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Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈЗУ ЗАВОД ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Проф. др Жељко Каран разрјешава се вршиоца ду-
жности директора ЈЗУ Завод за судску медицину Републике 
Српске због истека мандата.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2777/17 Предсједница
2. новембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-
штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 18. ст. 2. и 3. Закона о систему јавних слу-
жби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 12. Закона о министарским, вла-
диним и другим именовањима Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 41/03) и члана 
43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републи-
ке Српске, на 150. сједници, одржаној 2.11.2017. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈЗУ ЗАВОД ЗА 
СУДСКУ МЕДИЦИНУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Проф. др Жељко Каран именује се за директора ЈЗУ 
Завод за судску медицину Републике Српске на период од 
четири године.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2778/17 Предсједница
2. новембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са Законом о привредним друштвима 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08, 58/09 
и 100/11) и Одлуком о начину именовања представника Ак-
цијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију 
Републике Српске у скупштинама друштава капитала из 
портфеља фондова и начину њиховог поступања (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 102/07 и 45/09), 
Влада Републике Српске, на 151. сједници, одржаној 
9.11.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСТАВНИКА АКЦИЈСКОГ ФОНДА 
И ФОНДА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
У СКУПШТИНИ ДРУШТВА КАПИТАЛА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА “ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” АД 
БАЊА ЛУКА

1. Јово Радукић разрјешава се дужности представника 
Акцијског фонда и Фонда за реституцију Републике Српске 
у Скупштини друштва капитала Јавног предузећа “Лутрија 
Републике Српске” а.д. Бања Лука.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2785/17 Предсједница
9. новембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 266. Закона о привредним друштвима 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08, 58/09 и 
100/11) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), а 

у вези са Одлуком о начину именовања представника Ак-
цијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију 
Републике Српске у скупштинама друштава капитала из 
портфеља фондова и начина њиховог поступања (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 102/07 и 45/09), 
Влада Републике Српске, на 151. сједници, одржаној 
9.11.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА АКЦИЈСКОГ 

ФОНДА И ФОНДА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА У СКУПШТИНИ ДРУШТВА 

КАПИТАЛА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ЛУТРИЈА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” АД БАЊА ЛУКА

1. Именује се Миле Баника, са пребивалиштем у Бањој 
Луци, за представника Акцијског фонда и Фонда за ре-
ституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупштини 
друштва капитала Јавног предузећа “Лутрија Републике 
Српске” а.д. Бања Лука.

2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чини 1.955.947 ре-
довних акција класе А Акцијског фонда Републике Српске, 
односно 150.414 редовних акција класе А Фонда за рести-
туцију Републике Српске.

3. Именовани је дужан да заступа интересе фондова 
у Скупштини друштва капитала из тачке 1. Рјешења, а у 
складу са Упутством о начину поступања представника Ак-
цијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију 
Републике Српске у скупштинама друштава капитала из 
портфеља фондова.

4. Ово рјешење се сматра пуномоћјем за заступање ак-
ционара на Скупштини акционара, које важи до опозива.

5. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2784/17 Предсједница
9. новембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1965
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, нa 151. сједници, одржа-
ној 9.11.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊE
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА

1. У Рјешењу Владе Републике Српске, број: 04/1-012-
2-2142/16, од 6.10.2016. године (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 89/16), у тачки 1. подт. 4. и 5. мијењају 
се и гласе:

“4) Ђорђе Тривић, Универзитетски клинички центар 
Републике Српске, члан,

5) Санела Дојчиновић, Министарство просвјете и кул-
туре Републике Српске, члан,”.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2800/17 Предсједница
9. новембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1966
На основу члана 12. став 3. Закона о жељезницама Ре-

публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 19/17 и 28/17) и члана 82. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар 
саобраћаја и веза  д о н о с и
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ПРАВИЛНИК

О РАДНИМ МЈЕСТИМА НА КОЈИМА РАДНИЦИ 
НЕПОСРЕДНО УЧЕСТВУЈУ У ВРШЕЊУ 

ЖЕЉЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА
(645)

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником уређују се радна мјеста и описи 

послова радних мјеста на којима радници непосредно уче-
ствују у вршењу жељезничког саобраћаја на жељезницама 
Републике Српске. 

Члан 2. 
Радници који непосредно учествују у вршењу жељезнич-

ког саобраћаја обављају послове у сљедећим дјелатностима: 
1) саобраћајно-транспортна дјелатност, 
2) дјелатност вуче возова и техничко-колска дјелатност, 
3) грађевинска дјелатност и 
4) електротехничка дјелатност.

ГЛАВА II 
САОБРАЋАЈНО-ТРАНСПОРТНА ДЈЕЛАТНОСТ

Члан 3.
Радник који непосредно учествује у вршењу жељезнич-

ког саобраћаја, у смислу овог правилника, јесте радник који 
обавља послове у саобраћајно-транспортној дјелатности и 
може бити распоређен на сљедећа радна мјеста: 

1) маневриста, 
2) скретничар, 
3) одјавничар, 
4) магационер, 
5) возовођа, 
6) кондуктер, 
7) саобраћајно-транспортни отпремник, 
8) отправник возова, 
9) телеграфиста, 
10) возни диспечер, 
11) саобраћајни диспечер.

Члан 4.
(1) Маневриста је заједнички назив за сљедећа радна 

мјеста: маневриста, возни маневриста, руковалац маневре 
и вођа маневре.

(2) Маневриста обавља сљедеће послове: заквачује и 
отквачује вучна возила и вагоне, прати маневарски састав, 
зауставља возило при маневрисању, обезбјеђује возила од 
самопокретања, споразумијева се и даје сигналне знакове 
при маневрисању, врши скраћену пробу кочница, обезбје-
ђује путне прелазе при маневрисању, учествује у обезбје-
ђењу маневарског пута вожње, организује, врши надзор 
и координише радом маневарског одреда ради правилног 
састава воза.

Члан 5.
(1) Скретничар је заједнички назив за сљедећа радна 

мјеста: скретничар и надзорни скретничар. 
(2) Скретничар обавља сљедеће послове: на лицу мјеста 

или са централног мјеста непосредно рукује додијељеним 
скретницама у циљу постављања путева вожње возовима 
или маневарским вожњама, врши преглед скретница поста-
вљених у правилан и исправан положај за вожњу возова и 
чува кључеве закључаних скретница. 

Члан 6.
Одјавничар обавља сљедеће послове: на одјавници ре-

гулише саобраћај узастопних возова. 

Члан 7.
Магационер обавља сљедеће послове: бира одговарају-

ћа теретна кола за превоз пошиљака, врши надзор над пра-
вилним товарењем кола и врши пријем, смјештај и издава-
ње пошиљака. 

Члан 8.
(1) Возовођа је заједнички назив за сљедећа радна мје-

ста: возовођа и пописни возовођа.
(2) Возовођа обавља сљедеће послове: брине о уредној 

припреми и безбједном кретању и раду воза на прузи и у 
службеним мјестима, a у случајевима када се то посебно 
одреди, врши потребне организационе припреме воза за 
његову уредну и безбједну отпрему. 

Члан 9.
Кондуктер обавља сљедеће послове: обезбјеђује сигу-

ран улазак и излазак путника прије давања сигналног знака 
“спремно за полазак”, обавља транспортне послове у возу 
за превоз путника, учествује у отпреми воза, а врши и по-
слове маневристе, односно возног маневристе код свог воза 
ако таквих радника нема у возу, односно у станици.

Члан 10.
Саобраћајно-транспортни отпремник обавља сљедеће 

послове: врши саобраћајну службу у саобраћајном отпрем-
ништву и врши послове транспортне службе у саобраћајно-
транспортном отпремништву.

Члан 11.
Отправник возова обавља сљедеће послове: непосред-

но регулише и осигурава безбједан улаз, излаз и пролаз 
возова у станици и њихово безбједно кретање у односним 
међустаничним одсјецима пруге. 

Члан 12.
Телеграфиста обавља сљедеће послове: врши телеграф-

ско-телефонску службу.

Члан 13.
(1) Возни диспечер је заједнички назив за сљедећа рад-

на мјеста: возни диспечер и ТК диспечер. 
(2) Возни диспечер обавља сљедеће послове: са јед-

ног централног мјеста непосредно регулише и руководи 
кретањем возова на одређеном дијелу пруге, односно на 
одређеним пругама, у оквиру дате надлежности, и регули-
ше саобраћај возова на ТК прузи даљински помоћу уређаја 
телекоманде (ТК уређаја).

Члан 14.
Саобраћајни диспечер обавља сљедеће послове: на 

пругама које нису опремљене уређајима телекоманде, са 
централног мјеста врши надзор над ходом возова и даје 
благовремено станицама потребне информације за уредну 
отпрему брута и уредан саобраћај возова и води стварни 
графикон саобраћаја возова. 

ГЛАВА III 
ДЈЕЛАТНОСТ ВУЧЕ ВОЗОВА И ТЕХНИЧКО-КОЛСКА 

ДЈЕЛАТНОСТ

Члан 15.
Радник који непосредно учествује у вршењу жељезнич-

ког саобраћаја, у смислу овог правилника, јесте радник који 
обавља послове у дјелатности вуче возова и техничко-колској 
дјелатности, a може бити распоређен на сљедећа радна мјеста: 

1) помоћник машиновође, 
2) машиновођа на маневри, 
3) машиновођа, 
4) прегледач кола.

Члан 16.
Помоћник машиновође обавља сљедеће послове: за-

квачује и отквачује вучна возила и вагоне у станицама без 



 

12 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 104 22.11.2017.

станичног особља, врши пробу кочница у службеним мје-
стима без прегледног радника и код возова без возопрат-
ног особља, обезбјеђује возила од самопокретања, преноси 
обавјештења машиновођи о сигнализацији за вожњу воза, 
учествује при прегледу вучног возила и учествује у давању 
сигналних знакова при маневрисању. 

Члан 17.
Машиновођа на маневри обавља сљедеће послове: 

управља вучним возилом у станицама или у кругу радне 
јединице (у даљем тексту: РЈ), поступа по сигналним знако-
вима при маневрисању, споразумијева се при маневрисању, 
обавља послове помоћника машиновође, врши преглед, на-
миривање и чишћење вучног возила. 

Члан 18.
(1) Машиновођа је заједнички назив за сљедећа радна 

мјеста: машиновођа, машиновођа надзорник локомотива, 
машиновођа контролни пријемни орган (КПО) и машински 
диспечер. 

(2) Машиновођа обавља сљедеће послове: управља вуч-
ним возилом, прегледа извјештаје о саставу и кочењу воза, 
посматра пут вожње, врши послове маневрисања вучним 
возилом, врши пробу кочница, прегледа вучна возила, обе-
збјеђује возила од самопокретања, споразумијева се при 
маневрисању, отклања неправилности на возилу и возу, 
врши преглед и пријем вучних возила након извршене по-
правке, прати технолошки процес и осигурава воз зауста-
вљен на отвореној прузи. 

Члан 19.
Прегледач кола обавља сљедеће послове: прегледа технич-

ку исправност жељезничких возила, прегледа правилност то-
вара на теретним вагонима, прегледа правилност састава воза, 
прати нарочите пошиљке и врши пробу кочница. 

ГЛАВА IV
ГРАЂЕВИНСКА ДЈЕЛАТНОСТ 

Члан 20.
Радник који непосредно учествује у вршењу жељезнич-

ког саобраћаја, у смислу овог правилника, јесте радник који 
обавља послове у грађевинској дјелатности, a може бити 
распоређен на сљедећа радна мјеста: 

1) радник на одржавању пруге, објеката и опреме пруге, 
2) пословођа пружних радова, 
3) чувар, 
4) возач пружних возила, 
5) вођа пружног возила, 
6) руковалац машином за пружне радове.

Члан 21.
Радник на одржавању пруге, објеката и опреме пруге 

обавља сљедеће послове: прегледа пругу и контролише ра-
дове на прузи, води техничку документацију и евиденцију 
о лаганим вожњама, ванредним догађајима, затварањима 
пруге, раду механизације, техничким подацима о инду-
стријским колосијецима и другим подацима, учествује у 
изради графикона распореда чувара пруге – опходара, врши 
контролу и води евиденцију о свим елементима горњег и 
доњег строја пруге, а у одсутности шефа РЈ води све по-
слове шефа РЈ. 

Члан 22.
Пословођа пружних радова обавља сљедеће послове: 

дневно организује извођење радова на прузи, постројењи-
ма и објектима, одговара за сигурност радника и безбједно-
ст жељезничког саобраћаја при извођењу радова и одговара 
за извршење планираних радова и безбједност саобраћаја 
на подручју пружне дионице. 

Члан 23.
(1) Чувар је заједнички назив за сљедећа радна мјеста: 

опходар и чувар путног прелаза. 

(2) Чувар обавља сљедеће послове: прегледа исправ-
ност пруге и њених саставних дијелова, обезбјеђује путне 
прелазе, обезбјеђује пружне (радне) одреде на прузи, обе-
збјеђује возове и објекте на прузи и предузима мјере сигур-
ности након уочених неправилности на возу. 

Члан 24.
Возач пружних возила обавља сљедеће послове: рукује 

моторним пружним возилом и врши надзор над правилним и 
исправним радом моторног пружног возила, утврђује спрем-
ност моторног пружног возила за вожњу и снабдјевеност 
возила са свим потребним прибором, опремом и сигналним 
средствима у складу са упутствима која уређују ту област. 

Члан 25.
Вођа пружног возила обавља сљедеће послове: прегле-

да моторна пружна возила за посебне намјене, прегледа 
возила која моторно пружно возило вуче или гура, обе-
збјеђује жељезничка возила од самопокретања, заквачује 
и отквачује возила са помоћним квачилом, споразумијева 
се при маневрисању, отклања неисправности на возилима, 
обезбјеђује моторно пружно возило на отвореној прузи и 
управља моторним возилима за посебне жељезничке на-
мјене свих врста, укључујући прикључна возила. 

Члан 26.
Руковалац машином за пружне радове обавља сљедеће 

послове: рукује машином за пружне радове и врши надзор 
над правилним и исправним радом машине за пружне ра-
дове према правилима за одржавање пруга, утврђује спрем-
ност моторног пружног возила за вожњу и провјерава снаб-
дјевеност возила свим потребним прибором, опремом и 
сигналним средствима у складу са упутствима која уређују 
ову област, управља моторним возилима за посебне жеље-
зничке намјене свих врста, укључујући прикључна возила 
и споразумијева се при маневрисању.

ГЛАВА V
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ

Члан 27.
Радник који непосредно учествује у вршењу жељезнич-

ког саобраћаја, у смислу овог правилника, јесте радник који 
обавља послове у електротехничкој дјелатности, a може 
бити распоређен на сљедећа радна мјеста: 

1) радник на одржавању сигнално сигурносних уређаја, 
2) радник на одржавању телекомуникационих мрежа, 
3) радник на одржавању стабилних постројења елек-

тричне вуче, 
4) електромеханичар, 
5) електротехничар, 
6) кабл монтер, 
7) диспечер стабилних постројења електричне вуче. 

Члан 28.
Радник на одржавању сигнално-сигурносних уређаја 

обавља сљедеће послове: изводи, координише и врши не-
посредни надзор при превентивном, интервентном и ин-
вестиционом одржавању сигнално-сигурносних (у даљем 
тексту: СС) постројења и стално одржава СС уређаје у пра-
вилном и исправном стању. 

Члан 29.
Радник на одржавању телекомуникационих мрежа оба-

вља сљедеће послове: изводи, координише и врши непо-
средни надзор при превентивном, интервентном и инвести-
ционом одржавању телекомуникационих мрежа и опреме, 
утврђује да су по окончању радова телекомуникациона 
мрежа и опрема у стању које обезбјеђује сигуран жеље-
знички саобраћај. 

Члан 30.
Радник на одржавању стабилних постројења електрич-

не вуче обавља сљедеће послове: изводи, координише и 
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врши непосредни надзор при превентивном, интервентном 
и инвестиционом одржавању постројења контактне мреже 
(у даљем тексту: КМ), електроенергетских постројења (у 
даљем тексту: ЕЕП), постројења јаке струје (у даљем тек-
сту: ЈС) и даљинског управљања (у даљем тексту: ДУ) и 
стално одржава уређаја КМ, ЕЕП, ЈС и ДУ у правилном и 
исправном стању.

Члан 31.
(1) Електромеханичар је заједнички назив за сљедећа 

радна мјеста: електромеханичар СС постројења, електро-
механичар телекомуникација и електромеханичар енерге-
тике.

(2) Електромеханичар обавља сљедеће послове: врши 
радне задатке из радног налога на превентивном и инве-
стиционом одржавању СС постројења, стално одржава СС 
уређаје у правилном и исправном стању и изводи радове у 
току саобраћаја. 

Члан 32.
(1) Електротехничар је заједнички назив за сљедећа 

радна мјеста: електротехничар СС постројења, електротех-
ничар телекомуникација и електротехничар енергетике.

(2) Електротехничар обавља сљедеће послове: врши 
радне задатке из радног налога на превентивном и инве-
стиционом одржавању СС постројења, стално одржава СС 
уређаје у правилном и исправном стању и изводи радове у 
току саобраћаја. 

Члан 33.
Кабл монтер обавља сљедеће послове: врши радне за-

датке из радног налога на превентивном и инвестиционом 
одржавању СС постројења, стално одржава СС уређаје у 
правилном и исправном стању и изводи радове у току сао-
браћаја.

Члан 34.
Диспечер стабилних постројења електричне вуче оба-

вља сљедеће послове: врши надзор над постројењима и 
управља стабилним постројењима електричне вуче, обе-
збјеђује редовну дистрибуцију електричне енергије и обе-
збјеђује рад екипа КМ, ЕЕП и ДУ на терену манипулација-
ма из центра за даљинско управљање. 

ГЛАВА VI
ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА

Члан 35.
Послодавац може за обављање послова више различи-

тих радних мјеста распоредити једног радника који непо-
средно учествује у вршењу жељезничког саобраћаја ако 
радник испуњава услове прописане за та радна мјеста и о 
томе издати писани доказ (рјешење). 

Члан 36.
(1) За раднике који непосредно учествују у вршењу 

жељезничког саобраћаја послодавац успоставља и одржа-
ва базу података (евиденцију), из које се може утврдити да 
запослени испуњава све услове утврђене прописима којима 
се уређује ова област. 

(2) Послодавац је дужан да прије истека прописаног 
рока упути радника, који непосредно учествује у вршењу 
жељезничког саобраћаја, на периодичну провјеру стручне 
оспособљености и испуњавања здравствених услова на 
начин утврђен прописима којима је уређена област жеље-
зничког саобраћаја. 

(3) Послодавац је дужан да својим општим актима 
одреди радна мјеста на којима се обављају послови радни-
ка који непосредно учествују у вршењу жељезничког сао-
браћаја.

ГЛАВА VII
ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 37.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да се при-

мјењује Правилник (645) о утврђивању радних мјеста на 
којима радници непосредно учествују у вршењу жељезнич-
ког саобраћаја (Заједница југословенских жељезница, број: 
280/30-94).

Члан 38.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.04/340-1444/17 
1. новембрa 2017. године Министар,
Бањалука Неђо Трнинић, с.р.

1967
На основу члана 13. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 

108/13, 44/15 и 90/16) и члана 82. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар просвјете и културе  д о н о с и 

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОБЛАСТИМА ОБРАЗОВАЊА

Члан 1.
У Правилнику о областима образовања (“Службени гласник Републике Српске”, број 70/14) у члану 4. Прилог 1. замје-

њује се новим Прилогом 1. и чини његов саставни дио.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.05/052-3492/17
7. новембрa 2017. године Министар,
Бањалука Др Дане Малешевић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

НОМЕНКЛАТУРА ПОЉА ОБРАЗОВАЊА И 
ДИСЦИПЛИНА ОБРАЗОВАЊА УНУТАР ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА

Област образовања Поље образовања Дисциплина образовања

1 Васпитање и обра-
зовање 11 Образовање васпитача и наставника 

разредне наставе

110 Образовање васпитача предшколске дјеце
111 Образовање наставника разредне наставе

112
Интердисциплинарни програми и квалификације 
које укључују образовање васпитача предшколске 

дјеце и наставника разредне наставе




