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ПРЕДМЕТ: Извјештај о раду за

 

ЈУ Центар средњих школа

која обавља дјелатност средњег

класификацији дјелатности и о

Како календарска година

друго полугодиште 2014/2015

 

1. МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКА

ЈУ Центар средњих школа

заједнички за Центар средњих

смјене, у 16 универзалних и

практичну наставу, те фискултурној

и Гимназију, која ни изблиза не

године у годину повећава, евидентна

салом. Према НПП само у нашој

2014/15.години износи 78, тако

одјељења, тако и између одјељења

школе, као и котловница која је

Опремљеност школе се

учионице у машинском дијелу

процеса и даље недовољан, те

Доградња учионица истакнута

годину. 

 

2. УЧЕНИЦИ  

На крају другог полугодишта

распоређених у 39 одјељења од

2015/16.године  наставу је похађало

различитих подручја рада ( укупно

• У  подручју рада

за компјутерско

(0,5одјељења), бравар

метала резањем

• У  подручју рада

техничар ( 5 одјељења

техничар (3одјељењ

• У  подручју рада

техничар (1 одјељење

•  У  подручју рада

дрвета (1 одјељење
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ПРЊАВОР 

раду за 2015.годину, доставља се, - 

средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор  је правно лице

средњег образовања и васпитања, шифра-85.32

атности и о регистру јединица разврставања. 

година обухвата двије школске године, овај извјештај

5. и прво полугодиште школске 2015/2016.

ТЕХНИЧКА ОСНОВА РАДА 

средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор ради у два објекта

средњих школа „Иво Андрић“ и Гимназију. Настава

универзалних и 5 специјализованих учионица, 5 школских

фискултурној сали, заједничкој за Центар средњих

изблиза не одговара педагошким стандардима, а како

повећава, евидентна је већ дуже постојећа потреба за

у нашој школи укупан фонд часова физичког

тако да долази до преклапања појединих часова

одјељења наше школе иГиманзије. Библиотека

која је заједничка за три школе.  

школе се постепено повећава, у току 2006.године

дијелу школе, али је број учионица за адекватно

недовољан, те је неопхопдно изнаћи начин за дограђивање

истакнута је као приоритет и у Развојном плану школе

полугодишта школске 2014/15.  године, наставу је похађало

одјељења од првог до четвртог разреда. У првом полугодишту

је похађало 935 ученика распоређених у 38

 ( укупно 20  занимања ):  

подручју рада машинство и обрада метала занимања су

компјутерско конструисање (1 одјељење), инсталатер

), бравар (2 одјељења), аутомеханичар (1 

резањем (1,5 одјељења).  

подручју рада економија, право и трговина занимања

одјељења) , пословно-правни техничар (4 

одјељењa)  и  пословни секретар ( 2 одјељења

подручју рада геодезија и грађевинарство занимања

одјељење). 

подручју рада шумарство и обрада дрвета  занимања

одјељење).  

1 
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правно лице са статусом установе 

5.32 у складу са Законом о 

овај извјештај односи се на 

. године. 

два објекта, од којих је један 

Настава се одвија у двије 

школских радионица за 

средњих школа „Иво Андрић“  

стандардима а како се број ученика из 

потреба за новом фискултурном 

физичког васпитања у школској 

часова, како између наших 

Библиотека је заједничка за двије 

године дограђене су двије 

адекватно извођење наставног 

дограђивање још учионица. 

плану школе за текућу школску 

наставу је похађало 924 ученика 

првом полугодишту школске 

у 38 одјељења, и то у 6 

занимања су : машински техничар 

инсталатер (1 одјељење), лимар 

 одјељење) и обрађивач 

занимања су : економски 

 одјељења) ,  банкарски 

одјељења).   

занимања је: грађевински 

занимања је: техничар за обраду 
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• У подручју рада пољопривреда и прерада хране занимања су прехрамбени 

техничар (1 одјељење), пољопривредни техничар (4 одјељења), ветеринарски 

техничар (1 одјељење) и  прехрамбени прерађивач (3 одјељења).  

• У подручју рада електротехника занимања су техничар телекомуникација (2 

одјељења), техничар електроенергетике (1 одјељење), аутоелектричар (1 

одјељење) и електричар (2 одјељења) 

Укупно је 14  одјељења трећег и 24 одјељења четвртог степена.  

 

3. РАДНИЦИ 

У школској 2015/2016.години запослених је 96 радника (податак се односи и на раднике који 

су на боловању и на њихове замјене - 5 наставника), и то 22 ван наставе и 74 наставника. 

Укупан фонд часова редовне наставе која се изводи у школи износи 1216 часова и комплетна 

настава је стручно заступљена.  

 

4. УСПЈЕХ УЧЕНИКА  

У току школске 2014/2015 године ученици су постигли сљедећи успјех: од укупног броја 

ученика (939), њих 924 је до краја школске 2014/2015.године похађало наставу. Најбољи 

успјех остварили су ученици IV2економских техничара  са средњом оцјеном 4.30, a најлошији 

успјех су постигли ученици I2 пословних секретара, просјечна оцјена 2.48. Одличних је на 

крају школске године било 125 , врло добрих 238, добрих 448 и довољних 80 ученика. 

Недовољан успјех имало је 32 ученика. Неоцијењен је био 1 ученик. Просјечна оцјена на 

нивоу школе  је 3,37.  Направљено је укупно 56 945 изостанака, и то 49 396 оправданих и 7 549 

неоправданих изостанка. Примјерно владање имало је 519 ученика, врло добро 131, добро 104, 

задовољава 91 и не задовољава 77 ученика. Изречено је укупно 417 васпитно-дисциплинских 

мјера, и то 133  укора одјељењскогстарјешине, 106 укора одјељењског вијећа, 155 укора 

наставничког вијећа, 18 укора директора  и 5 ученика је искључено из школе. 

У првом полугодишту школске 2015/2016.године ученици су постигли сљедећи успјех: од 

укупног броја ученика (935), њих 932 је до краја првог  полугодишта похађало наставу. 

Најбољи успјех остварили су ученици I1 економских техничара  са средњом оцјеном 4.12, a 

најлошији успјех су постигли ученици I3 бравара+обрађивача метала резањем, просјечна 

оцјена 1.50. Одличних је на крају полугодишта било 91, врло добрих 263, добрих 300 и 

довољних 17 ученика. Недовољан успјех имало је 257 ученика. Неоцијењена су била 4 

ученика. Просјечна оцјена на нивоу школе  је 2,89.  Направљено је укупно 29986изостанака, и 

то 22876 оправданих и 4 110 неоправданих изостанка. Примјерно владање имало је 678 

ученика, врло добро 131, добро 67, задовољава 30 и не задовољава 23 ученика. Изречене су 

укупно 263 васпитно-дисциплинске мјере, и то 132  укора одјељењскогстарјешине, 69 укора 

одјељењског вијећа, 48 укора наставничког вијећа, 10 укора директора  и 4 ученика су 

искључена из школе. 

 

5. ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  У 2015.ГОДИНИ 

 

• 27.02.2015.-школско такмичење из српског језика: 

1.мјесто Божана Попадић  II1EK 

2.мјесто Александра Дроњак  II1PPT 

3.мјесто Наташа Јованић  II1EK 

 

• 05.03.2015.-школско такмичење из њемачког језика:  

А2: 

1.мјесто Стефан Бабић II1тех.тел. 

2.мјесто Новица Јанковић I1тех.тел. 

 

Б2: 

1.мјесто Горан Томинчић II1ек 

2.мјесто Дејан Гајић  IV2гт 
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C1: 

1.мјесто Бојан Пејић  IV1ппт 

2.мјесто Милијана Јањић IV1ппт 

 

• 11.03.2015.-школско такмичење из енглеског језика:  

Б1: 

1.мјесто Жељана Аничић  I2банк.тех. 

2.мјесто Сузана Гатарић  I1ек 

3.мјесто Кристина Калаба  I1ек 

 

Б2: 

1.мјесто Ђорђе Ђукић   III1гт 

2.мјесто Александра Ћућић  III1ек 

3.мјесто Сандра Смиљанић  III1ппт 

 

 

• 13.03.2015.-општинско  такмичење за дјевојке у одбојци:  

2.мјесто екипа у саставу:  

САНДРА ДУШАНИЋ  I1ППТ 

МАЈА ЛАЗАРЕВИЋ  I2БАНК.ТЕХ. 

ЕРНАДА ОГРИЋ   III2ПС 

ЕДИНА ХРЊИЋ   IV2ЕК 

ДАЈАНА ЂУРИЋ   II2ПС 

ТАЊА ЖИВКОВИЋ  II2ПС 

НАТАША ЖИВАНИЋ  II2ПОЉ.ТЕХ. 

ЈЕЛЕНА МИЛИЋ   IV2ЕК 

 

• 13.03.2015.-општинско  такмичење за дјечаке у одбојци: 

2.мјесто екипа у саставу:  

ДЕЈАН ЈОВАНОВИЋ  III1ТОД 

ДУШКО СУБИЋ   II1ТЕХ.ТЕЛ. 

ДЕЈАН ВРХОВАЦ   II1ТЕХ.ТЕЛ. 

ДЕЈАН КУСИЋ   II1ТЕХ.ТЕЛ. 

НЕБОЈША ВАСИЉЕВИЋ  II1ТЕХ.ТЕЛ. 

МАРКО ЖЕРЕБНИ   II1ТЕХ.ТЕЛ. 

ДРАГИША СТОЈЧИНОВИЋ  III1ТОД  

ЖЕЉКО БУРДЕЉ   IV2ГТ 

ДЕАН РОГИЋ   I2БАНК.ТЕХ. 

 

• 14.03.2015.-републичко такмичење из њемачког језика:  

А2: 

5.мјесто  Стефан Бабић II1тех.тел. 

11.мјесто  Новица Јанковић I1тех.тел. 

 

Б2: 

9.мјесто  Горан Томинчић II1ек 

16.мјесто  Дејан Гајић  IV2гт 

C1: 

6.мјесто  Бојан Пејић  IV1ппт 

10.мјесто  Милијана Јањић IV1ппт 
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• 17.03.2015.-општинско  такмичење у фудбалу: 

2.мјесто екипа у саставу:  

ДУШКО СУБИЋ   II1тех.тел. 

НЕБОЈША ВАСИЉЕВИЋ  II1тех.тел. 

МАРКО ЖЕРЕБНИ   II1тех.тел.  

ДЕЈАН ВРХОВАЦ   II1тех.тел. 

ДЕЈАН КУСИЋ   II1тех.тел. 

СЛАВЕН ТОДОРОВИЋ  II1тех.тел. 

НИКОЛА ЖЕРЕБНИ  II1пољ.тех. 

АЛЕКСАНДАР ЖИВАНИЋ II2пс 

ДАЛИБОР ДОСТАНИЋ  II2прех.прер. 

ЖЕЉКО БУРДЕЉ   IV2гт 

ДАНИЈЕЛ МОДИЋ   IV1гт 

 

•  24.03.2015.-такмичење на Слобомируниверзитету из области економија: 

3.мјесто екипа „ТРИО ДСД“ у саставу: 

ДИЈАНА СПАСОЈЕВИЋ  IV1EK 

ДРАЖЕНКА ЈАНКОВИЋ  IV1EK 

САЊА ГАШИЋ   IV1EK 

 

4.мјесто екипа „СМС“ у саставу: 

МИЛИЈАНА ЈАЊИЋ  IV1ППТ 

СЊЕЖАНА СТОЈАКОВИЋ IV1ППТ 

СЛОБОДАНКА ТОМИНЧИЋ IV1ППТ 

5.мјесто екипа „СТАВ“у саставу: 

АНИТА ДЕРАЈИЋ   IV2ЕК 

ЈЕЛЕНА КУСИЋ   IV2ЕК 

АНА БУКАЛО   IV2ЕК 

 

• 28.03.2015.наша школа била је домаћин регионалног такмичења у кошарци, а према 

календару такмичења које је сачинио Републички педагошки завод. Такмичење се 

одвијало у спортској дворани „Слога“. 

 

• Такмичења у кик боксу током 2015.године: 

СЛАВИША ШЕСТИЋ II2М 

1.мјесто у категорији јуниора на отвореном првенству „Приједоропен“ 

2.мјесто у категорији кадета на интернационалном купу „Прњавор опен“ 

3.мјесто у категорији старијих кадета на такмичењу „Балкан опен“ у Тешњу  

3.мјесто на државном првенству у Фочи у категорији kick-light Junior 

 

• 31.03.2015.- општинско  такмичење у атлетици: 

- Бацање кугле  

1.мјесто: Милојко Калаба II1тех.тел. 

2.мјесто:Марко Жеребни II1тех.тел. 

            -     Трчање на 100 м 

       1.мјесто: Мира Тулић  II1тех.тел. 

            -    Трчање на 800 м 

        1.мјесто: Милан Косић  II3прех.прер. 

                   2.мјесто:Јован Јанковић III1ек 
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• 03.04.2015.- регионално  такмичење у атлетици: 

- Бацање кугле  

3.мјесто: Милојко Калаба II1тех.тел. 

4.мјесто:Марко Жеребни II1тех.тел. 

            -     Трчање на 100 м 

       4.мјесто: Мира Тулић  II1тех.тел. 

            -    Трчање на 800 м 

        3.мјесто: Милан Косић  II3прех.прер. 

                   4.мјесто:Јован Јанковић III1ек 

 

• 07.-08.04.2015.- државно такмичење средњошколаца у предузетништву „Пословни 

изазов 2015“, у Сарајеву: 

4.мјесто: Данијела Кузмановић, предсједница Савјета ученика  

 

• 15.04.2015.- такмичење у писању литерарних радова на тему “Страдања и сјећања на 

невине жртве у концентрационом логору Јасеновац“: 

       1.мјесто: Милан Симеунчевић, IV2ЕК 

 

• 15.-17.04.2015.- међународна изложба идеја, иновација и стваралаштва „ИНОСТ 

МЛАДИХ 2015“: 

3.мјесто за иновацију „Рибарска бајка“, екипа у саставу: 

 Бојан Батинић  II2електро 

Драган Ђумић II1тех.тел. 

Драган Божић II1м 

Дејан Стојчић II1м 

Срђан Шпањић II1м 

 

• 25.04.2015.- финално такмичење средњошколаца у бесједништву на ПИМ универзитету 

учествовала: Јелена Анђелић, IV1ГТ 

 

• 25.-27.04.2015.- регионално такмичење средњошколаца у предузетништву „Пословни 

изазов 2015“, у Будви: 

учествовала: Данијела Кузмановић, предсједница Савјета ученика 

  

 

6. РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ НЕПОЖЕЉНИХ ОБЛИКА 

ПОНАШАЊА 

 

• Одјељењскестарјешине и стручни сарадници континуирано кроз часове одјељењске 

заједнице раде превенцију непожељних облика понашања (теме: вршњачко насиље, 

болести зависности, полно преносиве болести и сл.) 

 

 

7. РЕАЛИЗОВАНЕ ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ 

Савјет ученика је на приједлог ученика III1економских техничара током првог полугодишта 

шк.2015/2016.године реализовао хуманитарну акцију прикупљања новца за лијечење тешко 

обољелог дјечака Сергеја Шевића, током које је прикупљено преко 1900 км.  Такође, 

реализовали су и хуманитарну акцију прикупљања новца за лијечење једномјесечне бебе 

Стефана Самарџије, током које је прикупљено 469 км и још 181 км од турнира у одбојци. 

Савјет ученика је, заједно са Савјетом ученика Гимназије, реализовао и традиционалну 

хуманитарну акцију прикупљања салаткиша за социјално угрожену дјецу, „Један слаткиш-

једно дијете“ , током које је прикупљено 250 пакетића за дјецу са евиденције Центра за 

социјални рад Прњавор . 



6 

 

 

 

8. САРАДЊА СА ВЛАДИНИМ, НЕВЛАДИНИМ И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И 

УДРУЖЕЊИМА У ТОКУ 2015.ГОДИНЕ 

Сарадња са владиним, невладиним и другим организацијама и удружењима одвијала се 

углавном кроз посјете семинарима, предавањима и округлим столовима на којима су 

учествовали предметни наставници, стручни сарадници, представници Савјета ученика и 

менаџмент школе, као и кроз предавања које су за ученике организовали представници 

невладиног сектора: 

• 05.01.2015. директор Драгослав Нинковић и секретар школе Боријана Тешић 

учествовали на on line обуци за рад у програму ЕДУИС. Организатори: Министарство 

просвјете и културе РС и ЛАНАКО; 

• 31.01-01.02.2015. професорица њемачког језика Јадранка Видовић учествовала, у 

Сарајеву, на дописном студију на тему „Научити подучавати њемачки језик“. 

Организатор: Гете институт; 

• 04.02.2015.године директор Драгослав Нинковић учествовао, у Приједору, на састанку 

Актива директора средњих школа приједорске регије; 

• 12.02.2015.године директор Драгослав Нинковић и педагог школе Драгана Гвозденовић 

учествовали на on line обуци за рад у програму ЕДУИС. Организатори: Министарство 

просвјете и културе РС и ЛАНАКО; 

• 17.02.2015.године рачуновођа школе Светлана Кораћ учествовала на on line обуци за 

рад у програму ЕДУИС. Организатори: Министарство просвјете и културе РС и 

ЛАНАКО; 

• 02.03.-03.03.2015.године директор Драгослав Нинковић учествовао, у Теслићу,  на 

семинару за директоре основних и средњих школа. Организатор: Министарство 

просвјете и културе РС и Републички педагошки завод; 

• 06.03.-08.03.2015.године професорица њемачког језика Јадранка Видовић учествовала 

на web konferenciji на тему „Настава обликована кроз игру“. Организатор: 

Међународно удружење професора њемачког језика; 

• 16.04.2015.године директор Драгослав Нинковић и помоћник директора Ненад 

Чикојевић учествовали, у Бањалуци, на семинару на тему „ИКТ и вршњачка едукација 

у образовању“. Организатори: Савез иноватора РС, Гимназија Бања Лука, Удружење 

Гаудеамус и предузеће ЛАНАКО; 

• 20.04.-21.04.2015.године директор Драгослав Нинковић учествовао, на Јахорини, на 

скупу посвећеном изради Локалних акционих планова на пројекту „Активна 

партиципација и укључивање Рома“. Организатори: општина Прњавор и Care 

International Balkans; 

• 21.04.-22.04.2015.године психолог Драгана Главан учествовала, у Теслићу, на семинару 

за стручно усавршавцање психолога у школама. Организатор: Друштво психолога РС и 

Републички педагошки завод; 

• 22.04.2015.године професорице њемачког језика Јадранка Видовић и Далиборка Симић 

учествовале, у Бањалуци, на семинару на тему „Неуродидактика“. Организатор: Хубер 

организација; 

• 23.04.2015.године директор Драгослав Нинковић учествовао, у Лакташима, на састанку 

на тему :“Могућности учешћа предузећа у процесу провођења практичне наставе“. 

Организатори: Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа и Привредна 

комора РС; 
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• 25.04.-26.04.2015.године професорица њемачког језика Јадранка Видовић учествовала, 

у Варешу, на дописном студију на тему „Научити подучавати њемачки језик“. 

Организатор: Гете институт; 

• 11.05.2015.године предсједница Савјета ученика Данијела Кузмановић учествовала, у 

Добоју, на регионалном састанку мРесурса регије Добој. Организатор: МРЕСУРС; 

• 20.05.2015.године  психолог Драгана Главан учествовала на састанку Актива психолога 

општине Прњавор. Организатор: Актив психолога општине Прњавор; 

• 25.05.-26.05.2015.године директор Драгослав Нинковић учествовао, у Сарајеву, на 

конференцији на тему: „Наредни кораци за бољу будућност Рома и Ромкиња“. 

Организатори: општина Прњавор и Care International Balkans; 

• 12.06.2015.године професорице њемачког језика Јадранка Видовић и Далиборка Симић 

учествовале, у Бањалуци, на Хубер конференцији за наставнике њемачког језика. 

Организатор: Хубер организација; 

• 13.06.-14.06.2015.године професорица њемачког језика Јадранка Видовић учествовала, 

у Варешу, на дописном студију на тему „Научити подучавати њемачки језик“. 

Организатор: Гете институт; 

• 16.-18.06.2015.године директор Драгослав Нинковић учествовао, у Неуму, на завршној 

конференцији на тему: „Наредни кораци за бољу будућност Рома и Ромкиња“. 

Организатори: општина Прњавор и Care International Balkans; 

• 25.06.2015.године директор Драгослав Нинковић учествовао на тематском састанку 

Привредног савјета општине Прњавор. Организатор: општина Прњавор; 

• 06.07.2015.годинедиректор Драгослав Нинковић учествовао, у Приједору, на састанку 

Актива директора средњих школа приједорске регије; 

• 06.07-24.07.2015.године професорица њемачког језика Јадранка Видовић учествовала 

на web edukaciji за Пројекат  „Примјена дигиталних медија у настави њемачког језика у 

Југоисточној Европи“. Организатор: Гете институт; 

• 04.07.-25.07.2015.године професорица њемачког језика Емилија Прерадовић 

учествовала, у Фрајбургу (Њемачка), на семинару на тему „Unterrichtsprojekte in 

derSekundarstufe“. Организатор: Гете институт; 

• 19.08.-20.08.2015.године наставници машинске струке, економске струке, енглеског 

језика и физичког васпитања учествовали, у Бањалуци, на савјетовањима у 

организацији Републичког педагошког завода; 

• 20.08.2015.године директор Драгослав Нинковић учествовао, у Бањалуци, на 

савјетовању за директоре основних и средњих школа, у организацији Републичког 

педагошког завода; 

• 20.08.2015.године педагог Драгана Гвозденовић и психолог Драгана Главан 

учествовале, у Бањалуци, на савјетовању за педагоге и психологе основних и средњих 

школа у организацији Републичког педагошког завода; 

• 20.-25.09.2015.године,  у склопу реализације Пројекта ЕРАЗМУС,  група ученика наше 

школе и Гимназије, у пратњи професора Недељка Грујића и професорице Љиљане 

Панић, боравили у Пољској у Болеславецу; 

• 14.10.2015.године психолог Драгана Главан учествовала на састанку Актива психолога 

општине Прњавор. Организатор: Актив психолога општине Прњавор; 

• 20.10.2015.године, у склопу Пројекта едукације ученика средњих школа, др Љубиша 

Цвијановић, специјалиста гинекологије и акушерства, одржао предавање за ученике. 

Организатор: Фармацеутска кућа „Алкалоид“ Бања Лука, уз сагласност Министарства 

просвјете и културе; 
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• 23.10.2015. године професори Бојан Малбашић и Милан Винчић учествовали на обуци 

за пружање прве помоћи повријеђенима на раду, у организацији ОО Црвеног крста 

Прњавор; 

• 09.-10.11.2015.годинепотпредсједница Савјета ученика, Марија Јеличић, учествовала, У 

Сарајеву на обуци за тим едукатора о теми запошљивости и активизма младих. 

Организатор Омладинска информативна агенција БиХ и УНИЦЕФ; 

• 11.11.2015.године у склопу реализације програма заштите здравља ученика одржана 

предавања о репродуктивном здрављу. Организатор: Удружење грађана „Нарцис“ из 

Градишке; 

• 11.-13.11.2015.године предсједница Савјета ученика Данијела Кузмановић учествовала, 

у Тренинг центру Бардача, на Деветој конференцији Мреже савјета ученика РС. 

Организатор: Омладински комуникациони центар Бања Лука и МРЕСУРС; 

• 17.11.2015. године директор Драгослав Нинковић учествовао, у Гиманзији Прњавор, на 

састанку Актива директора средњих школа регије Приједор; 

• 10.12.2015.године психолог Драгана Главан и професорица Слободанка Васић, која је 

предједница Одбора једнаких могућности општине Прњавор, учествовале на округлом 

столу на тему „Родно насиље“. Организатори: кабинет начелника оптине и Одбор 

једнаких могућности општине Прњавор; 

• 07.-11.12.2015.године представници Станице полиције Прњавор за све ученике, кроз 

посјету часовима одјељењске заједнице, одржали предавња о безбиједности и 

препорукама о понашању у случају опасности од терористичих напада; 

• 11.12.2015.године директор Драгослав Нинковић учествовао, у Бањалуци, на састанку 

директора срењих школа на тему „Анализа успјеха ученика у школској 

2014/2015.години“. Организатор: Републички педагошки завод; 

• 17.12.2015.године помоћник директора Ненад Чикојевић учествовао, у Бањалуци, на 

сатанку на тему „Дефинисање дефицитарних занимања, образовање тих занимања, 

нарочито образовање одраслих лица“. Оргинизатор: Републичка агенција за развој 

малих и средњих предузећа; 

• 17.12.2015.године педагог Драгана Гвозденовић, психолог Драгана Главан, 

професорица Татјана Крајишник и професор Драгиша Тихомировић учествовали, у 

Градишци на семинару на тему „Инклузивно образовање“. Организатор: Републички 

педагошки завод; 

• 17.-18.12.2015.године директор Драгослав Нинковић учествовао на дводневном 

семинару, на коме су презентоване сљедеће теме: Комуникација, Школска култура, 

Квалитет управе и организације, Школско партнерство и вањски односи, 

Професионалност и развој људских ресурса, План развоја школе, Односи са јаношћу и 

медији. Такође је презентован и Приручник за директоре. Организатор: Регионални 

уред KulturKontakt-a Austria-Сарајево; 

• 28.12.2015.године психолог Драгана Главан учествовала, у Центру за социјални рад 

Прњавор, на првом састанку стручног тима оформљеног за потребе пружања подршке 

и помоћи жртвама насиља у породици; 
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9. ФИНАНСИЈЕ 

Финансирање школе се врши из следећих извора: 

1. Буџета Републике Српске  -  бруто плате и  остале накнаде радницима 

2. Буџета општине Прњавор- материјални трошкови 

3. Властитих средстава 

Министарства просвјете и културе РС у 2015 години је финансирало бруто плате и остале 

накнаде радницима. 

Извршење буџета општине Прњавор за 2015годину је 99.815,12 КМ, и од тога су властита 

средства у износу од 24.755 КМ, и то од партиципације коју ученици плаћају приликом уписа 

у нову школску годину, која је ове године износила 30,00 КМ по ученику, издавање дупликата 

свједочанставаи диплома, као и приход од школске радионице,  

Из буџетских средстава општине и властитих средстава су финансирани следећи расходи 
 

Назив расхода  Одообрени буџет   Извршење буџета  Расположива  средства  

 за 2015  на дан 31.12.2015 на дан 31.12.2015 

 

411200- Расход накнада  радника  ............................. 40.200,00 ................................  .................................. 40.200,00 ................................ 00,00 

412200-Расходи утрошка електричне енергије  ....... 20.800,00  ............................ ... .................................. 20.799,87 .................................. 0,13 

 комуналних и комуникационих услуга  

412300- Расходи режијског материјала  ..................... 2.737,00  ...............................  .................................... 2.736,47 .................................. 0,53 

412400- Расходи материјала за посебне намјене ...... 15.500,00  ...............................  .................................. 15.497,11 .................................. 2,89 

412500- Расход за текуће одржавање  ......................... 3.650,00  ............................. .  .................................... 3.642,19 .................................. 7,81 

412600- Путне дневнице   ............................................ 1.300,00  ...............................  .................................... 1.287,60 ................................ 12,40 

412700- Расходи за стручне услуге  .......................... 10.150,00  ............................. .  .................................. 10.149,93 .................................. 0,07 

412900- Остали  расходи  ............................................. 5.703,00 ................................  .................................... 2.501,95 ........................... 3.201,05 

511300- Издаци за набавку опреме   ........................... 3.000,00  ...............................  .................................... 3.000,00 .................................. 0,00 

Укупни расходи  ............................................. 103.040,00 ........................... .  ............................ 99.815,12 .......................3.224,88 

 

БуџетЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор у 2015. години је износио 

103.040, а остварен је у износу од  99.815,12 КМ, што у процентима износи 96,87% 

 

Расходи по групама конта 

411200-  Расходи  накнаде превоза радника је 40.200,00 КМ, а исплаћени износ се односи на 

просјечно 40 радника који путују из правца Бања Луке, Челинца, Добоја , Дервенте, и околних 

мјеста општине Прњавор.  

412200 – Расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуниакционих и транспортхих 

услуга,у износу од 20.799,87 КМ садржи следеће расходе: 

- Расходи електричне енергије................................................................................. 14.275,54 КМ 

- Расходи за услуге воде и канализације .................................................................. 1.311,49 КМ 

- Расходи одвоза смећа ............................................................................................... 2.386,80 КМ 

- Расходи телефона ..................................................................................................... 1.394,29 КМ 

- Расходи  комуналне накнаде ...................................................................................... 145,15 КМ 

- Расходи осталих комуникационох услуга ................................................................. 625,60 КМ 

- Расходи поштанских услуга ....................................................................................... 661,00 КМ 

412300- Расходи за режијски материјал у износу од  3.798,63 КМ, исплаћен је  за следеће 

намјене: 

- Расходи материјала за одржавање чистоће ............................................................ 2.736,47 KM 

412400- Расходи материјала за посебне намјене у износу од 15.497,11 КМ  се односи на 

следеће: 

Расходи материјала за обављање наставног процеса  као што су: дипломе, 

свједочанства, дневника и задаћница,фотокопирни папир, материјал за такмичење 

дем.и људска права, материјалза потребе наставног процеса и праксе у радионици 

школе) 

 



10 

 

 

 

 
 

412500- Расходи за текуће одржавање у износу од 3642,19 КМ се односи на свакодневне 

поправке опреме, зграде,   школског намјештаја и  комуникационе опреме. 
 

412600- Путне дневнице у озносу од  1.287,60 КМ, су исплаћене радницима школе за одлазак 

са ученицима на такмичења као и на семинаре просвјетхих и наставних радника. 

 

412700- Расходи за стручне услуге у износу од 10.149,93 садржи следеће расходе: 

- Расходи за поштанске маркице .................................................................................. 450,00КМ 

- Расходи за услуге тендера и објављивања огласа .................................................... 140,40КМ 

- Расход з услуге службених гласила...........................................................................351,00 КМ 

- Расход  за одржавање комуникационе опреме  ........................................................ 982,80 KM 

- Љекарски преглед радника Др Фигурек ................................................................. 3.398,00 КМ 

- Расходи осигурања ученика и радника .................................................................. 1.680,40КМ 

- Расходи образовних услуга  ....................................................................................... 164,00 КМ 

- Расходи по основу осталих стручних услуга ......................................................... 2.341,20KМ 

- Расходи по основу услуге медија и информисања(ТЕРЦ).....................................642,13 КМ 

412900- Остале стручне услуге у износу од 2.501,95 КМ су: 

- Расходи бруто накнада извршених за услуге иcпитног центра .............................. 630,18 КМ 

- Расходи по основу семинара  ..................................................................................... 559,80 КМ 

- Расходи репрезентације (прослава школске славе и поклона пензионерима, књиге за 

завршетак школске године)  .................................................................................... 1.311,97 КМ 

511300- Набавка опреме- Набављена  је компјутерска опрема у износу од3.000,00 КМ.   

 

Неплаћене обавезе према добављачима су 4.156,09 КМ, чије се плаћање врши у 2016.години. 

 

 

 

 

 Директор: 

 

 Драгослав Нинковић, проф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

о раду Јавне установе Центар

 

                                                                                    

                                                                 

Прњавор,  март  2016. године

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Извјештај  

Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                 Предлагач: Начелник општине

. године            Обрађивач: ЈУ Центар средњих

                                                                                      Андрић“ Прњавор
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Прњавор за 2015. годину 

општине  

средњих школа „Иво  

Прњавор 


