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У В О Д 

 

 

Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2017. годину, („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 31/16), предвиђено је разматрање Информације о 

стању у области основног образовања и васпитања, средњег образовања, 

предшколским установама и установама за културу на подручју општине Прњавор. 

Информација има за циљ сагледавање укупног броја ученика на подручју општине 

Прњавор, броја школа са подручним одјељењима, успјех ученика, броја дјеце која иду 

у предшколске установе, као и стања у Школи за основно музичко образовање 

Прњавор, Центру за културу Прњавор и Народној библиотеци Прњавор. 

Извјештај се темељи на подацима Годишњих програма рада школа за школску 

2016/17. годину, Извјештајима о раду ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, ЈУ 

Народна библиотека Прњавор и ЈУ Центар за културу Прњавор, а значајан извор 

података представља и евиденција Одјељења за локални економски развој и друштвене 

дјелатности Општинске управе општине Прњавор. 

 

1. ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

 

Предшколско васпитање и образовање је процес раног учења и формирања 

личности дјетета од рођења до поласка у школу. Најважнија улога предшколског 

васпитања и образовања је, да се кроз квалитетно и пажљиво праћење сваког дјетета 

одговори на његове развојне потребе и тенденције, међудејством породице и 

институција, у добро структурираним условима социјалног и материјалног окружења 

оснажи дијете да се развије до својих оптималних нивоа, поштујући природу 

цјеловитог учења и развоја.  

На подручју општине Прњавор тренутно постоје четири предшколске установе 

и то: Јавна установа Дјечији вртић „Наша радост“  Прњавор, Предшколска установа 

„Микијева играоница“, Предшколска установа „Бамби“, и Предшколска установа 

„Пчелица“. 

Број дјеце која тренутно бораве у предшколским установама на подручју 

општине Прњавор укупно износи 289 и то: 144 дјечака и 145 дјевојчица. Детаљнији 

преглед је приказан у табели број 1. 

 
 

Табела број 1: Број дјеце у предшколским установама у 2017. години 

 

 

НАЗИВ  

БРОЈ ДЈЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ 

УСТАНОВАМА У 2017. ГОДИНИ 

 

УКУПНО 

ДЈЕЧАЦИ ДЈЕВОЈЧИЦЕ 

ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 69 70 139 

ПУ „Микијева играоница“ 35 23 58 

ПУ „Бамби“ 20 25 45 

ПУ „Пчелица“ 20 27 47 

У К У П Н О 144 145 289 
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1.1 ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор 

 

Јавна установа Дјечији вртић „Наша радост“ основана је рјешењем Скупштине 

општине Прњавор број 03/1-002-3/73 од 02.10.1973. године и организована као 

установа за цјелодневни боравак, васпитање и образовање, рано учење и формирање 

личности дјеце старости од три године до поласка у школу. 

У установи се ради по Програму предшколског васпитања и образовања издатог 

од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске.  

Капацитет установе је пет васпитно-образовних група и то три вртићке групе у 

матичном вртићу у Прњавору и двије мјешовите вртићке групе у Организационој 

јединици Доња Илова. У септембру 2016. године завршени су радови на проширењу 

објекта вртића али до данас проширени дио није у функцији јер је неопходно 

прибавити све потребне дозволе. Капацитет новоизграђеног дијела је три групе и то 

двије јасличке и једна млађа вртићка група. 

У установи је запослен 21 радник, и то 11 васпитача и 10 помоћних и 

административних радника.  

Од 01.10.2014. године почела је са радом организациона јединица у Доњој 

Илови, површине 226 м
2
, са двориштем површине 2.774 м

2
. До наведене 

Организационе јединице организован је превоз дјеце од матичног вртића. Превоз дјеце 

се врши свакодневно, аутобусом који задовољава све услове и стандарде за превоз 

дјеце.  

У 2016/2017. години у вртићу борави 135 дјеце, распоређених у 5 група по 

сљедећем распореду: 
 

Табела број 2: Број и структура дјеце у вртићу ( 2016/17. година) 

 

УЗРАСТ ГРУПА УКУПНО ДЈЕЧАЦИ ДЈЕВОЈЧИЦЕ 

3-4 године 1 28 15 13 

4-5 година 1 31 16 15 

5-6 година 1 33 16 17 

Мјешовита 1 1 22 6 16 

Мјешовита 2 1 21 16 5 

УКУПНО 5 135 69 66 
Извор: Извјештај о раду вртића  

 

Током 2016. године реализован је Програм припреме дјеце за полазак у школу 

којим је било обухваћено 93 дјеце. Програм је финансиран од стране Министарства 

просвјете и културе Републике Српске. 

У оквиру наведене педагошке године реализовани су програми и активности 

који су имали за циљ богаћење садржаја васпитно-образовног рада са дјецом. 

Активности у сарадњи са васпитачима биле су прилагођене узрасној групи гдје се 

подстицао развој до личног максимума. Сви програми и активности реализовали су се 

у оквиру Установе у сарадњи са родитељима и локалним институцијама. Посебна 

пажња посветила се сарадњи са родитељима која је имала за циљ унапређење рада са 

дјецом која имају тешкоће у развоју. Установа је током 2016. године опремљена 

дидактичким средствима и помагалима што је олакшало рад са дјецом којој су 

активности индивидуално прилагођене.  
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2. OСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

 

Основно образовање и васпитање дјелатност је од општег друштвеног интереса. 

Дјелатност основног образовања и васпитања обухвата: обавезно образовање и 

васпитање, друге облике образовања дјеце и омладине и образовање одраслих.  

На подручју општине Прњавор основно образовање се одвија кроз рад осам 

централних школа, од чега се двије налазе на подручју града и шест сеоских школа, са 

22 подручна одјељења, приказаним у сљедећој табели: 

  
Табела број 3: Списак основних школа на подручју општине Прњавор са бројем ученика 

(школска 2016/2017.) 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ ШКОЛЕ 

ПОДРУЧНО 

ОДЈЕЉЕЊЕ 
Број ученика 

1. О.Ш. „Никола Тесла“ Прњавор 

ПО Мравица 

915 ПО Д. Гаљиповци 

ПО Грабик Илова 

2. О.Ш. „ Бранко Ћопић“ Прњавор 
ПО Штрпци 

709 
ПО Доњи Штрпци 

3. О.Ш. „ Милош Црњански“ Поточани 

ПО Хрваћани 

397 

ПО Кокори 

ПО Црквена 

ПО Орашје 

ПО Просјек 

4. О.Ш. „ Свети Сава“ Горњи Смртићи 

ПО Доњи Смртићи 

218 ПО Печенег Илова 

ПО Палачковци 

5. О.Ш. „ Вук Караџић“ Доњи Вијачани 

ПО Дренова 

171 ПО Горња Мравица 

ПО Вршани 

6. О.Ш. „ Петар Кочић“ Шибовска ПО Велика Илова 224 

7. 
О.Ш. „ Меша Селимовић“  

Насеобина Лишња 

ПО Лишња 

170 ПО Млинци 

ПО Отпочивањка 

8. О.Ш. „Иво Андрић “ Кулаши 
ПО Кремна 

97 
ПО Присоје 

Извор: Одлука о утврђивању приједлога броја и просторног распореда основних школа са школским уписним 

подручјима на подручју општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 4/14) и  Годишњи програми рада школа са 

подручја општине за школску 2016/2017. годину 

 

 

Основну школу у школској 2016/2017. години на подручју наше општине похађа 

укупно 2901 ученик. У први разред уписано је 304 ученика, што је мање за 13 првака 

него школске 2015/2016. године, чиме је настављен тренд смањења броја ученика у 

основним школама.  

 

У наставку се налази преглед уписаних ученика у први разред основне школе за 

школску 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16. и школску 2016/17. годину по 

основним школама на подручју општине Прњавор. 
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Табела број 4: Преглед уписаних ученика у први разред основних школа   

 

НАЗИВ ШКОЛЕ 
ШКОЛСКА 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

ОШ „Никола Тесла“ 

Прњавор 
98 99 102 97 93 100 

ОШ „Бранко Ћопић“ 

Прњавор 
74 84 70 80 84 79 

ОШ „Свети Сава“ 

Горњи Смртићи 
36 31 25 23 29 20 

ОШ „Милош 

Црњански“ Поточани 
38 48 53 41 36 34 

ОШ „Петар Кочић“ 

Шибовска 
19 20 21 16 21 28 

ОШ „Иво Андрић“ 

Кулаши 
15 18 12 5 11 4 

ОШ „Вук Караџић“ 

Доњи Вијачани 
24 21 26 19 22 19 

ОШ „Меша 

Селимовић“Насеобина 

Лишња 

16 19 20 22 21 20 

У К У П Н О 320 340 329 303 317 304 
(Извор:Извјештаји основних школа о упису ученика у I разред) 

 

2.1 Број ученика и одјељења у основним школама 

 

Увидом у Годишње програме рада школа за школску 2016/2017. годину 

утврђено је сљедеће чињенично стање у основним школама: 

� ЈУ ОШ „Никола Тесла“ Прњавор 

 

ОШ „Никола Тесла“ Прњавор је највећа школа на подручју општине, наставу у 

школи похађа укупно 915 ученика распоређених у 44 одјељења. 

Наставу у централној школи похађа 866 ученика распоређених у 37 одјељења. У 

специјалном одјељењу наставу похађа 3 ученика. 

Школа има три подручна одјељења: ПО Грабик Илова, ПО Мравица и ПО 

Гаљиповци.  

Настава у ПО Мравица организована је за два комбинована одјељења са по два 

разреда, у ПО Гаљиповци настава је организована за два комбинована одјељења 

са два разреда и у ПО Грабик Илова такође два комбинована одјељења са два 

разреда.  

Наставу у ПО Мравица похађа 16 ученика, у ПО Гаљиповци 18 ученика, а ПО 

Грабик Илова има 12 ученика. 

 

 

� ЈУ ОШ „Бранко Ћопић“ Прњавор 

 

ОШ „Бранко Ћопић“ Прњавор је централна школа са два подручна одјељења: 

ПО Доњи Штрпци, као петоразредно, и ПО Штрпци, као деветоразредно 

подручно одјељење.  

Наставу у овој школи похађа укупно 709 ученика распоређених у 36 одјељења.  
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У централној школи наставу похађа 550 ученика распоређених у 25 

одјељења. Наставу у ПО Штрпци похађа 144 ученика распоређених у 9 

одјељења. Настава у ПО Доњи Штрпци организована је за два комбинована 

одјељења са по два разреда (I – IV разреда) за укупно 15 ученика. 

 

 

� ОШ „Милош Црњански“ Поточани 

 

ОШ „Милош Црњански“ Поточани је централна школа са пет подручних 

одјељења, три петоразредна (ПО Црквена, ПО Орашје и ПО Просјек) и два 

деветоразредна (ПО Кокори и ПО Хрваћани). Наставу у наведеној школи похађа 

укупно 397 ученика распоређених у 34 одјељења.  

У школској 2016/17. години наставу у централној школи похађа 157 ученика 

распоређених у 11 одјељења. Наставу у ПО Хрваћани похађа 115 ученика 

распоређених у 8 одјељења. Настава у ПО Кокори организована је за два 

комбинована одјељења са по два разреда. ПО Црквена има једно комбиновано 

одјељење са два разреда (II и III разред). ПО Просјек и ПО Орашје наставу 

изводе у два комбинована одјељења од којих је једно са три, а друго са два 

разреда. Наставу у ПО Кокори похађа 47 ученика, у ПО Црквена 45 ученика, у 

ПО Просјек 24 ученика, а ПО Орашје има 9 ученика. 

 

 

� ОШ „Свети Сава“ Горњи Смртићи 

 

ОШ „Свети Сава“ Горњи Смртићи је централна школа са три петоразредна 

подручна одјељења: ПО Палачковци, ПО Доњи Смртићи и ПО Печенег Илова. 

У школској 2016/17. години наставу у наведеној школи похађа укупно 218 

ученика распоређених у 15 одјељења.  

Наставу у централној школи похађа 168 ученика распоређених у 9 одјељења.  

У ПО Доњи Смртићи наставу похађа 12 ученика распоређених у два одјељења 

(једно комбиновано одјељење са два разреда и једно комбиновано одјељење са 

три разреда).  

У ПО Печенег Илова наставу похађају 22 ученика распоређена у два одјељења 

(једно комбиновано одјељење са два разреда и једно одјељење са три разреда). 

У ПО Палачковци  наставу похађа 16 ученика распоређених у два одјељења 

(једно комбиновано одјељење са три разреда и једно комбиновано одјељење са 

два разреда).  

 

 

� ОШ „Вук Караџић“ Доњи Вијачани 

 

ОШ „Вук Караџић“ Доњи Вијачани је централна школа са три петоразредна 

подручна одјељења: ПО Вршани, ПО Горња Мравица и ПО Дренова. 

Наставу у наведеној школи похађа укупно 171 ученик разврстан у 15 одјељења. 

Централна школа је деветоразредна, а наставу похађа 117 ученика распоређених 

у 9 одјељења.  

У све три подручне школе настава је организована у два комбинована одјељења 

(једно одјељење од три разреда и једно одјељење од два разреда).  

Наставу у ПО Дренова похађа 14 ученика, у ПО Вршани 15 ученика, а у ПО 

Горња Мравица наставу похађа 25 ученика.   
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� ОШ „Петар Кочић“ Шибовска 

  

ОШ „Петар Кочић“ Шибовска има једно деветоразредно подручно одјељење, и 

то ПО Велика Илова.  

У школској 2016/17. години наставу похађа укупно 224 ученика распоређених у 

16 одјељења. Наставу у централној школи похађа 121 ученик разврстан у 8 

одјељења, а наставу у ПО Велика Илова похађа 103 ученика распоређених у 8 

одјељења (и у централној и у подручној школи једно одјељење је комбиновано 

са два разреда). 

Петоразредно подручно одјељење Доња Илова је 2012. године престало са 

радом усљед недовољног броја ученика.  

 

 

� ОШ „Меша Селимовић“ Насеобина Лишња 

 

ОШ „Меша Селимовић“ Насеобина Лишња је централна школа са три 

петоразредна подручна одјељења: ПО Млинци, ПО Отпочиваљка и ПО Лишња.  

У школској 2016/17. години наставу похађа укупно 170 ученика распоређених у 

14 одјељења. Наставу у централној школи похађа 112 ученика распоређених у 8 

одјељења. 

Наставу у ПО Лишња похађа 32 ученика распоређена у 3 одјељења (трећи 

разред је једно одјељење, а остала четири разреда чине два комбинована 

одјељења са по два разреда).  

Наставу у ПО Млинци похађа 20 ученика распоређена у 2 одјељења (једно 

одјељење је комбинација два разреда, а друго одјељење је комбинација три 

разреда). 

ПО Отпочиваљка има свега 6 ученика  у  оквиру једног одјељења (комбиновано 

одјељење са пет разреда). 

 

� ОШ „Иво Андрић“ Кулаши 

 

ОШ „Иво Андрић“ Кулаши је централна школа са два подручна одјељења: ПО 

Кремна и ПО Присоје.  

У школској 2016/17. години наставу похађа укупно 97 ученика распоређених у 9 

одјељења. Централна школа је деветоразредна, док су подручне школе 

петоразредне. Наставу у централној школи похађа 74 ученика распоређених у 6 

одјељења. У ПО Кремна наставу похађа 19 ученика распоређених у два 

одјељења (једно одјељење је комбинација два разреда, а друго одјељење је 

комбинација три разреда). У ПО Присоје наставу похађа 4 ученика у оквиру 

једног одјељења (комбиновано одјељење са три разреда).  

 

2.2 Успјех ученика у учењу у основним школама 

Ученици првог разреда основне школе оцјењују се описно – констатује се 

колико ученици индивидуално напредују у развоју и у којој мјери савладавају 

програмске садржаје предвиђене за први разред.  

Ученици виших разреда оцјењују се описном и бројчаном оцјеном. Општи 

успјех ученика утврђује се на основу просјека пролазних оцјена из свих наставних 

предмета. Уколико на крају школске године ученик има недовољну оцјену из једног 
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или два предмета упућује се на поправни испит, а уколико има више од двије 

негативне оцјене упућује се да понавља разред.  

Показатељи успјеха ученика у учењу указују на то да је школска 2015/16. 

година била прилично успјешна за ученике основних школа са подручја општине 

Прњавор.  

Школску 2015/16. годину завршило је укупно 2971 ученик основне школе.  

Средња оцјена учења је 4,00. 

 

 
Табела бр. 5 - Успјех ученика основних школа у учењу у школској 2015/16. години 
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ОШ „Бранко Ћопић“ 

Прњавор 
372 344 716 315 171 133 8 2 0 4,25 

ОШ „Никола Тесла“ Прњавор 449 482 931 335 278 192 29 1 0 4,09 

ОШ „Петар Кочић“ 

Шибовска 
101 107 208 73 70 52 13 0 0 4,00 

ОШ „Вук Караџић“  

Д. Вијачани 
101 84 185 55 55 50 1 0 0 4,00 

ОШ „Иво Андрић“ Кулаши 65 50 115 32 38 33 1 0 0 4,00 

ОШ „Свети Сава 

Смртићи 
94 140 234 51 45 40 2 3 0 3,8 

ОШ „Меша Селимовић“ 

Насеобина Лишња 
99 72 171 57 57 30 8 0 0 4,07 

ОШ „Милош Црњански“ 

Поточани 
205 206 411 160 117 91 17 5 0 4,16 

УКУПНО 1486 1485 2971 1078 831 621 79 11 0 4,00 

Извор: Годишњи програми рада школа са подручја општине 

 

 

2.3 Владање ученика у основним школама 

 

Према Закону о основном образовању и васпитању („Службени гласник 

Републике Српске“ број 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), ученик се оцјењује из владања 

описном оцјеном, а на основу праћења односа ученика према правима других, према 

раду и према себи.  

Према достављеним подацима, 2944 ученика има примјерено владање, 18 

ученика врлодобро, 14 ученика добро, 8 задовољава и 6 ученика са оцјеном не 

задовољава.   

Посматрано по школама највећи број ученика са сниженим владањем има ОШ 

„Бранко Ћопић“ Прњавор (њих 15), док у ОШ „Иво Андрић“ Кулаши и ОШ „Вук 

Караџић“ Доњи Вијачани ниједан ученик није имао снижено владање.  
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Табела бр. 6 – Владање ученика основних школа 

 

НАЗИВ ШКОЛЕ 

Владање ученика 
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Н
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д
о
в
о
љ
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ОШ „Бранко Ћопић“ Прњавор 701 6 2 5 2 

ОШ „Никола Тесла“ Прњавор 920 7 4 0 0 

ОШ „Петар Кочић“ Шибовска 223 3 1 0 0 

ОШ „Вук Караџић“ Д. Вијачани 185 0 0 0 0 

ОШ „Иво Андрић“ Кулаши 116 0 0 0 0 

ОШ „Свети Сава“ Смртићи 229 0 4 0 0 

ОШ „Меша Селимовић“ Насеобина Лишња 168 0 0 0 3 

ОШ „Милош Црњански“ Поточани 402 2 3 3 1 

УКУПНО 2944 18 14 8 6 

Извор: Годишњи програми рада школа са подручја општине 

 

 

У табели број 7 дат је приказ изречених дисциплинских мјера ученицима на 

крају школске 2015/16. године. 

 

 
 

Табела бр. 7 – Број ученика којима су изречене дисциплинске мјере по школама у школској 2015/16. години 

 

ШКОЛА 

Опомена 

одјељенског 

старјешине 

Укор  

одјељенског 

старјешине 

Укор 

одјељенског 

вијећа 

Укор 

директора 

Укор  

наставничког вијећа 

ОШ „Бранко Ћопић“ 

Прњавор 
6 1 5 - 3 

ОШ „Никола Тесла“ 

Прњавор 
6 4 - - - 

ОШ „Петар Кочић“ 

Шибовска 
3 2 - - - 

ОШ „Вук Караџић“ Д. 

Вијачани 
- - - - - 

ОШ „Иво Андрић“ Кулаши - - - - - 

ОШ „Свети Сава“ Смртићи - 4 - - - 
ОШ „Меша Селимовић“ 

Насеобина Лишња 
- - - 3 - 

ОШ „Милош Црњански“ 

Поточани 
2 3 3 - 1 

УКУПНО 17 14 8 3 4 
Извор: Годишњи програми рада школа са подручја општине 

 

  

 

  Из табеле је уочљиво да је најчешћа дисциплинска мјера била опомена 

одјељенског старјешине, која је изречена за 17 ученика.  
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  3. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 Средње образовање обухвата различите врсте и облике образовања којим се 

након завршене основне школе стичу знања и способности потребни за рад у струци и 

за даље образовање појединца. 

На подручју општине Прњавор средње образовање се одвија кроз рад двије 

школе: ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор и ЈУ Гимназија Прњавор. 

У школској 2016/17. години наставу похађа укупно 1178 средњошколаца. 

  

3.1. Јавна установа Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор 

 

 У школској 2016/2017. години наставу похађа укупно 834 ученика распоређених 

у 36 одјељења, а настава се изводи у двије смјене. Школа има 99 запослена радника и 

то 22 ван наставе и 77 наставника, као и 3 стручна сарадника (педагог, психолог и 

социјални радник). 

ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор има неколико смјерова 

(занимања): 

 

1) ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИНА 

- Економски техничар (од првог до четвртог разреда) 

- Банкарски техничар (други,трећи и четврти разред) 

- Пословно-правни техничар (од првог до четвртог разреда) 

- Пословни секретар (трећи разред) 

- Трговац (први разред) 

 

2) МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 

- Машински техничар за компјутерско конструисање (други разред) 

- Машински техничар за моторе и моторна возила  

- Аутомеханичар (први и други разред) 

- Лимар (први разред) 

- Инсталатер (трећи разред) 

- Варилац (први разред) 

- Бравар (први и други и трећи разред) 

- Обрађивач метала резањем (други и трећи разред) 

 

3) ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ 

- Пољопривредни техничар (од првог до четвртог разреда) 

- Ветеринарски техничар (четврти разред) 

- Прехрамбени прерађивач (од првог до трећег разреда) 

 

4) ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

- Техничар телекомуникација (трећи и четврти разред) 

- Техничар електроенергетике (први и други разред) 

- Аутоелектричар (први и други разред) 

- Електричар (први и трећи разред) 

 

Битно је нагласити да на крају првог полугодишта ове школске године успјех 

ученика није на задовољавајућем нивоу, обзиром да је 257 ученика имало недовољан 

успјех што чини 30% од укупног броја ученика. Просјечна оцјена на нивоу школе била 

је 2,85.  
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3.2. Јавна установа Гимназија Прњавор 

 

       Према подацима за школску 2016/2017. годину у школи је укупно запослено 45 

радника, од чега 35 наставника и 10 ваннаставних радника. 

      У току школске 2016/2017. године наставу у Гимназији Прњавор похађа 344 

ученика распоређених у 15 одјељења, а од тога 11 одјељења општег смјера и 4 

рачунарско-информатичког. Од укупног броја ученика 243 је одабрало општи смјер, а 

101 рачунарско-информатички. На крају првог полугодишта ове школске просјечна 

оцјена учења је 3,75.  

       Што се владања ученика тиче изречено је 23 васпитно-дисциплинске мјере и то 

највише због неоправданог изостајања са наставе. Просјек неоправданих изостанака по 

ученику је 1,63. 

      У наставку се налази табеларни преглед успјеха ученика средњих школа за 

претходну школску 2015/2016. годину. 
 

Табела бр. 8 - Успјех ученика средњих школа у учењу у школској 2015/16. години 
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ЈУ Гимназија 

Прњавор 
147 178 325 110 133 73 6 2 1 - 

ЈУ Центар 

средњих школа 

„Иво Андрић“ 

Прњавор 

509 415 924 132 297 407 66 7 15 -  

Извор: Извјештаји ЈУ Центра средњих школа „Иво Андрић“ и ЈУ Гимназија Прњавор 

 

    

Школску 2015/2016. годину наставу у ЈУ Гимназија Прњавор похађало је 325 ученика. 

Од наведеног укупног броја ученика прошло је 322 или 99,08%. Од укупно наведеног 

броја који пролазе 110 или 33,8% ученика је са одличним успјехом, 133 или 40,9% са 

врлодобрим, 73 или 22,5% са добрим и 6 или 1,8% са довољним успјехом. На поправни 

испит је упућено 2 ученика а 1 ученик је остварио недовољан успјех у учењу. Просјечна 

оцјена у учењу је 4.05.  

 

   Наставу у ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор у школској 2015/16. 

години похађало је укупно 924 ученика. Од укупно наведеног броја ученика, на крају 

школске 2015/16. године 902 ученика или 97,6%, има пролазну оцјену. Одличних је 132 

или 14,3%, врлодобрих 297 или 32,1%, добрих 407 или 44,0% и довољних 66 или 7,1%. 

На поправни испит је упућено 7 ученика а 15 ученика је остварило недовољан успјех у 

учењу. Просјечна оцјена на нивоу школе износи 3,49. 

 

   Према подацима школе, за све ученике који су наилазили на потешкоће у 

савладавању градива организована је допунска настава, а такође и припремна настава 

пред полагање поправних испита. 
 



12 

 

4. ЈУ ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ПРЊАВОР 

 

ЈУ Школа за основно музичко образовање Прњавор основана је 1979. године, а 

1985. године Одлуком Скупштине општине постала је самостална радна организација. 

2007. године школа је пререгистрована и њен рад је усклађен са важећим законским 

прописима. 

У школској 2016/17. години у школи је запослено укупно 20 радника, и то 16 

радника у настави, као и четири ваннаставна радника (директор, секретар-рачуновођа, 

чистачица, домар-ложач). Тренутно наставу изводи 14 наставника, и то: 8 професора са 

високом стручном спремом, један наставник са вишом школом и 5 наставника са 

средњом стручном спремом (то су углавном наставници са доста година радног стажа, 

од којих су два наставника стручни учитељи музике). 

Програмску основу ове школе чине 159 ученика од припремног до шестог 

разреда , што чини 22 одјељења, распоређених у 14 класа и то на 6 одсјека (хармоника, 

клавир, гитара, виолина, кларинет и флаута).  

Настава се изводи индивидуално на шест инструмената (хармоника, клавир, 

гитара, виолина, флаута, кларинет) и групно (солфеђо, теорија музике, хор, оркестар и 

камерно музицирање)..  

Највеће интересовање ученици су изразили за инструменте хармоника и клавир, 

а најслабије је интересовање ученика за дувачке инструменте, иако је школа покушала 

на све начине промовисати инструмент разним концертима и приредбама по школама 

како би заинтересовали ученике за овај дувачки инструмент. 

Сарадња са родитељима се остварује путем родитељских састанака са 

појединим класама, као и скупа са родитељима свих класа, ученицима, као и путем 

савјета родитеља и савјета ученика. 

Протекла школска година је била доста успјешна што се види по наступима у 

граду и ближој околини.  

У школској 2016/17. години обиљежен је јубилеј школе, 30 година постојања 

музичке школе Прњавор. Прослава је обиљежена вишедневним културним и музичким 

догађајима. Презентован је документарни филм о 30 година постојања музичке школе 

Прњавор.  

У школској 2016/17. години школа је узела учешће на бројним такмичењима, и 

то републичким и међународним. Значајно је споменути међународна такмичења 

хармоникаша у Угљевику, Новом Саду, Тивту, затим такмичење флаутиста у Ваљеву, 

Интернационално такмичење у Бијељини, Аранђеловцу и Пожаревцу. На такмичењима 

освојено је 33 награде, од чега су 1 специјална, 8 првих, 13 других и 6 трећих, а ту је и 

5 похвала. 

 Значајно је споменути да су у току завршни радови на изградњи новог објекта 

Музичке школе, чиме ће значајно бити побољшани услови рада и проширени 

капацитети.  

Ове године покренута је иницијатива према Министарству просвјете и културе 

Републике Српске да Основна музичка школа у Прњавору добије статус и средње 

школе.  
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4.1. Успјех ученика у претходној школској години 

 

Успјех ученика на крају 2015/16. године је сљедећи: од укупно 135 ученика (од 

првог до шестог разреда) 78 је одличних или 57,78%, врлодобрих 40 или 29,36%, 

добрих 12 или 8,89%, 5 довољних или 3,70%. Ове школске године није било ученика са 

закљученом негативном оцјеном, као и неоцјењених. Средња оцјена је 4,41. Владање 

код свих ученика је примјерно. Нема изречених васпитно-дисциплинских мјера. 

5. УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ 

 

 Под појмом културе подразумјева се веома широк спектар умних и физичких 

дјелатности становништва. Култура у исто вријеме садржи елементе различитости, као 

и јединства, што јој у подручјима вишенационалне измјешаности, каква је управо наша 

општина, даје непроцјењиву вриједност. Установе за културу имају за циљ 

задовољавање културних потреба свих грађана. 

 Основни носиоци културних збивања на подручју општине Прњавор су ЈУ 

Народна библиотека Прњавор и ЈУ Центар за културу Прњавор.   

5.1. ЈУ Народна библиотека Прњавор 

 

Јавна установа Народна библиотека Прњавор постоји као институција од 

важности за све становнике општине Прњавор. Сврха јој је промоција општег 

образовања, писмености, културе читања, свестраног информисања и стицања знања. 

Установа има три запослена радника.  

У 2016. години уписано је 936 корисника, од тога на одјељењу за одрасле 524 

корисника, а на дјечијем одјељењу 412 корисника.   

Што се тиче креативних радионица у склопу Народне библиотеке одржавају се 

радионице за дјецу предшколског узраста. Радионице се одржавају преко цијеле 

године, али због немогућности гријања просторија онемогућен је рад радионица у 

зимском периоду.  

       Обнова фонда библиотеке током 2016. године је била сљедећа: 

• одјељење за одрасле: на одјелу за одрасле прибављено је укупно 214 

нових наслова и то 49 куповином а 165 књига сакупљено је донацијама и 

поклонима. У току 2017. године до априла мјесеца прикупљено је 85 

књига, углавном поклонима и донацијама.  

• одјељење за дјецу: на одјелу за дјецу прибављено је укупно 48 нових 

наслова, и то 18 куповином а 30 као поклон читалаца.  

 Током 2017. године књижни фонд је обновљен са 422 нова наслова од тога 270 

је балетристика а остале књиге спадају у стручну литературу. 

5.2. ЈУ Центар за културу Прњавор 

 

Под појмом културе подразумјева се веома широк спектар умних и физичких 

дјелатности становништа. Све се то манифестује кроз музику, пјесму, игру, поезију, 

сликарство, глуму чиме се спречава пасивност становиштва. 
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Култура у исто вријеме садржи елементе различитости, као и јединства, што јој 

у подручјима вишенационалне измјешаности, каква је управо наша општина, даје 

непроцјењиву вриједност. Основни циљеви установе јесу задовољавање културних 

потреба свих грађана, владиних и невладиних организација и стварање услова за развој 

културе и других позитивних друштвених потреба, кроз његовање тековина богате и 

веома разноврсне традиције и културне баштине. 

Јавна установа Центар за културу Прњавор има 8 стално запослених радника, а 

послове диригента Градског хора Дома културе обавља професор музике на основу 

уговора о дјелу. 

У Дому културе у току 2016/17. године одржане су различите културне 

манифестација: 

 

ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ ЗА ГРАЂАНСТВО............................................................... 17 

ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ ЗА ДЈЕЦУ............................................................................. 10 

МОНОДРАМЕ.......................................................................................................................... 6 

СТЕНД АП КОМЕДИЈА......................................................................................................... 6 

СВЕЧАНЕ АКАДЕМИЈЕ........................................................................................................ 5 

ГОДИШЊИ КОНЦЕРТИ........................................................................................................ 4 

КОНЦЕРТИ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ...................................................................................... 5 

КОНЦЕРТИ ФОЛКЛОРА....................................................................................................... 7 

ПРОМОЦИЈЕ КЊИГА, ВЕЧЕРИ ПОЕЗИЈЕ......................................................................... 12 

ОПШТИНСКА СМОТРА ФОЛКЛОРА................................................................................ 1 

ИЗЛОЖБА УМЈЕТНИЧКИХ СЛИКА................................................................................... 5 

КОНЦЕРТ ЕТНО ГРУПА....................................................................................................... 3 

ФИЛМСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ...................................................................................................... 14 

РОК КОНЦЕРТИ..................................................................................................................... 2 

ОКРУГЛИ СТОЛОВИ............................................................................................................. 1 

ОСТАЛИ ПРОГРАМИ............................................................................................................ 

(караоке шоу, литерарни конкурс, дан основне школе, хуманитарни програми, 

маскенбал, избор спортисте, музичко сценски програми и сл.) 
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Укупно је реализовано 108 различитих културних догађаја у току године, што је 

у просјеку око 10 програма мјесечно, или сваки трећи дан. 

Поред тога у сали Дома културе, амфитеатру и холу су одржавани разни 

састанци, скупштине, јавне трибине, презентације, семинари, јавне расправе и 

страначке конвенције, обуке и други садржаји којих је у 2016. години било укупно 60. 

Осим културних манифестација током године у сали и осталим расположивим 

просторима Центра за културу активно раде сви аматери СПКД „Просвјета“, ГКУД 

„Пронија“, Градски хор Дома културе, чланови Српског књижевног клуба „Таласи“ 

сликари аматери, дјечији хор и многи други, тако да је простор у употреби свих седам 

дана у недјељи. У односу на претходну годину број посјетилаца је већи за 5,00% а број 

културних догађаја повећан за 4,00%, што показује лагани раст заинтересованости 

публике. Према евиденцији која се води у Установи поменуте садржаје пратило је око 

21.000 посјетилаца, што просјечно по манифестацији (укупно 108 термина) износи око 

194 посјетиоца. 

Све наведене културне манифестације, као и остали садржаји, реализовани су уз 

подршку локалне заједнице и начелника општине Прњавор. 
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6. ЗАКЉУЧАК: 

  

 

 На основу анализираних параметара који су били предмет информације, може се 

закључити сљедеће: 

 

- У четири предшколске установе на подручју општине Прњавор тренутно борави 

289 дјеце. Ако се узме у обзир укупан број дјеце до шест година старости
1
 и 

број дјеце која бораве у вртићима, може се закључити да је мање од 20% дјеце 

тог узраста обухваћено прешколским васпитањем. 

 

- Основну школу у школској 2016/17. години похађа укупно 2971 ученик, што је 

за 55 ученика мање у односу на школску 2015/16. годину чиме се наставља 

тренд смањења броја ученика у основним школама. 

 

- У свих осам основних и двије средње школе на подручју општине школска 

2015/16. година завршила је датумом предвиђеним школским календаром,  

објављеним од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске. 

Параметри успјеха ученика основне школе (проценат пролазности и средња 

оцјена) немају значајнијих осцилација у односу на претходне школске године. 

Наставни план и програм реализован је у потпуности као и активности 

планиране годишњим програмима рада основних и средњих школа. 

 

- Што се тиче установа за културу са подручја општине Прњавор, у Народној 

библиотеци је повећан број корисника у односу на претходну годину, а знатно 

је обогаћен и књижни фонд библиотеке набавком нових наслова, док је у 

Центру за културу током године одржано низ манифестација, у просјеку 10 

манифестација мјесечно, односно сваки трећи дан један догађај.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  ИБХИ БАЗА – У Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности успостављена је база података о дјеци 

предшколског узраста кроз пројекат  Јачање система социјалне заштите и инклузије дјеце у БиХ. 


