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1. ДЈЕЛАТНОСТ
85.10 - Дјелатност од општег интереса која обухвата васпитање и образовање дјеце
предшколског узраста (основна дјелатност).
88.91 – Поред основне дјелатности остварује и остале дјелатности којима се
обезбјеђује исхрана, њега, превентивно здравствена и социјална заштита
(дјелатност дневне бриге о дјеци).

2. ПРАВНИ СТАТУС И ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА
Правни статус установе: јавна установа
Оснивач: Општина Градишка
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И МЕНАЏМЕНТ
Организациона структура запослених је дефинисана Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у ЈПУ „Лепа Радић“ број 136/2014 од
27.02.2014.године и Правилник о измјени Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у ЈПУ „Лепа Радић“ број 661/2018 од 12.07.2018.
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4. БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ
Табела 1. Квалификациона структура запослених
Р.бр.

Квалификациона структура

1. ВСС – VII степен
2. ВШС – VI степен
3. ССС – IV степен
4. ССС – III степен
5. НК – II степен
УКУПНО:

Структура запослених
према полу
Мушких
Женских
1
33
0
2
1
10
2
6
1
5
5
56

5. ОБИМ УСЛУГА
Васпитно-образовни рад, као основна дјелатност наше Установе, изводи се у три
објекта:
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 посебним потребама);
- Програм припреме дјеце пред полазак у школу;
- Специјализовани развојни програми:
• Фолклорна секција (КУД ''Лепа Радић'') – 2 пута седмично;
• Школа енглеског језика (Деа Ника)– 2 пута седмично;
• Школа њемачког језика (Глоса) – 2 пута седмично и
• Школа плеса (''Ритам'') – једном седмично.
У вртићу ''Ципелићи'' радна (2018/19) година започета је са девет васпитних
група, вртић је похађало 213 дјеце. Од тога је 50 јасличког узраста који бораве у три
јасличке групе:
- средња јасличка група (узраст од 1-2 године) 14 дјеце,
- старија јасличка група „Б“ (узраст од 2-3 године) 18 дјеце и
- старија јасличка група „А“ (узраст од 2-3 године) 18 дјеце.
-

У шест вртићких група боравило је око 163 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)27 дјеце,
средња вртићка група „Б“ (узраст од 4-5 година)27 дјеце,
старија вртићка ''А''(узраст од 5-6 година) 29 дјеце и
старија вртићка ''Б''(узраст од 5-6 година) 30 дјеце.
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У вртићу ''Пчелице'' васпитно-образовни рад се одвија у четири васпитне групе,
са укупно 97 дјеце.
- мјешовита јасличка група (од 18 мјесеци до 3 године)15 дјеце,
- млађа вртићка група (узраст од 3-4 године) 25 дјеце,
- средња вртићка група (узраст од 4-5 година) 27 дјеце и
- старија вртићка група (узраст од 5-6 година) 30 дјеце
У вртићу ''Лептирић'' у Новој Тополи, васпитно-образовни рад се одвијао у три
васпитне групе са укупно 66 дјеце, до 01.11.2018. године када је отворена и четврта
васпитна група, тако да је стање броја дјеце, закључно са крајем године, 98 и то како
слиједи:
- мјешовита јасличка група (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) 27 дјеце и
- старија вртићка група (узраст од 5-6 година) 30 дјеце
Остварене су све активности планиране Годишњим програмом рада. Установа
је учествовалана свим манифестацијама и свечаностима на нивоу општине на коју
је била позвана или коју је сама организовала. Између осталог, могу се издвојити:
- ''Божићна'' приредба у сва три вртића, која је одржана 05.01.2018. године са
традиционалним пијукањем;
- Наши малишани су имали ту радост да их Деда Мраз посјети два пута;
поводом отварања нове собе наш Деда Мраз је донио дјеци играчке и
дидактички материјал за собу;
- Обиљежавање Осмог марта уз пригодне радионице за маме и остале даме;
- Прољетна свечаност и радионица са делегацијом предузећа „Шуме РС“
шумског газдинства Градишка на тему пошумљавања и екологије;
- Обиљежавање свјетског дана воде;
- Обиљежавање свјетског дана особа са Дауновим синдромом;
- Радионица са делегацијом предузећа „Витаминка“ Бања Лука;
- Уређење града и садња цвијећа, како у граду са Начелником и делегацијом
општине, тако и у двориштима сва три вртића;
- Обиљежавање Васкрса, уз пригодне радионице и едукацију дјеце о овом
највећем хришћанском празнику коју су одржали свештеници градишке
парохије у сва три вртића;
- Маскенбал поводом Дана Европе;
- Завршна свечаност под називом „Кад порастем бићу...“, која је одржана дана
08.06.2018. године у Културном центру Градишка, гдје је испраћена још једна
генерација матураната цицибана (двије старије групе вртића „Ципелићи“ и по
једна старија група из вртића „Пчелице“ и „Лептирић“), која се многобројној
публици представила представом на горе поменуту тему;
- Дана 29.06.2018. године, Установа је учестовала на „Конференцији беба“ са
старијим вртићким групама из вртића „Ципелићи“ и „Пчелице“.
- На почетку нове радне 2018/19 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 (посјета штандовима током манифестације ''Дани меда'' );
- Обиљежавање међународне недеље дјетета у периоду од 01.10. до
05.10.2018. године:
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-

-

1. Посјета Начелника Општине дјеци вртића ''Лептирић'', активисти Црвеног
крста у објекту „Ципелићи“ приредили представу за дјецу;
2. Дан отворених врата;
3. Спортске игре предшколаца на којима су учествовала дјеца из четири
вртића из Лакташа, Србца, Дервенте и Челинца;
4. Мини концерт ОМШ ''Бранко Смиљанић'';
5. Кестенијада, посјета Народној библиотеци у Градишци.
Октобар је мјесец тематски посвећен саобраћају и све активности су директно
или индиректно везане за саобраћај,
и ове године су нас посјетили
припадници саобраћајне полиције СЈБ Градишка како би дјецу едуковали о
што безбједнијем учешћу у саобраћају;
У вртићу је гостовао Фазонко и Чејс који су на занимљив и дјеци приступачан
начин извели представу која је говорила о саобраћају.
У новембру мјесецу су се обрађивале теме ''Свијет око мене'', ''Домаће
животиње'' и ''Дивље животиње'';
У новембру васпитачи припремају огледне активности којима су
присуствовали педагог, координатор за ВОР или директор установе.
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;
У гостима нам је био и Деда Мраз који се фотографисао са свом дјецом и
подјелио новогодишње пакетиће;
Дјеца из вртића ''Ципелићи'' и ''Пчелице'' су били у посјети Зимзограду гдје нас
је угостила Народна библиотека Градишка.
''Новогодишња'' приредба, отвореног типа за родитеље, која је одржана у сва
три вртића од 25. до 28.12.2018. године (по објектима и групама у различитим
терминима).

Установа има Управни одбор формиран 15.05.2017. године који је одржао
седам сједница у 2018. години.
Конституисан је и Савјет родитеља који се састаје по Програму рада Савјета
родитеља и до сада су одржали двије сједнице.
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 све планиране сједнице (пет).

6. ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА И ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ
Извршена је набавка опреме из властитих средстава у укупном износу од
8.726,43 КМ. (видео надзор објекат „Лептирић“, климатизациони систем објекат
„Пчелице“, дјечије столице, ситни уређаји за кухињу). Уплаћена средства у износу од
13.599,58 КМ у виду капиталних грантова од правних лица у земљи од стране Ella
textile d.o.o. утрошена на набавку климатизационог система у објектима „Ципелићи“ и
„Лептирић“.
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7. ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ
Поред сталних проширења смјештајних капацитета,Установе није успјела
смјестити сву дјецу са листе чекања која тренутно броји 120 дјеце. У плану је
изградња новог објекта на подручју града, што би ријешило тренутни пробле великог
броја дјеце на чекању.
С обзиром на природу посла, у тренуцима одсуства радника због боловања
постаје тешко организовати рад те смо принуђени ангажовати раднике на замјенама.
Такође због отежаног рада у васпитним групама због дјеце са сметњама у развоју
(тренутно их је девет) ангажовани су волонтери као испомоћ у раду васпитача.

8. ГОДИШЊИ ОБРАЧУН
Табела 2. Структура расхода

5

ИЗВРШЕЊЕ
01.0131.12.2017.
6

ИЗВРШЕЊЕ
01.0131.12.2018.
7

1.370.200,00

1.270.904,55

1.344.000,00

Ред.
бр.

КОНТО

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

БУЏЕТ
2018.

1

2

3
УКУПНО

1.

410000

1.1.

411000
411100
411200

411300

411400

1.2.

412000

412200

412300

ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи за лична
примања
Расходи за бруто плате
Расходи за бруто
накнаде трошкова и
осталих личних примања
запослених
Расходи за накнаду
плата запослених за
вријеме боловања
(бруто)
Расходи за отпремнине
и једнократне помоћи
(бруто)
Расходи по основу
коришћења роба и
услуга
Расходи по основу
утрошка енергије,
комуналних,
комуникационих и
транспортних услуга
Расходи за режијски
материјал
(канц.мат.,одр.чистоће,
стручна лит.,часописи,
дневна штампа,)

Индекс

Индекс

8(7/5)

9(7/6)

1.380.811,55

100,77

108,64

1.213.152,97

1.337.968,99

99,55

110,28

1.102.200,00

972.641,43

1.096.749,52

99,50

112,75

937.500,00

906.518,45

940.450,86

100,31

103,74

129.500,00

19.036,50

128.954,03

99,57

677,40

30.000,00

44.086,48

22.225,83

74,08

50,41

5.200,00

3.000,00

5.118,80

98,43

170,62

241.500,00

239.098,54

240.757,47

99,69

100,69

46.000,00

43.857,62

45.625,70

99,18

104,03

12.500,00

13.527,53

11.735,85

93,88

86,75
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412400
412500
412600

412700

412900

Расходи за материјал за
посебне намјене
Расходи за текуће
одржавање
Расходи по основу
путовања и смјештаја (
дневнице, гориво)
Расходи за стручне
услуге (усл.фин.посред,
усл.осиг,инфор. и
медији, рев.и
рач.усл.,правне и
админ.усл)
Остали непоменути
расходи (археолошке
ископине,стручно
усавршавње
запослених,бруто
нак.ван радног
односа,репрез. и др.)
Дознаке грађанима које
се исплаћују из буџета
републике,општина и
градова
Расходи из трансакција
размјене унутар исте
јединице власти

1.3.

416100

1.4.

418400

2.

487200

Трансфери ентитету

3.

510000

ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

630000

Издаци за изградњу и
прибављање зграда и
објеката (реализација
пројекта побољш.
прилаза граничном
прелазу)
Издаци за инвестиционо
одржавање,
реконструкцију и
адаптацију зграда и
објеката
Издаци за набавку
постројења и опреме
Издаци за залихе
материјала,робе и
ситног
инвентара,амбалаже и
сл.
ОСТАЛИ ИЗДАЦИ

631900

Остали издаци

511100

511200

511300

516100

4.

126.000,00

131.028,55

127.298,94

101,03

97,15

12.500,00

15.064,26

12.395,98

99,16

82,28

3.600,00

2.856,37

3.472,11

96,44

121,55

14.000,00

14.700,21

13.907,93

99,34

94,61

26.900,00

18.064,00

26.320,96

97,84

145,70

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

300,00

713,00

462,00

154,00

63,39

0,00

122,43

0,00

0,00

0,00

10.200,00

32.047,51

23.541,68

230,80

73,45

0,00

490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.580,00

0,00

0,00

0,00

8.900,00

25.067,11

22.326,01

250,85

89,06

1.300,00

2.910,40

1.215,67

93,51

41,76

16.000,00

25.581,64

19.300,88

120,63

75,44

0,00

5.110,90

0,00

0,00

0,00
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638000

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

16.000,00

20.470,74

19.300,88

120,63

94,28

ИЗВРШЕЊЕ
01.0131.12.2017.

ИЗВРШЕЊЕ
01.0131.12.2018.

Индекс

Индекс

Табела 3. Структура приходи
Ред.
бр.

КОНТО

ПРИХОДИ, ПРИМИЦИ,
ГРАНТОВИ

БУЏЕТ
2018.

1

2

3
УКУПНО

5
502.000,00

6
499.915,85

7
553.928,03

8(7/5)
110,34

9(7/6)
110,80

722591

Властити приходи

485.000,00

463.084,00

522.276,90

107,68

112,78

731000

Примљени грантови

0,00

5.000,00

13.599,58

0,00

271,99

0,00

264,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

7.743,96

7.744,00

110,62

100,00

10.000,00

23.823,89

10.307,55

103,07

43,26

771600
787200
938100

Добици од продаје
имовине
Трансфери између
различитих јединица
власти
Примици за накнаде плата
који се рефундирају

9. ЗАКЉУЧАК
Година 2018. била је успјешна јер је реализовано све планирано Годишњим
програмом рада. Отварањем четврте васпитно-образоване групе, у вртићу „Лептирић“ Нова Топола, смјештајни капацитети Установе су попуњени до максимума.
Упркос томе, све већи обухват дјеце предшколског узраста предшколским
васпитањем и образовањем има тренд раста што доводи до проблема немогућности
смјештања све дјеце и тиме великих листа чекања. Највећи проблем је са
смјештајем дјеце јасличког узраста (до три године), с обзиром на прописане норме
броја дјеце у јасличким групама. Овај проблем би се ријешио изградњом вртића на
подручју МЗ Брестовчина, како је и планирано.
Годину је обиљежила и добра сардња са медијима, који су пратили све наше
активности. Такође можемо истакнути добру сарадњу и са осталим јавним
установама, а нарочито са: Општином Градишка на челу са Начелником општине,
Станицом јавне безбједности Градишка, ЈЗУ Дом здравља Градишка, ЈУ Културни
центар Градишка, Општинском организацијом Црвеног крста Градишка, Центром за
социјални рад Градишка,ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка, ЈУ „Народна библиотека“
Градишка, основне и средње школе на нивоу локалне заједнице, Републичким
педагошким заводом и Министарством просвјете и културе РС.

ДИРЕКТОРИЦА
Сузана Иваштанин

