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1.Подносилац извјештаја 

ЈУ Музичка школа „ Константин Бабић“ Прњавор 

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

Годишњи за 2017 годину  ( основна музичка школа)  

 

3. Законски основ 

 

 

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: ЈУ Музичка школа „ Константин Бабић“ Прњавор у септембру 2017. 

године добила је нови назив и ново сједидиште у ул. Владике Платона бр.27 и 

проширила је дјелатност и на средње образовање. 

 

Расположиви људски ресурси: 

Школа је у септембру 2017 године имала 30 радника, од чега је 6 радника ваннаставних 

и 24 наставника. Три раднице су на замјенама, мјењају раднице које су на породиљском 

одсуству. 

 

Табела 1:Квалификациона структура и укупан број запослених 

Р.Б. Опис  Број радника  

  2015 2016 2017 

1. ВСС 11 11 20 

2. ВШС 1 1 1 

3. ССС 6 5 7 

4. ВК    

5. КВ    

6. ПК И НК 1 1 2 

 Укупно 19 18 30 

 

 

 



 

Материјални ресурси: 

Земљиште и објекат су увласништу Општине Прњавор, а школа у свом власништу има 

опрему која се води на билансима Министарства просвјете и културе РС, чија је укупна 

набавна вриједност 108.179,09 КМ отписана вриједност је 78.335,43 км, садашња 

вриједност опреме је 29.843,66 КМ. 

 

 

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

по којима је организација препознатљива) 

Школа врши основно и средње музичко 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) 

 

Активности: 

 Музичка школа је дужна да на органозован начин уводи ученике у културни и 

јавни живот средине у којој се налази  :  

- Организовањем концерата ; 

- Учешћем на такмичењима, смотрама, фестивалима; 

- Наступима у електронским медијима и путем средтава јавног информисања; 

- Размјеном концерата са другим школам у земљи и иностранству; 

- Организовањем сусрета, трибина, савјетовања са тематиком музичког 

образовања.  

Музичка школа „ Константин Бабић“ Прњавор је у 2017 години узела је учешће 

на десет такмичења и том прилико је освојено 34 награде од чега је 16 првих 

награда,9 других награда, 8 трећих награда и једна похвала: 

- X. Међунарди музички фестивал у Аранђеловцу 

- V. Школско такмичење у Градишци и Приједору, 



- II. Интернационални Фестивал „Примавера“ у Бијељини   

- Такмичење „Владо Милошевић“ Бaња Лука  

- III. Међународно такмичење солфеђа у Београду  

- V. Интернационални фестивал хармоника“MEHFEST“ у Београду  

- V. Слобомир Интернационално такмичење у Бијељини 

- Меморијал „Аца Панић“ Младеновац  

- II  Интернационални фестивал хармонике и камерне музике  "Еуфонија" 

Нови Сад 

- Интернационалини фестивал хармоника „Акордеон арт“ Источно Сарајево. 

 

Наступи и концерти :  

- Светосавска акдемија- Прњавор, 

- Вече младих и успјешних -Прњавор  

- Годишњи концерт школе-Прњавор, 

- Концерт у Добоју, 

- Дани Општине Прњавор , 

- Концерт у Теслић, 

- Концерт у Дервенти, 

- Концерт у дјечијом сентру „ Невен“ Прњавор, 

- Уличне трке Прњавор, 

- Васкршњи концерт –Прњавор, 

- Свјетски дан музке, 

- Концерти по вртићима и основним школама – Прњавор, 

- Сајам занимања Теслић, 

- Полугодишњи концерт- Прњавор, 

- Недељно поподне К3-Прњавор.  

 

 

 

Остварени резултати: 

На такмичењима у 2017 години осовјено је 34 награде од чега је 16 првих награда,9 

других награда, 8 трећих награда и једна похвала.Наших  12 наставника узело је 

учешће 7 семинара . Наши ученици поред обавезних интерних часова у школи  

имали су 15 учешћа на концертима и јавним наступима.  Наши наставници 

оставарили су 31 јавни наступ .  

 

Школа је у септембру 2018. године прошила дјелатност на средње музичко 

образовање, и преселила се у новизграђени објекат. У први разред средње музичке 

школе уписано је 10 ученика на два одсјека музичкии звођач и музички сарадник-

теоретичар.  

 

  



 

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       

Расходи по основу закупа       

Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга       

Расходи за режијски материјал       

Расходи за материјал за посебне намјене       

Расходи за текуће одржавање       

Расходи по основу путовања и смјештаја       

Расходи за стручне услуге  3627,00     

Расходи за услуге одржавања јавних 

површина и заштите животне средине       

Остали неквалификовани расходи  1038,10  472,50   

Расходи финанцирања и други 

финансијски трошкови       

Издаци за прибављање зграда и објеката       

Издаци за набавку постројења и опреме    6803,00   

Остали непоменути расходи       

 УКУПНО РАСХОДИ       

ПРИХОДИ 

ПРЕТХОДН

И 

ТЕКУЋ

И 

ИНДЕК

С 

Властити приходи  1165,10  875,50   

Приходи из буџета општине  3500,00  6400,00   

УКУПНО ПРИХОДИ 4665,10 7275,50  
 

 

Проблеми у раду: 

 Средња музичка школа је почела сарадом од септембра 2017 године и од Општине 

Прњавор нисмо добили одобрени буџет за материјалне трошкове, приказани 

трошкови су за дозначена средства од Начелника Општине Прњавор у 2017. години 

на рачун школе отворен у Министaрству просвјете и културе РС. Школи је од 

Општине Прњавор дозначено укупно 6400,00 КМ, и то  6000,00 КМ за набавку 

учионичког намјештаја и 100,00 КМ за обиљежавање свјетског дана музике и 

300,00 КМ за финансирање Цјеловечерњег концерта поводом Дана општине 

Прњавор.  

 

Мјере за превазилажење проблема: 

 Од 2018. године средња музичка школа је на Буџету општине за финансирање  



материјалних трошкова и превоза радника у средњој музичкој школи.  

  

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: 

- Опремити школу новим инструментима и училима,  

- Опремити школу потребним учионичким намјештајем, 

- Опремити школску библиотеку нотним материјалом и књижевним дјелима за 

потребе средњег образовања, 

 

 

Активности за унапређење пословања: 

- Запослити стручан и верификован кадар у средњој музичкој школи, 

- Организовати семинаре за ученике и професоре уз активно учешће ученика,  

- Промоција средње музичке школе кроз што веће учешће у програмима свечаности и 

међународним такмичењима,  

 

Едукација и стручно усавршавање: 

- Стручно усавршавање радника и ученика, путем семинара и радионица  

 

Планирана средства и извори: 

 

 

Захтјеви према буџету: 

 

 

 



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

 

 У табели 2. финасијског показатеља прихода и расхода у 2017. години приказани су 

приходи од Општине Прњавор по дозначеним средствима на рачун школе ФОНД 03 

(донација) у Министарству просвјете и културе за потребе основне музичке школе, 

пошто у 2017.години музичка школа није добила од Општине буџет за материјалне 

трошкове и превоз радника.  

 

9. Додатак: 

Списак табела 


