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ПРЕДМЕТ: Извјештај о раду за 2016.годину, доставља се, - 

 

ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор  је правно лице са статусом 

установе која обавља дјелатност средњег образовања и васпитања, шифра-80.220 у 

складу са законом о класификацији дјелатности и о регистру јединица разврставања. 

Како календарска година обухвата двије школске године, овај извјештај односи 

се на друго полугодиште 2015/2016. и прво полугодиште школске 2016/2017. године. 

 

1. МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКА ОСНОВА РАДА 

ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор ради у два објекта, од којих је 

један заједнички за Центар средњих школа „Иво Андрић“ и Гимназију. Настава се 

одвија у двије смјене, у 16 универзалних и 5 специјализованих учионица, 5 школских 

радионица за практичну наставу, те фискултурној сали, заједничкој за Центар средњих 

школа „Иво Андрић“  и Гимназију, која ни изблиза не одговара педагошким 

стандардима, а како се број ученика из године у годину повећава, евидентна је већ дуже 

постојећа потреба за новом фискултурном салом. Према НПП само у нашој школи 

укупан фонд часова физичког васпитања у школској 2015/16.години износи 78, тако да 

долази до преклапања појединих часова, како између наших одјељења, тако и између 

одјељења наше школе и Гиманзије. Библиотека је такође заједничка за двије школе, као 

и котловница.  

Опремљеност школе се постепено повећава, у току 2006.године дограђене су 

двије учионице у машинском дијелу школе, али је број учионица за адекватно извођење 

наставног процеса и даље недовољан, те је неопхопдно изнаћи начин за дограђивање 

још учионица. Доградња учионица истакнута је као приоритет и у Развојном плану 

школе за текућу школску годину. 

 

2.  УЧЕНИЦИ  

На крају другог полугодишта школске 2015/16 године, наставу је похађало 935 ученика 

распоређених у 38 одјељења од првог до четвртог разреда. У првом полугодишту 

школске 2016/17.године  наставу је похађало 834 ученика распоређених у 36 одјељења 

и4 подручја рада: у подручју рада економија, право и трговина занимања су 

економски техничар (5 одјељења), пословно-правни техничар (4 одјељења), банкарски 

техничар (3 одјељењa), трговац (1 одјељење) и пословни секретар (1 одјељење);у 

подручју рада пољопривреда и прерада хране занимања су пољопривредни техничар 

(4 одјељења), ветеринарски техничар (1 одјељење) и прехрамбени прерађивач (3 

одјељења); у подручју рада машинство и обрада метала занимања су: машински 

техничар за компјутерско конструисање (1 одјељење), лимар (0.5 одјељења), бравар (1,5 

одјељењa), инсталатер (1 одјељење), аутомеханичар (1,5 одјељења), варилац (0,5 

одјељења) и обрађивач метала резањем (1 одјељење) и у подручју рада електротехника 

занимања су техничар телекомуникација (2 одјељења), техничар електроенергетике (2 



одјељења), аутоелектричар (1,5 одјељења) и електричар (1,5 одјељења). Укупно је 14  

одјељења трећег и 22 одјељења четвртог степена.  

У занимања трећег степена уписано је  307 ученика, а у  занимања четвртог степена 527 

ученика (дакле укупно је у школску 2016/2017.годину уписано 834 ученика).  

 

3.РАДНИЦИ 

У школској 2016/2017.години запослених је 99 радника (податак се односи и на раднике 

који су на боловању и на њихове замјене - 6 наставника, као и на допунски рад – 5 

наставника), и то 22 ван наставе и 77 наставника. Укупан фонд часова редовне наставе 

која се изводи у школи износи 1163 часова и комплетна настава је стручно заступљена.  

 

4. УСПЈЕХ УЧЕНИКА  

У току школске 2015/2016. године ученици су постигли сљедећи успјех: од укупног 

броја ученика (935), њих 924 је до краја школске године похађало нашу школу. 

Најбољи успјех остварили су ученици I1EK  са средњом оцјеном 4.08, a најлошији 

успјех су постигли ученици I3М , просјечна оцјена 2.43. Одличних је на крају школске 

године било 132 , врло добрих 297, добрих 407 и довољних 66 ученика. Недовољан 

успјех имало је 22 ученика. Неоцијењенихученика није било. Просјечна оцјена на 

нивоу школе била је 3,49.  У току школске 2015/2016. године, ученици су направили 

укупно 55 146 изостанака, и то 48 164 оправданих и 6 982 неоправданих изостанка. 

Примјерно владање имало је 554 ученика, врло добро 125, добро 82, задовољава 87 и не 

задовољава 77 ученика. Изречено је укупно 380 васпитно-дисциплинска мјера, и то 128  

укора одјељењског старјешине, 84 укора одјељењског вијећа, 157 укора наставничког 

вијећа, 7 укора директора  и 4 ученика су искључена из школе. 

У првом полугодишту школске 2016/2017.године ученици су постигли сљедећи успјех: 

од укупног броја ученика (834), њих 823  је до краја првог  полугодишта похађало нашу 

школу. Најбољи успјех остварили су ученици II1 ЕК са средњом оцјеном 4,12. 

Најлошији успјех су постигли I1М , просјечна оцјена 1.39. Одличних је на крају 

полугодишта било 91, врло добрих 227, добрих 236 и довољних 10 ученика. Недовољан 

успјех имало је 257 ученика. Неоцијењена су била 2 ученика. Просјечна оцјена на 

нивоу школе била је 2,85. У току првог полугодишта школске 2016/2017. године, 

ученици су направили укупно 26 242 изостанака, и то 23 159 оправданих и 3 083 

неоправдана изостанка. Примјерно владање имало је 647 ученика, врло добро 87, добро 

55, задовољава 20 и не задовољава 14 ученика. Изречена је укупно 171 васпитно-

дисциплинска мјера, и то 81  укор одјељењског старјешине, 55 укора одјељењског 

вијећа, 31 укор наставничког вијећа, 3 укора директора  и 1 ученик је искључен из 

школе. 

 

5.    ВАЖНИЈА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  У 2015/2016.ГОДИНИ 

 

ОСТВАРЕН УСПЈЕХ  УЧЕНИК/ЕКИПА 

Реализован пројекат ЕРАЗМУС у Пољској 

Вук Циган III1Тех.тел Јована ДуроњићIII1ппт 

Николина Савковић IV1ппт Дејан Кусић III1тех.тел. 

Кристина Калаба II1ек Игор Китић II1пољ. Тех 

Реализација хуманитарне акције за С.Ш. Савјет ученика 



Реализација прикупљања књига и уџбеника за 

сиромашне ученике 
Савјет ученика 

Реализација хуманитарне акције за С.С. Савјет ученика 

Реализација хуманитарне акције "Један слаткиш - 

једно дијете" 
Савјет ученика 

Изложба новогодишњих украса Еколошка секција 

Прво мјесто на општинском такмичењу у одбојци за 

дјечаке 

Дејан Јовановић IV1тод Драгиша Стојчиновић IV 

1тод Слађан Јањић III 1ек Славко Станић III1ек 

Давид Јокић III 2пољ. Бранко Малешевић III 

1тех.тел. Дејан Врховац III 1тех.тел. Дејан Кусић III 

1тех.тел. Душко Субић III 1тех. Тел. Дејан Рогић 

II2банк. Стефан Ђурђевић II 1тех.тел. Бобан Алексић 

II 1ппт 

Треће мјесто на републичком такмичењу из 

њемачког језика ( ниво А2) 
Аниса Чајић II2 банк.  

Треће мјесто на републичком такмичењу из 

њемачког језика ( ниво Б2) 
Горан Томинчић III1ек 

учешће на државном такмичењу из њемачког језика Аниса Чајић II2 банк.  Горан Томинчић III1ек 

Прво мјесто на општинском такмичењу из 

Демократије и људских права ( "Ја грађанин") 

Мирко Миливојац, Јелена Гатарић, Зоран Мијатовић, 

Јована Грумић, Сања Кусатурић, Милана Лукић, 

Јована Божуновић, Наташа Јованић, Марко 

Кнежевић 

Учешће на државном такмичењу  младих у 

предузетништву „Пословни изазов“ 
Марија Јеличић, Огњен Чолић и Сандра Митрић 

Друго мјесто на изложби иновација "Иност младих 

2016" 

Данијел Китић и Дејан Бијелонић II1м - месарски 

строј, Небојша Кнежевић и Никола Тешић III2м - 

циркулар и цјепач 

Освојене двије златне медаље на првенству БИХ из 

атлетике 
Јелена Гајић IV1гт 

 

6. РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ НЕПОЖЕЉНИХ ОБЛИКА 

ПОНАШАЊА 

Одјељењске старјешине 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 

Oд активности које је Савјет ученика реализовао, истаћи ћемо успјешно 

реализовану хуманитарну акцију прикупљања новчаних средстава за ученика Б.Б., чија 

се породица налази у стању социјалне потребе. Прикупљено је 1180 км. У школи је од 

ученика и професора прикупљено 520 км, од чега је за породицу купљена веш-машина, 

миксер и пегла, а од привредних субјеката прикупљено је још 660 км, које су уплаћене 

на рачун мајке. Наравно истичемо и традиционалну хуманитарну акцију „Један 



слаткиш-једно дијете“, у којој је прикупљено150 новогодишњих пакетића за дјецу из 

социјално угрожених породица. Укупно су наши и ученици Гимназије прикупили 300 

новогодишњих пакетића. 

 

 

8.  САРАДЊА СА ВЛАДИНИМ, НЕВЛАДИНИМ И ДРУГИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА У ТОКУ 2016.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: 

• 06.02.2016. године проф. Далиборка Велимировић учествовала, у Бањалуци, на 

семинару за наставнике демократије и људских права, намијењеном повећању 

компетенција наставника за реализацију НПП, посебно пројекта „Ја грађанин“. 

Организатори: ЦИВИТАС и РПЗ; 

• 12.02.2016. године ученици трећег разреда пољопривредних техничара, у пратњи 

проф.Ангелине Њежић, присуствовали предавању за пољопривреднике. 

Организатор: Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство општине 

Прњавор, у сарадњи са Институтом за ратарство и повртларство из Новог Сада; 

• 22.-27.02.2016. године професор Слободан Радишковић завршио, у Бањалуци,  

обуку на тему „Програмирање нумерички управљаних машина – алатки“. 

Организатори: Машински факултет Бања Лука, Републичка агенција за развој 

малих и средњих предузећа и РПЗ; 

• 23.02.2016. године директор Драгослав Нинковић присуствовао, у Приједору, 

сједници Актива директора средњих школа приједорске регије; 

• 01.03.2016.године наша школа, захваљујући ангажману проф. Јадранки Видовић, 

изабрана као пилот школа у БиХ у оквиру Пројекта „Медијски потпомогнуто 

учење и подучавање у школама Југоисточне Европе (Dip in Soe)“; 

• 11.03.2016.године ученици 3. и 4. разреда присуствовали у Дому културе 

предавању релизованом у оквиру кампање „Алкохол+волан=убитачна 

комбинација“. Организатор: Ауто-мото савез РС и Ауто-мото друштво Прњавор; 

• 15.03.2016.године ученици трећег разреда пољопривредних техничара, у пратњи 

проф.Ангелине Њежић, присуствовали предавању за пољопривреднике. 

Организатор: Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство општине 

Прњавор, у сарадњи са Ресором за пружање стручних услуга у пољопривреди при 

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде РС; 

• 19.03.2016.године наша школа била је домаћин дијела републичког такмичења из 

њемачког језика; 

• 19.03.2016.године педагог Драгана Гвозденовић и проф.Драгиша Тихомировић 

учествовали су, у Бањалуци, на Конференцији „Инклузивно образовање-примјери 

добре праксе“. Организатори: РПЗ и УНИЦЕФ; 

• 23.-24.03.2016.године предсједница Савјета ученика, Данијела Кузмановић, 

завршила тренинг-обуку у склопу Пројекта „Изучавање историје до помирења“. 

Организатори: Агенција за сарадњу, едукацију и развој  и ОКЦ; 

• 26.03.2016.године професорице енглеског језика, Бранка Малбашић, Жељка 

Ракита и Јасминка Махмутагић, присуствовале семинару на тему „Cambridge 

English Day“. Организатор: Кембриџ центар Бања Лука; 



• 07.-09.04.2016.године директор Драгослав Нинковић и педагог Драгана 

Гвозденовић учествовали на, Јахорини, на семинару организованом од стране РПЗ 

за директоре и педагоге средњих школа РС; 

• 17.-23.04.2016. група од 10 ученика, директор Драгослав Нинковић и професорице 

Емилија Прерадовић и Слободанка Ђурић, заједно са представницима Гимназије 

Прњавор, у склопу потписаног споразума о сарадњи општине Прњавор са 

представницима Среза Болеславечког, те Болеславечке друге Гимназије, боравили 

у посјети Болеславецу. Организатор: општина Прњавор; 

• 20.-26.04.2016.године професори и наставници машинске групе предмета, Мира 

Малић, Слободан Рудоњић и Илија Голић, завршили мултидисциплинарну обуку 

из области роботике, мехатронике, 3д моделовања итд. Организатор: Машински 

факултет Бања Лука, Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа и 

РПЗ; 

• 23.04.2016.године професорице енглеског језика, Жељка Ракита и Бранка 

Малбашић, учествовале, у Теслићу, на семинару на тему „Савремени приступи и 

тенденције изучавања енглеског језика“. Организатори: РПЗ и Завод за уџбенике и 

наставна средства РС; 

• 08.05.2016.године  група од 92 ученика, у пратњи директора Драгослава 

Нинковића, присуствовала, у Доњој Градини, обиљежавању 71.годишњице од 

страдања жртава усташког злочина геноцида у концентрационом логору 

Јасеновац; 

• 13.05.2016.године директор Драгослав Нинковић присуствовао, у Приједору, 

сједници Актива директора средњих школа приједорске регије; 

• 20.05.2016.године представници наше школе (4 ученика, наставник праксе и 

директор), учествовали на првом Сајму Образовања у Бањалуци, оранизованом од 

стране Министарства просвјете и културе РС, Реп.агенције за развој малих и 

средњих предузећа и Уније удружења послодаваца РС. Наши ученици 

представили су образовне профиле бравар и обрађивач метала резањем. 

• 21.05.2016. професорице енглеског језика, Бранка Малбашић, Жељка ракита и 

Јасминка Махмутагић, учествовале, у Бањалуци, на семнинару на тему „The 

Importance of Motivation in ELT”. Организатори: издавачке куће Buybook и Pearson 

Akronolo Beograd; 

• 23.-24.05.2016.године за ученике трећег разреда организовано предавање на тему 

„Први пут бирам“. Организатор: Коалиција за слободне и поштене изборе  „Под 

лупом“; 

• 26.09.2016.године, професорица историје, Жана Обрадовић-Атлагић, учествовала 

на семинару „Образовање о холокаусту, геноцидима у НДХ и превенцији 

геноцида“. Организатори: РПЗ, Филозофски факултет Бања Лука, Републички 

центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих и Удружење 

„Нефеш Хаја“; 

• 30.09.2016.године социјална радница, Бојана Ивановић, присуствовала састанку 

соц.радника запослених у основним и средњим школама РС. Организатор: РПЗ; 

• 12.10.2016.године стручне сараднице школе, Драгана Главан, Бојана Ивановић и 

Јелена Латиновић, учествовале на састанку стручних сарадника, организатор: РПЗ; 

• 13.10.2016.године директор Драгослав Нинковић присуствовао, у Приједору, 

сједници Актива директора средњих школа приједорске регије; 

• 22.10.2016. наша школа била домаћин радионице за наставнике њемачкох језика 

под називом „Lernplattform-Modul 1“. Организатор: Гете институт Сарајево; 



• 22.10.2016.године стручне сараднице, Јелена Латиновић, Бојана Ивановић и 

Драгана Главан, те професорице Милена Марјановић, Сузана Шврака и Татјана 

Милијевић, учествовале на семнирау на тему „Родно засновано насиље у 

партнерским везама младих“. Организатор: Удружење жена Дервента; 

• 29.10.2016. наша школа била домаћин радионице за наставнике њемачкох језика 

под називом „Lernplattform-Modul 2“. Организатор: Гете институт Сарајево; 

• 31.10.-04.11.2016.године предсједница Савјета ученика, Данијела Кузмановић, 

учествовала на 10.Конференцији МРЕСУРС-а у Тренинг центру Бардача. 

Организатор: ОКЦ Бања Лука, уз подршку Министарства породице, омладине и 

спорта РС; 

• 05.11.2016.године наша школа била домаћин радионице за наставнике њемачкох 

језика под називом „Lernplattform-Modul 3“. Организатор: Гете институт Сарајево; 

• 05.-06.11.2016.године 5 ученица првог разреда, у пратњи психолога Драгане 

Главан и проф. Миленме Марјановић, учествовале, у Дервенти, на семинару на 

тему „Превенција родно заснованог насиља у партнерским везама младих“. 

Организатор: Удружење жњна Дервента; 

• 12.11.2016.године 5 ученица, у пратњи проф. Сузане Швраке, присуствовало 

завршној фази обуке за вршњачке савјетнике у оквиру Пројекта „Превенција 

родно заснованог насиља у партнерским везама младих“. Организатор: Удружење 

жена Дервента; 

• 12.11.2016. године наша школа била домаћин радионице за наставнике њемачкох 

језика под називом „Lernplattform-Modul 4“. Организатор: Гете институт Сарајево; 

• 19.-20.11.2016.године професорица Јадранка Видовић учествовала, на Јахорини, на 

семинару за наставнике њемачког језика. Организатор: Гете институт; 

• 25.11.2016.године представници бањалучке канцеларије ЕУ инфо центра у БиХ 

одржали за групу од 30 ученика презентацију на тему „Европска унија, јуче-данас-

сутра“; 

• 30.11.2016.године др Бранка Вукомановић, гинеколог, одржала предавање о 

репродуктивном здрваљу ученицима 4.разреда, а поводом обиљежавања 

1.децембра-Дана борбе против сида“ 

 

 

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 2016 години је финансирало бруто плате и 

остале накнаде радницима. 

Извршење буџета општине Прњавор за 2016 годину је 94.697,39 КМ, и од тога су 

властита средства у износу од 23.436,35КМ, 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 свједочанстава и диплома, као и приход од школске 

радионице, 3.800,00 КМ од стране Министарства за породицу, омладину и спорт у 

Влади РС за одржавање такмичења у кошарци. 

 

Из буџетских средстава општине и властитих средстава су финансирани следећи 

расходи 



 

Назив расхода  Одообрени буџет   Извршење буџета  Расположива  

средства  

 за 2016  на дан 31.12.2016      на дан 31.12.2016 

 

411200- Расход накнада  радника  ............................. 30.387,50 .................................  ................................. 30.386,61 .................................. 0,89 

412200-Расходи утрошка електричне енергије  ........ 22.000,00 ............................. ...  ............................... ..20.068,58..................1.931,42 

 комуналних и комуникационих услуга  

412300- Расходи режијског материјала  ...................... 3.500,00  ................................  ................................... 3.499,39 .................................. 0,61 

412400- Расходи материјала за посебне намјене  ..... 11.962,50 .................................  ................................. 11.961,53 .................................. 0,97 

412500- Расход за текуће одржавање  ......................... 5.000,00 ............................... .  ................................... 4.997,73 .................................. 2,27 

412600- Путне дневнице   ............................................. 1.300,00 .................................  ............................... ....1.015,60.........................284,40 

412700- Расходи за стручне услуге  ........................... 10.000,00  .............................. .  ................................... 9.999,32 .................................. 0,68 

412900- Остали  расходи  ............................................. 4.000,00 .................................  ................................... 3.994,51 .................................. 5,49 

412900-РПН-такмичење..............................................3.800,00............................ ...............................  ..3.799,28........................0,72 

511300- Издаци за набавку опреме   ............................ 5.000,00  ................................  ................................... 4.974,84......................25.16 

Укупни расходи  ............................................ ...96.950,00....................................       ...  94.697,39.......................2.252,61 

 

Буџет ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор у 2016. години је 

износио 96.950,00 а остварен је у износу од 94.697,39 КМ, што у процентима износи 

97,00% 

 

Расходи по групама конта 

 

411200-  Расходи  накнаде превоза радника је 30.386,61 КМ, а исплаћени износ се 

односи на просјечно 30 радника који путују из правца Бања Луке, , Добоја , Дервенте, и 

околних мјеста општине Прњавор.  

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

транспортхих услуга,у износу од 20.068,58 КМ садржи следеће расходе: 

- Расходи електричне енергије ...................................................................... 14.403,05 КМ 

- Расходи за услуге воде и канализације ........................................................ 1.193,27 КМ 

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

- Расходи телефона ........................................................................................... 1.660,31 КМ 

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

- Расходи поштанских услуга ............................................................................. 280,00 КМ 

412300- Расходи за режијски материјал у износу од  3.499,39 КМ, исплаћен је  за 

следеће намјене: 

- Расходи материјала за одржавање чистоће.................................................. 2.996,72 KM 

- Расходи за књиге ............................................................................................... 495,00 КМ 

 

 

 

 

412400- Расходи материјала за посебне намјене у износу од 11.961,53 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, матер.за потребе наставног процеса и праксе у 

радионици школе) 
 

412500- Расходи за текуће одржавање у износу од 4.997,73 КМ се односи на 

свакодневне поправке опреме, зграде,   школског намјештаја и  комуникационе опреме. 



 

412600- Путне дневнице у озносу од  1015,60 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 9.999,32 садржи следеће расходе: 

- Расходи за поштанске маркице ........................................................................ 950,00 КМ 

- Расходи за услуге тендера и објављивања огласа .......................................... 175,50 КМ 

- Расход з услуге израде распореда часова ......................................................... 70,10 КМ   

- Расход  за одржавање комуникационе опреме  .............................................. 540,12 КМ 

- Љекарски преглед радника Др Фигурек  ..................................................... 3.128,00 КМ 

- Расходи осигурања ученика и радника ........................................................... 921,00 КМ 

- Расходи осталих комуникационих опреме ДАСТО СЕМТЕЛ                 1.965,60  КМ 

- Расходи по основу осталих стручних услуга ТЕШИЋ  ..... ..........................702,00 КМ    

- Расходи по основу адвокатских услуга........................................................1.147,00 КМ    

- Расходи за превоз ученика Прњавор-Градина................................................400,00КМ                               

412900- Остале стручне услуге у износу од 7.793,79 КМ су: 

- Расходи бруто накнада извршених за услуге сређивања архивске грађе      у износу 

од  ..........................................................................................................1.022,50КМ 

- Расходи по основу допунског рада.................................................................577,05 КМ 

- Расходи по основу семинара  ........................................................................... 840,80 КМ 

- Расходи репрезентације  ............................................................................... 1.491,16  КМ 

- Расходи по основу адвокатских и правних услуга.......................................    63,00 КМ 

- Рсходи по основу организације и пријема, средства Министрства за спорт и 

омладину..........................................................................3.799,28 КМ 

511300- Набавка опреме- Набављена  је нова комп.  опрема у износу...........4.974,84 КМ 

 

Неплаћене обавезе према добављачима су 7.333,28КМ, чије се плаћање врши у 

2017.години. 

 

 

 

 

 Директор: 

 

 Мирела Милијаш, проф. 

 

 


