
в) правилима о реду на скијалишту (понашање скијаша
и других лица на скијалишту),

г) правилима коришћења жичара и ски-лифтова на
скијалишту,

д) скијашким несрећама,

ђ) средствима превоза на скијалишту, 

е) садржином, изгледом и мјестом постављања знакова
и сигнализације на скијалишту, 

ж) коришћењем и радом скијалишта, 

з) престанком рада жичара и ски-лифтова, 

и) опомињањем и удаљењем лица са скијалишта,

ј) обезбјеђивањем опасних мјеста на скијалишту и

к) основима овлашћења и одговорности инспекције на
скијалишту. 

3. Предмет познавање скијања обухвата сљедеће гради-
во: 

а) познавање и руковање опремом за скијање,

б) познавање облика и техника скијања, 

в) познавање уређења и припремања ски-стаза и 

г) познавање управљања моторним санкама. 
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На осно ву чла на 35. став 3. Зако на о занат ско-пред у -
зет нич кој дје лат но сти (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке
Срп ске”, број 117/11) и чла на 82. став 2. Зако на о репу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”,
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), мини стар инду -
стри је, енер ге ти ке и рудар ства  д о н о  с и

П РА  В И Л  Н И К  

О САДР ЖА ЈУ И НАЧИ НУ ВОЂЕ ЊА РЕГИ СТРА 
ПРЕД У ЗЕТ НИ КА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се садр жај и начин вође -
ња реги стра пред у зет ни ка (у даљем тек сту: реги стар), као
и раз мје на пода та ка о пред у зет ни ци ма. 

Члан 2.

(1) Над ле жни орган једи ни це локал не само у пра ве води
реги стар у елек трон ском или писа ном обли ку.

(2) Упис пода та ка у реги стар врши се на осно ву:

a) захтје ва за оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти, 

б) захтје ва за упис про мје не пода та ка, 

в) захтје ва за пре ста нак оба вља ња пред у зет нич ке дје -
лат но сти, 

г) оба вје ште ња пред у зет ни ка,

д) рје ше ња о одо бре њу оба вља ња пред у зет нич ке дје -
лат но сти, одно сно свих про мје на у посло ва њу пред у зет ни -
ка за које је потреб но рје ше ње.

(3) Шифра врсте упи са наво ди се за сва ки упис пода та -
ка у реги стар у одго ва ра ју ћој рубри ци.

(4) Пода ци упи са ни у реги стар су јав ни.

(5) Над ле жни орган једи ни це локал не само у пра ве, на
захтјев стран ке, изда је увје ре ње на осно ву пода та ка из
реги стра. 

(6) Над ле жни орган једи ни це локал не само у пра ве,
квар тал но, елек трон ским путем доста вља подат ке из реги -
стра Занат ско-пред у зет нич кој комо ри, која води Једин -
стве ни реги стар пред у зет ни ка, на елек трон ском обра сцу
који пре у зи ма на интер нет стра ни ци Занат ско-пред у зет -
нич ке комо ре.

(7) Елек трон ски обра зац садр жи подат ке про пи са не
овим пра вил ни ком. 

Члан 3.

Пода ци садр жа ни у реги стру кори сте се као база пода -
та ка за пра ће ње, ана ли зу ста ња и пред ла га ње мје ра за
развој у обла сти занат ско-пред у зет нич ке дје лат но сти и у
дру ге свр хе.

Члан 4.

(1) Пода ци о пред у зет ни ку који се упи су ју у реги стар су:

а) реги стар ски број орга ни за ци о не једи ни це пред у зет -
ни ка,

б) врста орга ни за ци о не једи ни це (сје ди ште орга ни за -
ци о не једи ни це, одно сно издво је на једи ни ца),

в) шифра општи не сје ди шта пред у зет ни ка,

г) број и датум рје ше ња о одо бре њу оба вља ња пред у -
зет нич ке дје лат но сти за орга ни за ци о ну једи ни цу,

д) послов но име, одно сно име издво је ног послов ног
про сто ра, 

ђ) сје ди ште, одно сно адре са орга ни за ци о не једи ни це
(ули ца, број и мје сто),

е) кон такт пода ци пред у зет ни ка (теле фон и адре са
елек трон ске поште),

ж) основ кори шће ња про сто ра (вла сни штво, одно сно
закуп),

з) ЈИБ, у зави сно сти од врсте орга ни за ци о не једи ни це,

и) ври је ме оба вља ња дје лат но сти (током ције ле годи -
не, одно сно сезон ски),
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ј) врста зани ма ња (основ но, допун ско, одно сно додат -
но),

к) мје сто оба вља ња (послов ни про стор, стам бе ни про -
стор, одно сно без про сто ра),

л) број вла сни ка (од 1 до 10),

љ) број жена вла сни ца,

м) име и пре зи ме пред у зет ни ка и ЈМБ, одно сно број
пасо ша и држа ва изда ва ња за стра ног држа вља ни на,

н) шифра струч не спре ме и зани ма ње пред у зет ни ка,

њ) име и пре зи ме посло во ђе, ЈМБ и обим овла шће ња,

о) шифра и назив пре те жне дје лат но сти,

п) шифре дру гих дје лат но сти,

р) пред мет посло ва ња,

с) под руч је посло ва ња,

т) ред ни број упи са у реги стар,

ћ) шифра врсте упи са у реги стар,

у) број и датум рје ше ња о про мје ни,

ф) ста тус након упи са у реги стар (акти ван, при вре ме но
одја вљен, бри сан, у при пре ми) и

х) напо ме на.

(2) Шифра општи не из ста ва 1. тач ка в) овог чла на уно -
си се пре ма Спи ску општи на и гра до ва са број ча ним озна -
ка ма (шифра ма), који је састав ни дио про пи са о упла ћи ва -
њу одре ђе них при хо да буџе та Репу бли ке Срп ске, општи на
и фон до ва.

(3) Једин стве ни иден ти фи ка ци о ни број орга ни за ци о не
једи ни це пред у зет ни ка из ста ва 1. тач ка з) овог чла на упи -
су је се у реги стар на осно ву иден ти фи ка ци је пред у зет ни ка
из захтје ва из чла на 2. став 2. овог пра вил ни ка при ли ком
про мје не пода та ка пред у зет ни ка, одно сно њего вог сазна ња
или доста вља ња на дру ги начин.

(4) Шифре струч не спре ме, у сми слу овог пра вил ни ка,
нала зе се у При ло гу 1. овог пра вил ни ка, који чини његов
састав ни дио.

(5) Шифре дру гих дје лат но сти из ста ва 1. тач ка п) овог
чла на одва ја ју се запе та ма при ли ком упи са у реги стар.

(6) Пред ме том посло ва ња из ста ва 1. тач ка р) овог чла -
на одре ђу је се обим посло ва ња орга ни за ци о не једи ни це
пред у зет ни ка, у скла ду са посеб ним про пи си ма. 

(7) Под руч је посло ва ња из ста ва 1. тач ка с) овог чла на
озна ча ва се јед но слов ном абе цед ном шифром под руч ја, у
скла ду са про пи сом којим се уре ђу је кла си фи ка ци ја дје лат -
но сти Репу бли ке Срп ске, а пре ма пре те жној дје лат но сти,
одно сно пред ме ту посло ва ња орга ни за ци о не једи ни це
пред у зет ни ка.

(8) Ред ни број упи са у реги стар ука зу је на сва ки упис
пода та ка пред у зет ни ка у реги стар и озна ча ва се ред ним
бро јем упи са, почев од бро ја 1.

(9) Шифре врсте упи са у реги стар нала зе се у При ло гу
2. овог пра вил ни ка, који чини његов састав ни дио.

(10) Пода ци из ста ва 1. т. б), ђ), е), ж), и), ј), к), л) и ф)
овог чла на упи су ју се у реги стар искљу чи во пре ма пој мо -
ви ма упо три је бље ним за њихо во бли же одре ђи ва ње.

(11) Пода так о дату му из ста ва 1. т. г) и у) овог чла на
упи су је се у фор ма ту ДД.ММ.ГГГГ.

Члан 5.

(1) Реги стар ски број је број који над ле жни орган једи -
ни це локал не само у пра ве додје љу је пред у зет ни ку при ли -
ком упи са у реги стар.

(2) Реги стар ски број додје љу је се за сва ку орга ни за ци -
о ну једи ни цу пред у зет ни ка (сје ди ште и издво је не послов -
не про сто ре).

(3) Пред у зет ни ку јед ном доди је љен реги стар ски број
се не мије ња, нити се након оба вља ња дје лат но сти пред у -
зет ни ка може доди је ли ти дру гом пред у зет ни ку.

(4) Изу зет но, реги стар ски број се мије ња у слу ча ју да
пред у зет ник про ми је ни облик оба вља ња пред у зет нич ке
дје лат но сти из само стал ног у зајед нич ко, одно сно из зајед -
нич ког у само стал но оба вља ње.

(5) Реги стар ски број пред у зет ни ка утвр ђу је се у обли -
ку неко ли ко сло ва и бро је ва – РСИИ, а зна че ње дије ло ва
реги стар ског бро ја је сље де ће:

а) Сло во “Р” – озна ча ва ред ни број пред у зет ни ка који
се води у непре кид ном низу бро је ва, почев од бро ја 1 и
зајед нич ки је за све орга ни за ци о не једи ни це пред у зет ни ка
на тери то ри ји једи ни це локал не само у пра ве; 

б) Сло во “С” – озна ча ва мје сто сје ди шта пред у зет ни ка
и може има ти:

1) озна ку “1” – сје ди ште пред у зет ни ка је на тери то ри ји
једи ни це локал не само у пра ве која изда је рје ше ње,

2) озна ку “2” – сје ди ште пред у зет ни ка је на тери то ри ји
дру ге једи ни це локал не само у пра ве,

3) озна ку “3” – сје ди ште пред у зет ни ка је на тери то ри ји
Феде ра ци је БиХ, одно сно Брч ко Дистрик та БиХ;

в) ИИ – дво ци фре ни број који може има ти:

1) озна ку “00” – зна чи да је сје ди ште пред у зет ни ка на
тери то ри ји једи ни це локал не само у пра ве која изда је рје ше -
ње,

2) озна ку од “01” до “99” – ред ни број издво је ног
послов ног про сто ра пред у зет ни ка на тери то ри ји једи ни це
локал не само у пра ве која изда је рје ше ње.

Члан 6.

(1) Реги стар у елек трон ском обли ку води се у одго ва ра -
ју ћем про гра му, упи сом пода та ка из чла на 4. став 1. овог
пра вил ни ка, као и њихо вих про мје на, а на начин утвр ђен
овим пра вил ни ком.

(2) Подат ке упи са не у реги стар у елек трон ском обли ку
није дозво ље но бри са ти.

(3) Над ле жни орган једи ни це локал не само у пра ве одре -
ђу је лице које је заду же но за упис, про мје ну, архи ви ра ње и
доста ву пода та ка из реги стра, у скла ду са овим пра вил ни -
ком. 

(4) Над ле жни орган једи ни це локал не само у пра ве у
оба ве зи је да, на захтјев Мини стар ства инду стри је, енер ге -
ти ке и рудар ства, елек трон ским путем доста ви тра же не
инфор ма ци је и подат ке из реги стра.

(5) Елек трон ски обра зац за доста ву тра же них инфор ма -
ци ја и пода та ка из реги стра пре у зи ма се на интер нет стра ни -
ци Мини стар ства инду стри је, енер ге ти ке и рудар ства.

Члан 7.

(1) Реги стар у писа ном обли ку је реги стар ска књи га, на
чијој наслов ној стра ни ци се упи су је назив над ле жног орга -
на једи ни це локал не само у пра ве за вође ње реги стра и
озна ка књи ге.

(2) Реги стар ска књи га из ста ва 1. овог чла на састо ји се
од реги стар ских уло жа ка који се фор ми ра ју за сва ког
преду зет ни ка посеб но и који су пове за ни одго ва ра ју ћим
меха ни змом са кори ца ма реги стар ске књи ге тако да чине
цје ли ну из које се могу издво ји ти.

(3) При је почет ка упи си ва ња, уну тра шња наслов на
стра ни ца књи ге овје ра ва се пот пи сом слу жбе ног лица и
печа том над ле жног орга на једи ни це локал не само у пра ве уз
упис дату ма овје ре.

(4) Ако се реги стар ска књи га из ста ва 1. овог чла на
попу ни, упи си ва ње се наста вља у дру гој књи зи под сље де -
ћим бро јем омо та реги стар ског уло шка у одно су на
посљед њи број омо та реги стар ског уло шка из прет ход не
реги стар ске књи ге. 

Члан 8. 

(1) Реги стар ски уло жак састо ји се од омо та реги стар -
ског уло шка, у који се ула жу одштам па ни реги стар ски
листо ви за сва ку орга ни за ци о ну једи ни цу пред у зет ни ка.

(2) На омо ту реги стар ског уло шка упи су је се послов но
име пред у зет ни ка и број реги стар ског уло шка који одго ва -
ра ред ном бро ју пред у зет ни ка из чла на 5. став 5. тач ка а)
овог пра вил ни ка.

Члан 9. 

(1) Реги стар ски лист је фор ма та А4 и слу жи за упис
пода та ка из чла на 4. став 1. овог пра вил ни ка.
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(2) Обра зац реги стар ског листа из ста ва 1. овог чла на
нала зи се у При ло гу 3. овог пра вил ни ка, који чини његов
састав ни дио. 

(3) Над ле жни орган једи ни це локал не само у пра ве сва -
ку орга ни за ци о ну једи ни цу пред у зет ни ка (сје ди ште, одно -
сно издво је ни послов ни про стор) упи су је на посеб ном
реги стар ском листу. 

Члан 10.

(1) За сва ког пред у зет ни ка упи са ног у реги стар над ле -
жни орган једи ни це локал не само у пра ве фор ми ра збир ку
доку ме на та у писа ном обли ку, а може се води ти и у елек -
трон ском обли ку.

(2) У збир ку доку ме на та из ста ва 1. овог чла на ула жу се:
обра сци захтје ва, потреб ни доку мен ти и рје ше ња о одо бре њу
оба вља ња дје лат но сти, про мје ни пода та ка, пре стан ку оба -
вља ња дје лат но сти и реги стар ски лист изва ђен из реги стар -
ског уло шка након упи са не посљед ње про мје не пода та ка.

Члан 11.

(1) Уз реги стар у писа ном обли ку води се и име ник као
помоћ на књи га.

(2) Име ник се води пре ма почет ном сло ву лич ног име -
на пред у зет ни ка, уз које се упи су је и број реги стар ског
уло шка.

Члан 12.

(1) Ако се утвр ди да је упи са ни пода так у реги стру
погре шан, над ле жни орган једи ни це локал не само у пра ве
испра вља гре шку тако што у реги стар ски лист у рубри ку
“напо ме на” упи ше заби ље шку о исправ ци погре шно упи -
са ног пода тка и датум.

(2) Након упи са исправ ног пода тка и пре у зи ма ња дру -
гих пода та ка, реги стар ски лист се штам па и ула же у реги -
стар ски уло жак из чла на 8. став 1. овог пра вил ни ка, а прет -
ход ни реги стар ски лист под ред ним бро јем упи са одла же
се у збир ку доку ме на та. 

Члан 13.

(1) Врста про мје не, број и датум рје ше ња о про мје ни
пода та ка која наста не након основ ног упи са у реги стар
озна ча ва ју се одго ва ра ју ћом шифром про мје не и упи су ју у
рубри ке “шифру врсте упи са у реги стар” и “број и датум
доно ше ња рје ше ња о про мје ни пода та ка”.

(2) Након упи са шифре про мје не и нових пода та ка, као
и пре у зи ма ња пода та ка који нису мије ња ни, реги стар ски
лист се штам па и ула же у реги стар ски уло жак из чла на 8.
став 1. овог пра вил ни ка, а прет ход ни реги стар ски лист под
ред ним бро јем упи са одла же се у збир ку доку ме на та.

Члан 14.

(1) Бри са ње пред у зет ни ка из реги стра врши се на осно -
ву рје ше ња о пре стан ку оба вља ња дје лат но сти, тако што се
у рубри ка ма “шифра врсте упи са у реги стар”, “број и
датум рје ше ња о про мје ни” и “ста тус” наво ди одго ва ра ју ћа
шифра, број и датум рје ше ња о пре стан ку оба вља ња дје -
лат но сти и озна ка за ста тус “бри сан”.

(2) Исто вре ме но, реги стар ски лист пред у зет ни ка који
пре ста је са оба вља њем дје лат но сти пре цр та ва се са дви је
лини је црве не боје, осим рубри ка “шифра врсте упи са у
реги стар”, “број и датум рје ше ња о про мје ни” и “ста тус”.

Члан 15.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог дана од дана обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 05.01/31-918/12
27. јула 2012. годи не Министар,
Бања Лука Др Жељ ко Кова че вић, с.р.

При лог 1.

ШИФРЕ СТРУЧ НЕ СПРЕ МЕ

СТРУЧ НА СПРЕ МА ЗАВР ШЕ НИ НИВО 
ОБРА ЗО ВА ЊА

10 Неква ли фи ко ва на струч на Основ на шко ла или нижи
спре ма (НК) ниво

20 Полу ква ли фи ко ва на струч на Основ на шко ла и струч на
спре ма (ПК) оспо со бље ност

30 Ква ли фи ко ва на струч на 
спре ма (КВ) Тро го ди шња сред ња шко ла

40 Сред ња струч на спре ма Четво ро го ди шња сред ња 
(ССС) шко ла

50 ВКВ струч на спре ма Спе ци ја ли за ци ја у стру ци 
након сред ње шко ле

55 Мај стор ско зва ње Мај стор ски испит

60 Виша струч на спре ма (ВШС) Виша шко ла

70 Висо ка струч на спре ма Основ не сту ди је на
(ВСС) факул те ту

80 Маги стар (мр) Маги сте риј

90 Док тор нау ка (др) Док то рат

99 Непо зна то

При лог 2.

ШИФРА ВРСТЕ УПИ СА У РЕГИ СТАР

ОСНИ ВА ЊЕ ПРЕД У ЗЕТ НИ КА

100 Осни ва ње пред у зет ни ка

150 Осни ва ње пред у зет ни ка – у при пре ми

199 Ускла ђи ва ње са зако ном

ПРО МЈЕ НЕ ПОДА ТА КА ПРЕД У ЗЕТ НИ КА

200 Про мје на послов ног име на

210 Про мје на пода та ка о сје ди шту

220 Про мје на вре ме на оба вља ња дје лат но сти 

225 Про мје на врсте зани ма ња

230 Про мје на мје ста оба вља ња дје лат но сти

250 Про мје на лич них пода та ка пред у зет ни ка 
(име и пре зи ме и ЈМБ)

255 Про мје на лич не адре се пред у зет ни ка

260 Про мје на струч не спре ме и зани ма ња пред у зет ни ка

270 Про мје на бро ја и струк ту ре вла сни ка

280 Упис посло во ђе

285 Про мје на пода та ка и оби ма овла шће ња посло во ђе

299 Бри са ње посло во ђе

300 Про мје на пре те жне дје лат но сти

310 Упис нове дје лат но сти

320 Бри са ње дје лат но сти

Издво је ни послов ни про стор

400 Отва ра ње издво је ног послов ног про сто ра

500 Про мје на нази ва издво је ног послов ног про сто ра

510 Про мје на пода та ка о издво је ном послов ном про сто ру

600 Про мје на пре те жне дје лат но сти издво је ног послов ног 
про сто ра

610 Упис нове дје лат но сти издво је ног послов ног про сто ра

620 Бри са ње дје лат но сти издво је ног послов ног про сто ра 

680 Упис посло во ђе издво је ног послов ног про сто ра 

685 Про мје на пода та ка и оби ма овла шће ња посло во ђе 
издво је ног послов ног про сто ра 

699 Бри са ње посло во ђе издво је ног послов ног про сто ра 

710 Еко ном ски раз ло зи за пре ста нак рада издво је ног 
послов ног про сто ра

720 Дру ги раз ло зи за пре ста нак рада издво је ног послов ног 
про сто ра

ПРЕ СТА НАК ОБА ВЉА ЊА ДЈЕ ЛАТ НО СТИ

При вре ме ни пре ста нак 

810 При вре ме ни пре ста нак због поро диљ ског одсу ства

811 При вре ме ни пре ста нак због боле сти

812 При вре ме ни пре ста нак због струч ног уса вр ша ва ња

813 При вре ме ни пре ста нак због више силе

814 При вре ме ни пре ста нак због дру гих раз ло га

820 Наста вак оба вља ња дје лат но сти након при вре ме ног 
пре стан ка 

Пре ста нак по захтје ву

910 Пре ста нак по захтје ву због еко ном ских раз ло га

920 Пре ста нак по захтје ву због дру гих раз ло га

Пре ста нак по сили зако на

930 Пре ста нак због смр ти пред у зет ни ка
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931 Пре ста нак ако оста вин ски посту пак није окон чан 

932 Пре ста нак ако пред у зет ник не запри ми писме на 
над ле жног орга на 

933 Пре ста нак због изре че не заштит не мје ре 

934 Пре ста нак ако не окон ча при прем не рад ње

935 Пре ста нак ако се не оба ви је сти над ле жни орган о настав ку 
оба вља ња дје лат но сти 

936 Пре ста нак даном сту па ња на издр жа ва ње казне затво ра 

937 Пре ста нак због губит ка послов не спо соб но сти 

938 Пре ста нак ако стра ни држа вља нин не доста ви рад ну 
дозво лу 

939 Пре ста нак ако се не ускла ди посло ва ње са Зако ном

940 Пре ста нак због лажних испра ва

999 Оста ле неспо ме ну те про мје не

При лог 3.

Реги стар ски лист 

1 Реги стар ски број

2 Врста орг. једи ни це

3 Шифра општи не сје ди шта

4 Број осн. рје ше ња за орг. јед.

5 Датум осн. рје ше ња за орг. јед.

6 Послов но име

7 Ули ца и број

8 Мје сто

9 Теле фон

10 Е-mail

11 Основ кори шће ња про сто ра

12 ЈИБ

13 Ври је ме оба вља ња

14 Врста зани ма ња

15 Мје сто оба вља ња

16 Број вла сни ка

17 Број жена вла сни ка

18 Име и пре зи ме пред у зет ни ка

19 ЈМБ

20 Број пасо ша, држа ва изда ва ња

21 Струч на спре ма

22 Зани ма ње

23 Име и пре зи ме посло во ђе

24 ЈМБ / број пасо ша

25 Обим овла шће ња

26 Шифра пре те жне дје лат но сти

27 Назив пре те жне дје лат но сти

28 Шифре дру гих дје лат но сти

29 Пред мет посло ва ња

30 Под руч је посло ва ња

31 Ред ни број упи са

32 Шифра врсте упи са/про мје не

33 Број рје ше ња о про мје ни

34 Датум рје ше ња о про мје ни

35 Ста тус након упи са

36 Напо ме на 
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На осно ву чла на 69. став 1. и чла на 82. став 2. Зако на о
репу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп -
ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), мини стар
инду стри је, енер ге ти ке и рудар ства д о н о  с и

У П У Т  С Т В О

О СТА ВЉА ЊУ ВАН СНА ГЕ УПУТ СТВА О САДР ЖА ЈУ И
НАЧИ НУ ВОЂЕ ЊА РЕГИ СТРА ПРЕД У ЗЕТ НИ КА

Члан 1.

Ста вља се ван сна ге Упут ство о садр жа ју и начи ну
вође ња реги стра пред у зет ни ка (“Слу жбе ни гла сник Репу -
бли ке Срп ске”, број 44/02).

Члан 2.

Ово упут ство сту па на сна гу осмог дана од дана обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 05.01/31-919/12
27. јула 2012. годи не Министар,
Бања Лука Др Жељ ко Кова че вић, с.р.
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На осно ву чла на 47. став 3) Зако на о основ ном обра зо -
ва њу и вас пи та њу (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”,
бр. 74/08, 71/09 и 104/11) и чла на 82. став 2) Зако на о репу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”,
бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), мини стар про свје те и кул -
ту ре  д о н о  с и

У П У Т  С Т В О

О ОРГА НИ ЗО ВА ЊУ ПРО ШИ РЕ НОГ ПРО ГРА МА

1. Овим упут ством про пи су ју се усло ви и начин орга -
ни зо ва ња про ши ре ног про гра ма у основ ној шко ли (у
даљем тек сту: шко ла).

2. У скла ду са Зако ном под про ши ре ним про гра мом
под ра зу ми је вају се:

2.1. про ду же ни бора вак,

2.2. јутар ње чува ње,

2.3. сло бод не актив но сти,

2.4. факул та тив на наста ва,

2.5. шко ла у при ро ди и

2.6. при прем не актив но сти за дје цу у годи ни при је
пола ска у први раз ред.

3. Шко ла, у скла ду са сво јим могућ но сти ма, може орга -
ни зо ва ти про ши ре ни про грам.

4. Про ши ре ни про грам се реа ли зу је, по пра ви лу, у свим
рас по ло жи вим про сто ри ја ма у шко ли, укљу чу ју ћи спорт -
ску салу и школ ско дво ри ште.

5. У про ду же ном борав ку уче ни ци се под руко вод ством
води те ља про ду же ног борав ка систе мат ски и план ски
припремaју за наста ву и орга ни зо ва но проводe сво је сло -
бод но ври је ме.

5.1. У окви ру про ду же ног борав ка реа ли зу ју се актив -
но сти пред ви ђе не Про гра мом рада про ду же ног борав ка (у
даљем тек сту: Про грам рада).

6. Шко ла инфор ми ше роди те ље о орга ни зо ва њу про ду -
же ног борав ка и при ку пља подат ке о заин те ре со ва но сти
роди те ља за укљу чи ва ње уче ни ка у про ду же ни бора вак.

7. Са роди те љи ма заин те ре со ва ним за укљу чи ва ње
уче ни ка у про ду же ни бора вак шко ла закљу чу је уго вор.

8. Рад но ври је ме води те ља про ду же ног борав ка је осам
сати днев но од чега је шест сати непо сред ног рада са дје -
цом, а њихо во анга жо ва ње се врши на сље де ћи начин:

8.1. за јед ну гру пу уче ни ка шко ла може да анга жу је јед -
ног води те ља про ду же ног борав ка на пуно рад но ври је ме,
а нај ви ше јед ног води те ља про ду же ног борав ка на пуно
рад но ври је ме и јед ног води те ља про ду же ног борав ка са
непу ним рад ним вре ме ном (50% рад ног вре ме на);

8.2. за дви је гру пе уче ни ка анга жу ју се нај ма ње два, а
нај ви ше три води те ља про ду же ног борав ка са пуним рад -
ним вре ме ном;

8.3. број води те ља пове ћа ва се про пор ци о нал но бро ју
гру па;

8.4. рад у про ду же ном борав ку не може се кори сти ти за
допу ну нор ме настав ни ка;

8.5. у изу зет ним слу ча је ви ма, Мини стар ство може дати
сагла сност за допу ну нор ме само оном настав ни ку који у
настав ном про це су има 50% нор ме, и то ако посто ји потре -
ба за анга жо ва њем рад ни ка на пола рад ног вре ме на;

8.6. посло ве води те ља про ду же ног борав ка у окви ру
40-часов не рад не сед ми це утвр ди ће шко ла актом којим се
регу ли ше орга ни за ци ја и систе ма ти за ци ја рад них мје ста,
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