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1.Подносилац извјештаја 

ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“Прњавор 

2. Период за који се подноди извјештај (периодични, поглугодињи, годишњи) 

Годишњи извјештај  

 

3. Законски основ 

Члан 123.тачка 4.Закона о средњем образовању и васпитању 

4. Основни подаци о организацији: 

- Општи подаци (оснивање, сједиште итд.) 

- Расположиви људски ресаурси (навести укупан број запослених, квалификациону 

структуру запослених, степен обучености итд.) 

- Материјални ресурси (навести све материјалне ресурсе по врстама (пословни простор, 

земљиште, опрема и др.), са којима организација располаже 

Општи подаци:Назив школе је ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“Прњавор, са 

сједиштем у Прњавору, Раде Врањешевић бр.1.Рјешењем Основног суда удруженог рада 

Бања Лука 1987.године извршено је брисање РО Средњошколски центар „Рада 

Врањешевић Прњавор, те су конституисана два ООУРа: Средња школа машинске и 

кожарске струке и Средња школа пољопривредне и просвјетне струке.Правни 

сљедбеник Средње школе машинске и кожарске струке је ЈУ Центар средњих школа 

„Иво Андрић“Прњавор а Средње школе пољопривредне и просвјетне струке ЈУ 

Гимназија Прњавор.Од тада је Школа неколико пута мијењала назив и то:Рјешењем 

Основног суда у Бања Луци 1994.године извршена је промјена назива Школе у 

„Мјешовита средња школа Прњавор, 2005.године у „Средња школа Прњавор“ а 

садашњи назив Школе је од 2013.године.Наиме,Одлуком Владе Републике 

Српскеизвршено је усклађивање са Законом о средњем образовању и васпитању, 

Законом о систему јавних служби и Законом о класификацији дјелатности, и промјена 

назива „Средње школе Прњавор“, у назив ЈУ Центар средњих школа „Иво 

Андрић“Прњавор.Оснивач школе је Влада Републике Српске. Школа је јавна установа 

која обавља дјелатност од општег друштвеног интереса и има својство правног лица.У 

правном промету са трећим лицима школа иступа у своје име и за свој рачун, а за 

обавезе одговара без ограничења, свим својим средствима.Дјелатност школе је техничко 

и стручно средње образовање 85.32.Средства за рад школе обезбјеђују се из буџета 

Републике Српске, буџета локалне самоуправе и других извора.Органи управљања су 

школски одбор и директор школе.Директор школе руководи школом, представља и 

заступа школу и одговоран је за законитост рада школе. 

 



 
4 

 

Расположиви људски ресурси: 

 

Табела 1:Квалификациона структура и укупан број запослених 

Р.Б. Опис  Број радника  

  2015 2016 2017 

1. ВСС 77 80 72 

2. ВШС 2  2  2 

3. ССС 2  2  3 

4. ВК 3  3  4 

5. КВ  2  2  2 

6. ПК И НК 10 10 10  

 Укупно 96 99 93 

 

 

 

Материјални ресурси: 

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.Евидентна је већ дуже потреба за новом фискултурном салом.Често 

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.  

 

5. Услуге које пружа корисницима (навести врсте услуга које се пружају корисницима, 

по којима је организација препознатљива) 

Teхничко и средње стручно образовање 

 

6. Реализација програма рада: 

- Спроведене активности у назначеном периоду (описати пословање организације по 

главним групама активности). 

- Остварени резултати (навесати и образложити остварене резултате, остварење у односу 

на план, остварење у односу на претходни период и др.) 

- Финансијски дио (приходи, трошкови, обавезе, потраживања и др., упоредити са 

претходним периодом) 

- Проблеми у раду (навести најзначајније проблеме са којим се сусрећете у раду) 

- Приједлог мјера за превазилажење проблема у раду, све друге информадције битне за 

добијање јасне представе о раду организације (битна развојна дешавања, набавке вриједне 

опреме, изградња зграда, увођење међународних стандарда за квалитет, планови за нова 

задуживања) 
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6.1. Спроведене активности у 2017.години: 

а) Васпитно-образовни рад 

б) Припрема ученика за такмичења различитих нивоа током 2017.године 

в) Хуманитарне активности 

г) Сарадња са локалном заједницом, владиним и невладиним организацијама 

д) Стручно усавршавање менаџмента, стручних сарадника, професораи ученика 

ђ) Превенцијанепожељних облика понашања и очување психо-физичког 

здравља ученика 

е) Пројекти 

 

6.2. Остварени резултати: 

а) Васпитно-образовни рад-успјех ученика у учењу и владању: 

У току школске 2016/2017.године, од укупно 834 ученика, њих 814 је до 

краја школске године похађало наставу у нашој школи. Најбољи успјех 

остварили су ученици II1 економских техничара са средњом оцјеном 4,24. 

Најлошији успјех су постигли ученици II2обрађивача метала резањем и 

бравара, просјечна оцјена 2,29. Одличних је на крају школске године било 

111, врло добрих 259, добрих 362 и довољних 62 ученика. Недовољан успјех 

имало је 20 ученика. Неоцијењена су била 2 ученика, и за њих су у јунском 

року организовани разредни испити, које су успјешно положили. Просјечна 

оцјена на нивоу школе  била је 3,47. У току школске 2016/2017. године 

ученици су направили укупно 47 897 изостанака, и то 42 232 оправданих и 5 

665 неоправдана изостанка. Примјерно владање имало је 500 ученика, врло 

добро 116, добро 70, задовољава 62 и не задовољава 66 ученика. Изречено је 

укупно 313 васпитно-дисциплинских мјера, и то 111  укора одјељењског 

старјешине, 77 укора одјељењског вијећа, 118 укора наставничког вијећа, 7 

укора директора  и 1 ученик је искључен из школе. 

У току првог полугодишта школске 2017/2018.године, од укупно уписаних 

756 ученика, њих 747 је до краја првог  полугодишта похађало наставу у 

нашој школи. Најбољи успјех остварили су ученици IV1 пословно-правних 

техничара са средњом оцјеном 4,04. Најлошији успјех су постиглиученици I2 

обрађивача метала резањем и бравара, просјечна оцјена 1.33. Одличних је на 

крају полугодишта било 75, врло добрих 236, добрих 232 и довољних 16 

ученика. Недовољан успјех имало је 187 ученика. Неоцијењена је била 1  

ученица. Просјечна оцјена на нивоу школе износила је 2,99. У току првог 

полугодишта школске 2017/2018. године, ученици су направили укупно 20 

502 изостанака, и то 17 567 оправданих и 2 935 неоправданих изостанака. 

Примјећујемо да је број изостанака значајно смањен у односу на прво 

полугодиште прошле школске године када је укупно направљено 26 242 

изостанка (дакле за 5740 мање). Просјечан број изостанака по ученику у 
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току првог полугодишта ове школске године износи 27, а прошле школске 

године у истом периоду износио је 32 (дакле 5 изостанака мање по ученику). 

Примјерно владање имало је  577 ученика, врло добро 86, добро 43, 

задовољава 22 и не задовољава 18 ученика. Изречено је укупно 215 

васпитно-дисциплинских мјера, и то 114  укора одјељењског старјешине, 57 

укора одјељењског вијећа, 37 укора наставничког вијећа, 5 укора директора  

и 2 ученика су искључена из школе.  

б) Припрема и учешће ученика за такмичења различитих нивоа током 

2017.године (важнија постигнућа): 

 

- Тамара Видовић-учешће на литерарном конкурсу Културно-издавачког 

центра „Српска кућа“ из Пожаревца и њен рад на тему „Страх“ је одабран 

иуврштен у „Зборник књижевног стваралаштва младих РС“;(ментор 

проф.Татјана Милијевић) 

- Група од 40 ученика, на литерарном конкурсу који је расписао Генерални 

конзулат Републике Србије у Бањој Луци и РПЗ, под називом „Шта то 

Србија треба да зна о мени“ награђена за најоригиналнији рад; (ментор 

проф.Татјана Милијевић) 

- Никола Петровић - Општинско такмичење у атлетици(1.мјесто) 

- Огњен Чолић-Општинско такмичење у атлетици(3.мјесто) 

- Никола Петровић-Регионално такмичење у атлетици (2.мјесто) 

- Рајко Шушак, Дејан Бијелонић и Бранислав Тривалић - такмичење "Иност 

младих 2017", 2.мјесто;( ментор наставник Илија Голић) 

 

в) Реализација хуманитарних активности током 2017.године: 

Током првог полугодишта школске 2017/2018.године Савјет ученика 

реализовао је низ хуманитарних акција (за Наташу Јокић из Градишке 

скупљено је 369,56 км , за Вању Пејаковића из Бањалуке скупљено је 194,65 

км  и за Елму Мушиновић из Коњуховаца скупљено је 297,30 км ). Уз то, 

реализована је и хуманитарна акција прикупљања новчаних средстава за 

дјецу са Косова и Метохије, а на позив хуманитарног удружења грађана 

„Одбор за помоћ Косову и Метохији“. Реализована је и традиционална 

хуманитарна акција „Један слаткиш једно дијете“, током које су ученици 

наше школе и Гимназије за социјално угрожену дјецу из наше општине 

прикупили укупно 250 новогодишњих пакетића.  

г) Сарадња са локалном заједницом, владиним и невладиним 

организацијама током 2017.године: 

• 14.02.2017. године група од 40 ученика, заједно са проф.Татјаном Милијевић и 

директорицом Мирелом Милијаш, поводом освојене награде на конкурсу 

„Шта то Србија треба да зна о мени“, присуствовала је свечаном пријему, који 

је у склопу обиљежавања  Дана државности Србије, организовао Генерални 

конзулат Србије у Бањалуци; 
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• 13.03.2017. године у фискултурној сали школе изведен драмски перформанс 

„Ружа“, који се бави проблемом малољетничких присилних бракова у ромској 

популацији. Представа је изведена у виду театар-форума, односно дјеца из 

публике интерактивно су била укључена, у смислу давања својих приједлога 

за рјешење уочених проблема. Организатор: Удружење грађана „Романи ћеј“ 

из Прњавора, у сарадњи са УНИЦЕФ-ом; 

• 21.-30.03.2017.године група награђених ученика на конкурсу „Шта то Србија 

треба да зна о мени“, из цијеле РС, у пратњи наше проф.Татјане Милијевић, 

боравила у Врњачкој Бањи и на Тари. Организатор: Генерални конзулат 

Србије у Бањалуци; 

• 24.03.2017.године 44 пунољетна ученика наше школе укључила се у акцију 

добровољног давања крви, организовану поводом Дана општине Прњавор. 

Организатор: Црвени крст Прњавор; 

• 29.03.2017.године ученици наше школе били су у организованој посјети 

позоришној представи „Невидљиви“, коју су извели глумци Драмске сцене 

„Просвјете“ Прњавор. Представа се бави проблемом насиља, а уприличена је у 

склопу обиљежавања Дана општине Прњавор; 

• 23.04.2017.године ученици првог и другог разреда пословно-правних 

техничара, у пратњи проф. историје Жане Обрадовић-Атлагић и одјељењског 

старјешине Наташе Мајсторовић, посјетили су спомен подручје Градина, гдје 

су присуствовали централној манифестацији, уприличеној поводом 72 године 

од пробоја логораша из логора Јасеновац; 

• 25.04.2017.године ученици завршних разреда, њих 104, присуствовали су 

“Дану отворених врата бањалучког универзитета“. Организатор: Студентски 

парламент, уз подршку руководства Универзитета. Општина Прњавор 

суфинансирала је са 50% трошкове превоза ученика до Бањалуке; 

• 26.04.2017. ученици машинске струке, Дејан Бијелонић, Бранислав Тривалић и 

Рајко Шушак, у пратњи наставника Илије Голића, који су на такмичењу 

„Иност младих 2017“ освојили 2.мјесто, били су на свечаном пријему код 

начелника општине Дарка Томаша. Организатор: општина Прњавор; 

• 15.05.2017.године наша школа укључена је у Пројекат „Партнерство за 

квалитетана радна мјеста и конкурентност“, кроз који је, током 2017. и 

2018.године, планирана обука за 150 незапослених особа за активно тражење 

посла и за 75 незапослених особа за стицање вјештина и знања за рад у 

индустрији. Организатор: општина Прњавор, уз финансијску подршку ЕУ; 

• 16.06.2017.године на такмичењу за избор најуређенијег дворишта, наша школа 

награђена титулом најмлађег дворишта. Организатор: општина Прњавор; 

• 20.06.2017.године ученице генерације, Божана Попадић и Ивана Миодраговић 

присуствовале су свечаном пријему за ученике генерације у кабинету 

начелника општине Дарка Томаша. Организатор: општина Прњавор; 

• 26.09.-03.10.2017.године наша школа била је домаћин изложбе посвећене лику 

и дјелу Николе Тесле. Организатор: Савез иноватора РС; 

• 28.09.2017. директорица Мирела Милијаш присуствовала је сједници 

Привредног савјета општине. Организатор: општина Прњавор; 

• 02.-06.10.2017.године у склопу обиљежавања Дјечје недјеље, социјална 
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радница Бојана Кусић из Центра за социјални рад Прњавор, одржала је у свим 

четвртим разредима предавања на тему: “Особе са инвалидитетом нису 

инвалиди“. Организатор: Центар за социјални рад Прњавор; 

• 04.11.2017.године велики број наших ученика укључио се у акцију 

пошумљавања на подручју Кулаша, под називом „Let
,
s do it-милион садница за 

један дан“ Организатор: Планинарско друштво „Корак више“ из Прњавора, у 

сарадњи са Шумском управом у Прњавору, Удружењем „Мозаик“ из Бања 

Луке и Удружењем „Руке“ из Сарајева; 

• 29.11.2017.године посађене су нове саднице у школском дворишту. Центар за 

шуме (ЦЕФОР) Бањалука је за те потребе обезбиједио 20 садница 

хортикултурног дрвећа (јавора, јасена и храста); 

• 27.12.2017.године наша школа укључила се у пројекат „Ко се боји корупције 

још? Ми не!“. Проф.Далибор Турудић одржао је часове на тему „Етика и 

антикорупција“ у трећем разреду бравара и омр и машинских техничара. 

Организатор: ИНФОХАУС и ОКЦ Бања Лука; 

• 28.12.2017.године помоћник директора Ненад Чикојевић присуствовао је 

сједници Привредног савјета, одржаној у склопу реализације пројекта 

„Партнерство за квалитетна радна мјеста и конкурентност“. Организатор: 

општина Прњавор. 

 

д) Стручно усавршавање менаџмента, стручних сарадника, професора и 

ученика током 2017.године: 

• 14.02.2017. године ученици трећег и четвртог разреда пољопривредних 

техничара, у пратњи проф.Ангелине Њежић, присуствовали су, у Дому 

културе Прњавор, предавању на тему „Користи медоносне пчеле за човјека“. 

Организатор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Ресор 

за пружање стручних услуга у пољопривреди; 

• 02.03.2017.године директорица Мирела Милијаш учествовала је, у Градишци, 

на састанку Актива директора средњих школа приједорске регије; 

• 08.03.2017. године Предсједница Савјета ученика, Данијела Кузмановић, 

учествовала је, у Добоју, на тренингу за изградњу мреже и капацитета Савјета 

ученика. Организатор тренинга: Омладински комуникативни центар Бања 

Лука; 

• 27.-29.03.2017.године директорица Мирела Милијаш и педагог Јелена 

Латиновић, учеставовале, у Теслићу, на Осмој школи педагога и директора 

средњих школа Републике Српске. Организатор: РПЗ и Друштво педагога РС; 

• 04.-05.05.2017.године директорица Мирела Милијаш учествовала је на 

семинару на тему „Побољшање сарадње између школе и привреде“. 

Организатор: kulturKontakt Austria; 

• 31.05.2017.године  директорица Мирела Милијаш и педагог Јелена Латиновић 

присуствовале су састанку организованом поводом увођења огледа-дуалног 

образовања за занимање столар у нашој школи. Организатор: РПЗ; 

• 26.06.2017. директорица Мирела Милијаш и педагог Јелена Латиновић 

присуствовале су састанку организованом поводом увођења огледа-дуалног 

образовања за занимање столар у нашој школи. Организатор: РПЗ; 
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• 03.07.2017.године педагог Јелена Латиновић и професор Славко Радовановић 

присуствовали су састанку организованом поводом увођења огледа-дуалног 

образовања за занимање столар у нашој школи. Организатор: РПЗ; 

• 03.07.2017.године директорица Мирела Милијаш присуствовала је, у 

Бањалуци, састанку директора средњих школа РС; 

• 23.-31.07.2017.године професорица српског језика Миљана Алексић похађала 

је школу о Холокаусту у Јад Вашему у Јерусалему. Организатор: РПЗ; 

• 25.08.2017.професорице њемачког језика учествовале су на радионици за 

наставнике њемачког језика, организатор: Хубер конференција; 

• 11.10.2017. године психолог Драгана Главан присуствовала сједници Актива 

психолога основних и средњих школа општине Прњавор; 

• 13.-15.10.2017.године професорица Емилија Прерадовић учествовала је, на 

Влашићу, на „Осмом БиХ конгресу наставника њемачког језика“. 

Организатор: Гете институт и BHDLV; 

• 16.10.2017.године директорица Мирела Милијаш учествовала, у Новом Граду, 

на састанку Актива директора средњих школа регије Приједор; 

• 20.-21.10.2017.године директорица Мирела Милијаш учествовала је, у 

Бањалуци, на трећем дисеминацијском семинару на тему „Побољшање 

сарадње између школа и привреде - Учешће привредних друштава у 

реализацији практичне наставе“. Организатор: kulturKontakt Austria 

• 08.-10.11.2017. године предсједница Савјета ученика, Сандра Остојић, 

учествовала је, у Тренинг центру Бардача, на XI Конференцији Мреже Савјета 

ученика РС Организатор: ОКЦ Бања Лука, под покровитељством 

Министарства породице, омладине и спорта РС; 

• 13.11.2017.године директорица Мирела Милијаш присуствовала је састанку 

директора основних и средњих школа наше општине; 

• 24.11.2017.године професорица Далиборка Симић присуствовала састанку 

организованом за професоре њемачког језика. Организатор: РПЗ; 

• 28.11.2017.године директорица Мирела Милијаш учествовала на састанку 

директора основних и средњих школа прњаворске општине; 

• 30.11.2017. године предсједница Савјета ученика Сандра Остојић учествовала 

је, у Добоју, на тренингу организованом за представнике Савјета ученика 

добојске регије МРЕСУРС-а; 

• 08.-10.12.2017.године предсједница Савјета ученика Сандра Остојић 

учествовала је, у Сарајеву,  на Конференцији Мреже Савјета ученика БиХ; 

Организатор: МРЕСУБиХ; 

• 26.12.2017.године психолог Драгана Главан присуствовала, на Филозофском 

факултету у Бањалуци,  Годишњој скупштини Друштва психолога РС. 

Организатор: Друштво психолога РС; 

• 27.12.2017.године директорица Мирела Милијаш и секретар Боријана Тешић 

учествовале су на семинару о јавним набавкама. Организатор: општина 

Прњавор; 

 

ђ) Реализација превентивних активности током 2017.године: 
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• 07.02.-14.03.2017.године у склопу програма превенције вршњачког насиља у 

свим првим разредима психолог школе одржала психолошке радионице; 

• 14.-22.03.2017.године у склопу превентивног рада у заједници, представник 

Станице полиције Прњавор у свим првим разредима одржао предавање на 

теме “Насиље на друштвеним мрежама“ и „Сексуално насиље“. Организатор: 

МУП РС; 

• 26.04.2017.године за заинтересоване ученике првог и трећег разреда одржано 

је предавање о репродуктивном здрављу, са посебним акцентом на превенцију 

рака дојке и тестиса. Организатор: Удружење грађана „Нарцис“ из Градишке; 

• 01.12.2017.године поводом „1.децембра-Дана борбе против сиде“, љекари 

„Куће здравља др Марјановић“ одржали су предавање на тему 

„Репродуктивно здравље“ групи вршњачких едукатора, након чега су 

учествовали, заједно са дјецом, у уличној акцији подјеле промотивног 

материјала. Организатор: Удружење „Романи ћеј“ из Прњавора; 

• 01.12.2017.године поводом „1.децембра-Дана борбе против сиде“, волонтери 

Црвеног крста и проф.Сузана Малијевић одржали су ученицима наше школе и 

Гимназије предавање на тему „Репродуктивно здравље“. Организатор: Црвени 

крст Прњавор; 

 

 е) Реализовани пројекти током 2017.године: 

• "DIP in SOE" (дигитално-интеркултурално-пројектно орјентисано у 

Југоисточној Европи) - пројекат започео у јулу 2015. год. и трајао до 

новембра 2017.-12 наставника (мултипликатора за њемачки језик и 

мултипликатора за дигиталне медије) обучено је да едукују наставнике 

њемачког језика како би исти у својој настави могли да примјењују 

дигиталне медије и да стварају нове пројекте. Циљ је и да ти исти 

мултипликатори са ученицима примјењују и испробају нове методе, медије. 

Све то мора да има повезницу - интеркултурално. На крају пројекта 12 

одабраних школа, међу којима је и наша школа, постају пилот школе Гете 

Института. 

• Пројекат ученика 4.разреда пољопривредних техничара проведен током 

првог полугодишта школске 2017/2018.године на тему „Зависност од 

интернета и друштвених мрежа“-проведено је анкетирање свих ученика 

4.разреда и свих професора, те одржани часови одјељењске заједнице на ову 

тему од стране вршњачких едукатора у свим 4.разредима. 

• Реализован је пројекат „Брига о дјеци – заједничка одговорност и обавеза“, 

покренут од стране Републичког педагошког завода РС-основан је Школски 

тим, који осим представника из школе обухвата и представнике Центра за 

социјални рад Прњавор, Станице полиције Прњавор, општине Прњавор, 

Дома здравља Прњавор, те родитеље ученика који су обухваћени радом 

школског тима. У току другог полугодишта 2016/2017. и првог полугодишта 

2017/2018.године одржано је укупно 15 састанака, а радом тима обухваћено 

је 17 породица. Реализација пројекта наставља се и у наредном периоду. 
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6.3. Финансије 

Табела 2: Финансијски показатељи 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  

ПРЕТХОДН

И 

ТЕКУЋ

И 

ИНДЕК

С 

Расходи за бруто плате       

Расходи за бруто накнаде трошкова и 

осталих личних примања запослених 30.387  20.014  65,86 

Расходи по основу закупа     

Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга 20.069  21.231  105,70 

Расходи за режијски материјал 3.499  2.996  85,60 

Расходи за материјал за посебне намјене 11.962  12.000  100,30 

Расходи за текуће одржавање 4.998  4.994  99,90 

Расходи по основу путовања и смјештаја 1.016  1.303  128,20 

Расходи за стручне услуге 9.999  9.350  93,50 

Расходи за услуге одржавања јавних 

површина и заштите животне средине       

Остали неквалификовани расходи       

Расходи финанцирања и други 

финансијски трошкови       

Издаци за прибављање зграда и објеката       

Издаци за набавку постројења и опреме 4.975 3.581   71,90 

Остали непоменути расходи 7.794  4.106  52,60 

 УКУПНО РАСХОДИ       

ПРИХОДИ 

ПРЕТХОДН

И 

ТЕКУЋ

И 

ИНДЕК

С 

Властити приходи 27.236  25.370  93,10 

Приходи из буџета општине 67.463  54.205  80,30 

УКУПНО ПРИХОДИ    
 

 

6.4.Проблеми у раду: Неусловна фискултурна сала,  

                                        Проблем са гријањем објекта 

 

Мјере за превазилажење проблема: 

- реконструкција постојећег објекта или изградња нове фискултурне сале;  

- укључивање у Пројекте енергетске ефикасности 
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7. Планиране активности за наредни период: 

- Циљеви и задаци (који су циљеви и задаци за наредни период (годину, три, пет)) 

- Активности за унапређење пословања (навести активности које намјеравате 

подузети за побољшање пословања односно повећање ефикасности и 

ефективности) 

- Едукација и стручно усавршавање (навести које све активности намјеравате 

подузети по овом питању) 

- Планирана средства и извори (навести обим и структуру планираних средстава и 

извора средстава) 

- Захтјеви према дуџету (навеасти, образложити реалне захтјеве према буџету 

општине) 

- Све друго, битно за сагледавање планираних активности 

Циљеви и задаци: Васпитно-образовни рад, реализација хуманитарних пројеката, 

превентивне активности, пројекти, стручно усавршавање, културно-јавна дјелатност 

школе, сарадња са локалном заједницом, Министарством просвјете и културе РС, те 

другим владиним и невладиним организацијама, унапређење материјално-техничких 

услова за реализацију програма рада у школи. 

 

Активности за унапређење пословања: опремање кабинета савременијом опремом 

 

Едукација и стручно усавршавање: Индивидуално и колективно стручно усавршавање 

менаџмента, стручних сарадника и професора, планира се годишњим програмом рада 

школе и континитано се проводи током сваке школеске године. 

 

Планирана средства и извори:   119.440    властити приходи: 27.000,    92.440 из буџета 

општине 

 

Захтјеви према буџету:додатни унос на позицију 411200 у износу 10000км за накнаду 

трошкова превоза 

 

8. Закључак – порука (укратко истаћи и образложити оно што је битно) 

 

 

 

 

9. Додатак: 
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                                                                                                                           Директор 

                                                                                                             Мирела Милијаш, проф. 


