
На основу члана 11. став 6. Закона о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 119/08) и члана 82. став 2. Закона о 
републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08 и 11/09)  
министар просвјете и културе д о н о с и 

 
 

ПРАВИЛНИК 
О УСЛОВИМА ЗА ПОЧЕТАК РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

 
 
I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим правилником се ближе утврђују услови које треба да испуни јавна и приватна 
предшколска установа за почетак рада и обављање дјелатности у области предшколског 
васпитања и образовања. 
 

Члан 2. 
 

Предшколска установа се оснива ради остваривања васпитања и образовања дјеце од 
шест мјесеци до поласка у основну школу, кроз програме предшколског васпитања и 
образовања, а у складу са чланом 25. Закона о предшколском васпитању и образовању (у 
даљем тексту: Закон). 

 
Члан 3. 

 
Клубове за дјецу, групе за игру – играонице и вртиће у природи могу основати 

физичка или правна лица која испуњавају услове из члана 11. Закона, а организују се у 
прилагођеном породичном простору или простору који обезбјеђује оснивач.   
 
 
II  ОБЈЕКТИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ 
 

Члан 4. 
 

Простор предшколске установе чине објекти дјечијих вртића и земљиште око 
објеката.  

 
Члан 5. 

 
(1) Предшколске установе могу да имају једну или више организационих јединица – 

дјечијих вртића.   
(2) Простори дјечијих вртића, као организационих јединица предшколске установе 

морају бити намјенски грађени објекти за дјецу различитог предшколског узраста: 
а)  од шест мјесеци до три године  – јаслице, 
б)  од три године до поласка у школу – дјечији вртић и 
в)  од шест мјесеци до године поласка у школу – комбиновани дјечији вртић. 

 
 
 
 



Члан 6. 
 

(1) Објекат дјечијег вртића је посебна архитектонска и грађевинска цјелина, 
прилагођена за извођење различитих васпитно-образовних програма. 

(2) Објекат дјечијег вртића треба бити изграђен у складу са техничким прописима о 
градњи објеката, са затвореним и отвореним просторима. 

(3) Изузетно од става 1. овог члана, просторије дјечијег вртића могу бити у 
прилагођеном простору за ту сврху у:  

а) школи, 
б) пословној згради, 
в) стамбеној или  
г) другој згради. 

(4)  Објекат не може бити испод нивоа земљишта већ приземан или једноспратан. 
 

Члан 7. 
 

(1) Објекти у којима бораве дјеца треба: 
а) да се налазе на локацији која испуњава хигијенске, еколошке, сеизмолошке, 

радиолошке, комуналне, урбанистичке и друге услове у складу са прописима којима се 
регулишу стандарди, нормативи и технички услови за простор и опрему предшколских 
установа, 

б) да се по могућности граде у мирном дијелу насеља, у близини паркова и зеленила, 
а даље од творница, прометних саобраћајница и пијаца, 

в) да се налазе на мјесту које је лако приступачно дјеци и родитељима и да им је 
обезбијеђен несметан прилаз превозним средствима,   

г) да су грађени од материјала који обезбјеђују звучну, хидро и термоизолацију, 
д) да нису грађени од лако запаљивог материјала, 
ђ) да су прикључени на електричну и телефонску мрежу, 
е) да су прикључени на јавну водоводну мрежу, 
ж) да су прикључени на јавну канализациону мрежу или у складу са прописима из 

области грађевинарства изграђену септичку јаму и 
з) да имају осигурано гријање и механичко провјетравање уколико је природно 

провјетравање недовољно. 
(2) Све просторије у објекту морају задовољавати санитетско-техничке услове у 

складу са прописима који уређују ову област и прописима који регулишу стандарде и 
нормативе простора и опреме предшколских установа. 
 

Члан 8. 
 

Објекат дјечијег вртића има: 
а) просторије за дјецу, 
б) заједничке просторије и 
в) друге просторије. 

 
Члан 9. 

 
Обавезне просторије у дјечијем вртићу су:  
а)  радна соба,  
б)  простор за  заједничке активности,  
в)  комуникационе просторије (ходници),  
г)  гардероба, 
д)  санитарни простор за дјецу,  



ђ)  санитарни простор за одрасле,  
е)  простор за васпитаче и управу,  
ж) кухиња и  
з)  технички блок са вешерницом и простором за чисти и прљави веш. 

 
Члан 10. 

 
Поред обавезних просторија за дјецу и одрасле из члана 9. овог правилника, дјечији 

вртић може да има и: 
а) простор за игру, 
б) простор за спавање и одмор, 
в) атеље, 
г) радионицу за израду лутака, играчака и другог дидактичког материјала, 
д) радионицу за рад у глини, 
ђ) простор за стручне раднике, 
е) простор за васпитаче, 
ж) простор за родитеље, 
з) простор за библиотеку, дидактичка средства, материјалe за игру, 
и) простор за превентивну и здравствену заштиту, 
ј) оставу за намирнице, 
к) трпезарију, 
л)  затворену терасу, 
љ) праоница и просторија за одлагање прљавог веша (остава за веш), 
м)  просторија за чисти веш, 
н)  простор за управу и административно-финансијско особље, 
њ) простор за економа – магационера, 
о) оставу за прибор и алат, 
п) простор за домара, 
р) радионицу, 
с) котларницу и 
т) друге просторије. 

 
Члан 11. 

 
У површине корисног простора, који се изражава у метрима квадратним по дјетету, у 

складу са прописима који регулишу стандарде и нормативе простора и опреме 
предшколских установа, не рачуна се простор који заузима фиксирана опрема. 
 

Члан 12. 
 
(1) Клубови за дјецу предшколског узраста, у зависности од програма које ће 

проводити, обавезно морају имати:  
а) радну просторију, 
б) комуникациони простор, 
в) санитарни простор за дјецу, 
г) санитарни простор за одрасле, 
д) гардеробу и 
ђ) приручну кухињу. 

(2) Клубови за дјецу предшколског узраста предвиђени за реализацију спортских, 
фолклорних и рекреативних програма морају, у складу са програмима које ће проводити, 
имати припремљене одговарајуће унутрашње, односно спољашње просторе, намијењене 
за ту врсту дјелатности у предшколском васпитању и образовању. 



 
 

Члан 13. 
 

Играоница у којој се за дјецу узраста до пет година организују групе за игру ради 
дружења и игре у слободном времену мора минимално имати сљедеће просторије: 

а)  радну просторију, 
б)  комуникациони простор, 
в)  санитарни простор за дјецу, 
г)  санитарни простор за одрасле, 
д)  гардеробу и 
ђ)  приручну кухињу. 

 
Члан 14. 

 
(1) Вртић у природи мора бити изграђен у природном амбијенту који повољно утиче 

на здравље, а прилагођен је вишедневном боравку дјеце. 
(2) Простори вртића у природи су: 
а) радне собе, 
б) спаваонице, 
в) комуникационе просторије са обавезним туш-кабинама, 
г) кухиња, 
д) трпезарија, 
ђ) вањски терени и  
е) игралишта.  

(3) Простори из става 2. овог члана требају бити прилагођени потребама дјеце 
предшколског узраста, уређени и опремљени одговарајућом опремом и реквизитима. 
 
 
III  ВЕЛИЧИНА ВАСПИТНЕ ГРУПЕ И ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 
 

Члан 15. 
 

(1) Јавна и приватна предшколска установа може се основати ако има најмање једну 
васпитну групу за примјену програма предшколског васпитања и образовања. 

(2) Број дјеце у васпитној групи, из става 1. овог члана, одређује оснивач у складу са 
чланом 31. ст. 7. и 8. Закона и у складу са прописима који регулишу стандарде и 
нормативе простора и опреме предшколских установа. 
 

Члан 16. 
 

Оснивач предшколске установе мора обезбиједити финансијска средства за почетак 
рада предшколске установе за  трошкове боравка и васпитно-образовног рада са дјецом, 
за најмање три мјесеца.  
 
 

Члан 17. 
 

Оснивач предшколске установе дужан је, у циљу обављања васпитно-образовног рада, 
његе, социјалне и превентивно-здравствене заштите, у оквиру дјелатности предшколске 
установе обезбиједити потребан број васпитача, стручних сарадника, асистената за 
инклузију сарадника, медицинских и других радника у складу са Законом и у складу са 



прописима који регулишу стандарде и нормативе простора и опреме предшколских 
установа. 
 
 
IV НАМЈЕШТАЈ, ОПРЕМА И ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА 
 

Члан 18. 
 

Намјештај, опрема и играчке, које се налазе у дјечијем вртићу морају бити у најбољем 
интересу дјетета с циљем подстицања његовог развоја и раног учења. 
 

Члан 19. 
 

Намјештај и опрема у дјечијем вртићу треба да омогућавају извођење планираних, 
спонтаних, групних и индивидуалних активности, игара и одмор дјеци, те брзу промјену 
структуре простора, зависно од конкретних потреба дјеце и одраслих, а у складу са 
Законом и актом којим се регулишу  програми  предшколског васпитања и образовања.  
 

Члан 20. 
 

Опремљеност дјечијег вртића дидактичким средствима, дидактичким материјалима и 
играчкама треба бити прилагођена разноврсним потребама дјеце предшколског узраста. 
 
 
V  ВАЊСКИ ПРОСТОР 
 

Члан 21. 
 

Земљиште дјечијег вртића чини: 
а)  простор на коме је саграђен објекат, 
б)  простор намијењен за игру дјеце (двориште), 
в)  простор за комуникацију  

1) прилазни пут, 
2) стазе, 
3) простор за возила, 

г)  економски простор и 
д)  остали простор. 

 
Члан 22. 

 
(1) Простор за игру, игровне и учеће активности дјеце је цјелокупан спољашњи 

простор, који обезбјеђује највиши степен сигурности дјеце. 
(2) Простор који је намијењен за игру, у складу са програмским активностима и 

развојним могућностима дјеце, опремљен је: 
а) тобоганима, 
б) пјешчаницима, 
в) простором са водом, 
г) простором за пењање и провлачење и 
д) простором за пузање и сл. 

 
 
 



Члан 23. 
 

Економски простор служи за допремање намирница и других производа потребних за 
рад дјечијег вртића и мора бити прописно одвојен од улаза који користе дјеца. 
 

Члан 24. 
 

Под осталим простором дјечијег вртића који је прописно заштићен од слободног 
приступа дјеце подразумијева се простор за управу и стручне сараднике, економски блок, 
технички блок, котларницу и друго. 
 
 
VI   СПЕЦИФИЧНОСТИ ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА У АДАПТИРАНОМ ОБЈЕКТУ 
 

Члан 25. 
 

(1) Ако се просторије дјечијег вртића налазе у школи, пословноj или стамбеној згради, 
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. 

(2) Просторије гдје бораве дјеца морају бити функционално повезане и одвојене од 
простора који употребљавају други корисници школског објекта, пословне или стамбене 
зграде, са посебним улазима. 

 
                                                                Члан 26. 
 
(3) Спољашњи простор дјечијег вртића из члана 25.овог правилника мора бити 

ограђен на такав начин да пружа највиши степен сигурности дјеце. 
(4) У случају да дјечији вртић не посједује спољашњи простор, мора се свакодневнo 

обезбиједити боравак дјеце на свjежем ваздуху у складу са временским условима. 
 

Члан 27. 
 

Све предшколске установе које реализују програме из члана 25. став 1. т. а), б), в) и д) 
Закона морају се придржавати прописа који регулишу стандарде и нормативе простора и 
опреме предшколских установа. 
 

Члан 28. 
 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“. 
 
 
 
Број:  07.020/602-4253/09                                                                       МИНИСТАР 
19.фебруара 2010. године         Антон Касиповић, с.р. 
 Бања Лука, 
  
 


