријалну 
произведену имовину 

1.404,00 0,00 1.404,00 100,00 0,00 

 
516100 

Издаци за залихе материјала, робе 
и ситног инвентара, амбалаже и сл. 1.996,00 1.605,72 1.963,83 98,39 122,31 

3. 630000 ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 40.487,00 42.673,02 40.486,40 100,00 94,88 

 
638000 

Остали издаци из трансакција 
између или унутар јединица власти 
(накнаде плата за вријеме 
боловања) 

40.487,00 42.673,02 40.486,40 100,00 94,88 




