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1. У В О Д 

 

 Информације о стању у области основног образовања и васпитања, средњег 

образовања, предшколским установама и установама за културу на подручју општине 

Прњавор, урађена је у складу са програмским задацима везани за рад Одјељења за локални  

економски развој и друштвене дјелатности. Наведени документ има за циљ сагледавање 

укупног броја ученика и одјељења у основним и средњим школама на подручју општине 

Прњавор, броја дјеце која иду у предшколске установе, као и стања у Школи за основно и 

средње музичко образовање Прњавор, Центру за културу Прњавор и Народној библиотеци 

Прњавор. 

 Информација се темељи на подацима Годишњих програма рада школа за школску 

2018/2019. годину, Извјештајима о раду ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, ЈУ 

Народна библиотека Прњавор и ЈУ Центар за културу. 

2. ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

 

Предшколско образовање и васпитање на подручју општине Прњавор одвија се у ЈУ 

Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, као и у три предшколске установе у приватном 

власништву,и то: Предшколска установа „Mickey Land“, Предшколска установа „Бамби“ и 

Предшколска установа „Пчелица“. 

Сви вртићи у јавном и приватном сектору, раде у складу са Програмом за 

предшколско васпитање и образовање који доноси Министарство просвјете и културеРС. 

Број дјеце која тренутно бораве у предшколским установама на подручју општине 

Прњавор укупно износи 344, и то: 177дјечака и 167 дјевојчица. Детаљнији преглед је 

приказан у табели број 1. 
 

Табела број 1: Број дјеце у предшколским установама у 2018. години 

 

НАЗИВ 

 

БРОЈ ДЈЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ 

УСТАНОВАМА У 2018. ГОДИНИ 

 

 

УКУПНО 

ДЈЕЧАЦИ ДЈЕВОЈЧИЦЕ 

ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 95 98 193 

ПУ „Mickey Land“ 31 19 50 

ПУ „Бамби“ 17 23 40 

ПУ „Пчелица“ 34 27 61 

У К У П Н О 177 167 344 

 

2.1. ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор 

 

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

општине Прњавор број 03/1-002-3/73 од 02.10.1973. године. Капацитет постојећег објекта су 

три васпитно-образовне групе.Корисна површина затвореног простора износи 386 m2, тераса 

156 m2, двориште са реквизитима 2.253 m2. Укупна површина земљишта износи 2.869 m2.Од 

01.10.2014. године почела је са радом Организациона јединица у Доњој Илови са двије радне 

собе и свим помоћним просторијама са укупном површином од 226 m
2
, као и двориштем са 
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површином 2.774 m
2
. Укупна површина земљишта износи 3.000 m

2
.Капацитет вртића је за 60 

дјеце вртићког узраста. 

 У другој половини мјесеца октобра 2017. године, тачније 23.10.2017. године, почео је са 

радом нови дограђени дио вртића који је у склопу централног, чиме су се створили услови за 

још три васпитне групе и то: старија јасличка група, млађа мјешовита и старија мјешовита 

васпитна група.У установи је запослено 29 радника, и то 19 васпитача, 7 помоћних и 3 

административна радника. 

 Пријем дјеце у установу врши се од 6
30
до 7

45
часова, након чега се установа закључава 

ради безбједности дјеце. Поштују се каснија довођења дјеце, али уз оправдане разлоге који се 

требају раније најавити васпитачу из васпитне групе којој дијете припада. Дјеца која се 

превозе до Организационе јединице Доња Илова долазе испред матичног вртића у 7
45

, а 

повратак из Организационе јединице до матичног вртића је у 1530часова.Превоз дјеце се врши 

свакодневно, аутобусом који задовољава све услове и стандарде за превоз дјеце. 

 Исхрана дјеце у вртићу одвија се према Правилнику о условима и начину остваривања 

исхране, његе, превентивно здравствене и социјалне заштите дјеце у предшколској установи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 88/16). 

 У радној 2018/2019. години у вртићу борави укупно 193 дјеце, распоређениху 8 

вртићких група и то:  

 

Табела број 2: Број и структура дјеце у вртићу по групама ( 2018/19. година) 

УЗРАСТ ГРУПА УКУПНО ДЈЕЧАЦИ ДЈЕВОЈЧИЦЕ 

ЦЕНТРАЛНИ ВРТИЋ - ЈАСЛИЧКА ГРУПА 

Старија јасличка група узраста од 2-3 год. 1 17 9 8 

ЦЕНТРАЛНИ ВРТИЋ - ВРТИЋКЕ ГРУПЕ 

Млађа група узраста од 3-4 год. 1 24 11 13 

Млађа мјешовита група 1 27 15 12 

Вртићка група узраста од 4-5. год. 1 29 12 17 

Вртићка група узраста од 5-6 год. 1 25 13 12 

Вртићка старија мјешовита група од 4,5-6год. 1 28 15 13 

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА У ДОЊОЈ ИЛОВИ – ВРТИЋКЕ ГРУПЕ 

Млађа мјешовита група узраста 3,4-5 год.  1 21 11 10 

Старија мјешовита група узраста од 5 година 

па до поласка у школу 
1 22 9 13 

УКУПНО 8 193 95 98 

Извор: Извјештај о раду вртића  

  

У предшколској установи тренутно борави једно дијете са потешкоћама у развоју којем 

није додијељенасистент из разлога што установа нема асистенте за инклузију, нити су 

родитељи ангажовани као асистенти. Установа настоји да оствари добру сарадњу са 

дефектологом и логопедом који дају мишљења и упуте за рад са дјецом којима је потребна 

додатна помоћ и подршка у раду. Дјеца која немају рјешење о разврставању су под 

опсервацијом стручњака. За једно дијете које има рјешење о разврставању постоји 

индивидуални образовни програм који је прилагођен потребама и могућностима дјетета.  

 Током 2018. године успјешно је реализован Програм припреме дјеце за полазак у школу 

којим је било обухваћено 75 полазника, распоређених у три групе. Програм је финансиран од 

стране Министарства просвјете и културе Републике Српске. 

 Дјечији вртић је свој рад подигао на завидан и квалитетан нивокако на проширењу 

капацитета установе, уређењу простора у коме бораве дјеца, набавке опреме, увођењем 
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иновација у васпитно образовни рад, примјене савремених метода и облика рада са дјецом, 

тако и на учествовању на разним манифестацијама у локалној заједници, разним пројектима,  

раду и сарадњи са родитељима и њиховом учешћу у животу и раду вртића, те спремности 

локалне заједнице да подржава и промовише важност предшколског васпитања и образовања. 

 Цијена мјесечне накнаде за боравак дјеце у вртићу је 100,00 КМ односно 130,00КМ за 

јасличку групу дјеце. 

 У протеклој радној 2017/2018. години успјешно је остварен План и програм у свим 

васпитним групама и јаслицама.  

3. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

 

 На подручју општине Прњавор основно образовање се одвија кроз рад осам 

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

њиховим подручним одјељењима. Основну школу у школској 2018/2019. години похађа 

укупно 2.767 ученика, што је за 84 ученика мање у односу на прошлу школску годину, а за 

134 ученика мање у односу на школску 2016/2017. годину.  

 На наредном графикону приказано је кретање броја ученика у основним школама за 

последње три школске године. 

 

 
Извор: Годишњи програми рада школа за школске: 2016/2017, 2017/2018. и 2018/2019. годину 

 

На основу претходно изложеног евидентно је да се број ученика који похађају основну 

школу знатно смањио у односу на претходне школске године. 

У мају 2017. године ступио је на снагу нови Закон о основном васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 44/17 и 31/18), те је општина Прњавор била 

дужна Министарству просвјете и културе РС доставити нову мрежу школа са школским 

уписним подручјима. У складу с тим, на сједници Скупшине општине Прњавор одржаној 

дана 14.06.2018. године, усвојена је нова Одлука о утврђивању приједлога броја и просторног 

распореда основних школа са школским уписним подручјима на подручју општине Прњавор, 

које је суштински у односу на претходну из 2014. године остала неизмијењена. 

У сљедећој табели приказан је списак осам централних и подручних школа са 

укупним бројем ученика, радника и одјељења на подручју општине Прњавор за школску 

2018/2019. годину. 
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Графикон 1 - Укупан број уписаних ученика у последње 

три школске године
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Табела број 3: Списак основних школа са бројем ученика, радника и одјељења 

Ред. 

бр. 
Назив школе 

Централне школе и 

подручна одјељења 

 

Број 

ученика 

по 

школама 

 

Укупан 

број 

ученика 

Број 

радника 

Број 

одјељења 

1. 
О.Ш. „Никола Тесла“ 

Прњавор 

Централна школа 843 

884 98 43 
ПО Мравица 15 

ПО Д. Гаљиповци 19 

ПО Грабик Илова 7 

2. 
О.Ш. „ Бранко Ћопић“ 

Прњавор 

Централна школа 581 

729 78 37 ПО Штрпци 136 

ПО Доњи Штрпци 12 

3. 
О.Ш. „ Милош 

Црњански“ Поточани 

Централна школа 144 

347 65 26 

ПО Хрваћани 93 

ПО Кокори 41 

ПО Црквена 38 

ПО Орашје 6 

ПО Просјек 25 

4. 
О.Ш. „ Свети Сава“ 

Горњи Смртићи 

Централна школа 163 

218 43 15 
ПО Доњи Смртићи 18 

ПО Печенег Илова 19 

ПО Палачковци 18 

5. 
О.Ш. „ Вук Караџић“ 

Доњи Вијачани 

Централна школа 101 

141 43 13 
ПО Дренова 8 

ПО Горња Мравица 18 

ПО Вршани 14 

6. 
О.Ш. „ Петар Кочић“ 

Шибовска 

Централна школа 115 
216 48 16 

ПО Велика Илова 101 

7. 

О.Ш. „ Меша 

Селимовић“  

Насеобина Лишња 

Централна школа 101 

150 46 13 
ПО Лишња 29 

ПО Млинци 16 

ПО Отпочивањка 4 

8. 
О.Ш. „Иво Андрић “ 

Кулаши 

Централна школа 62 

82 33 9 ПО Кремна 13 

ПО Присоје 7 

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

школским уписним подручјима на подручју општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 11/18 и 12/18) и  Годишњи програми рада школа са подручја општине за школску 

2018/2019. годину 

 

У први разред ове школске године уписано је 290 првачића, што је за 31 првака мање 

него прошле 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 2015/16, 2016/17, 2017/18и школску 2018/19. годину по основним школама на 

подручју општине Прњавор. 
 

 

 

 

 



 

Табела број 4: Преглед уписаних

НАЗИВ ШКОЛЕ 

ОШ „Никола Тесла“ 

Прњавор 

ОШ „Бранко Ћопић“ 

Прњавор 

ОШ „Свети Сава“ Горњи 

Смртићи 

ОШ „Милош Црњански“ 

Поточани 

ОШ „Петар Кочић“ 

Шибовска 

ОШ „Иво Андрић“  

Кулаши 

ОШ „Вук Караџић“ Доњи 

Вијачани 

ОШ „Меша 

Селимовић“Насеобина 

Лишња 

Извор:Извјештаји

 

 

 

3.1. Основна школа „Никола
 

 Према достављеном Годишњем

утврђено је сљедеће чињенично

 Школа има укупно 98 

ваннаставних радника. Настава

ученика. Школа има три петоразредна

Гаљиповци и ПО Грабик Илова

комбинована одјељења са по

270

280

290

300

310

320

330

2015/2016

Б
р

о
ј 

у
п

и
са

н
и

х
 ђ

а
к

а

Графикон 2 

Преглед уписаних ученика у први разред основних школа

ШКОЛСКА ГОДИНА

2015/16 2016/17 2017/18

96 100 104 

88 81 87 

29 19 27 

38 34 35 

19 27 19 

11 6 12 

23 19 14 

21 20 23 

Извјештаји основних школа о упису ученика у I разре

школа „Никола Тесла“ Прњавор 

Годишњем програму рада школе за школску

чињенично стање у школи: 

укупно 98 запослених радника, од којих су 73 

Настава се одвија у 43 организована одјељења

три петоразредна подручна одјељења: ПО Мравица

Грабик Илова. У два подручна одјељења настава је

са по два разреда, док је у једном подручном

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

325

306

321

290

Школска година

Графикон 2 - Укупан број уписаних првачића у протекле четири

школске године

6 

основних школа 

ГОДИНА 

2017/18 2018/19 

 86 

84 

33 

17 

29 

12 

15 

14 

 I разред 

 

школску 2018/2019. годину, 

су 73 наставних и 25 

одјељења, коју похађа 884 

ПО Мравица, ПО Доњи 

настава је организована за два 

подручном одјељењу настава 

2018/2019

290

Укупан број уписаних првачића у протекле четири
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организована са по три разреда. Централнушколу похађа 843 ученика распоређених у 38 

одјељења. ПО Мравица похађа 15 ученика, ПО Доњи Гаљиповци 19 ученика, а ПО Грабик 

Илова има 7 ученика. Рад са ученицима који имају сметње у развоју реализује се у складу са 

начелима инклузије. Наиме, 15 ученика који имају налаз и мишљење Комисије за процјену 

потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју, похађају наставу у редовним 

одјељењима по НПП који утврди комисија у индивидуалном плану подршке ученику. 

Школа има и посебно одјељење у којем наставу прати 5 ученика са вишеструким 

оштећењима.  Са овим ученицима ради дипломирани дефектолог и ови ученици имају помоћ 

персоналног асистента. Начела инклузије се дјелимично примјењују јер дио часова (музичко 

васпитање, физичко васпитање, техничко образовање) одлазе код наставника у одјељења 

редовне наставе.  

 На крају школске 2017/2018. године у школи је било укупно 908 ученика од првог до 

деветог разреда. Разред је успјешно завршило 905 ученика, док су 3 ученика упућена да 

понове разред (један ученик осмог и два ученика деветог разреда). У укупном броју од 905 

ученика који су успјешно завршили разред су и 2 ученика посебног одјељења која се описно 

оцјењују (наставу похађају по НПП за ученике са умјереним оштећењем интелектуалног 

функционисања).Просјечна оцјена у учењу је 4,10.Васпитно-дисциплинске мјере су изрицане 

ученицима због неоправданог изостајања са наставе и недоличног понашања. У овој 

школској години био је повећан број оправданих и неоправданих изостанака ученика са 

наставе. Неоправдане изостанке је имало неколико ученика који су без довољне контроле и 

праћења родитеља изостајали са наставе. Овакви проблеми су се углавном рјешавалиу 

сарадњи са Центром за социјални рад. 

 Централна школа има организован продужен боравак ученика
1
. Рад у продуженом 

боравку се одвија у двије учионице. Трећа учионица (учионица за први разред) користи се у 

временском периоду од 06
30

 до 08
00

 часова и од 11
00

 до 12
30

 часова. На располагању су:  

просторија за спавање (спаваона), трпезарија, школска фискултурна сала, школско двориште 

и игралиште. Учионице располажу дидактичким материјалима, реквизитима  и друштвеним 

играма. 

 У продуженом боравку укупно имају три групе и то: 

� Прва група: 25 ученика 

� Друга група: 26 ученика 

� Трећа група: 26 ученика 

  Укупно 77 ученика. 

 Централна школа располаже фискултурном салом, површине 1.036 m
2
, која је 

изграђена 1979. године, у власништву је школе и у добром је стању. Све школе располажу 

школским игралиштима за мали фудбал, кошарку, рукомет, а централна школа посједује 

игралиште и за одбојку. 

 Ваннаставне активности и ученичке организације се реализују у школским 

учионицама када су слободне или у школском дворишту, односно школском игралишту. 

 Загријавање централне школе обезбијеђено је централним гријањем на пелет, што 

није случај у подручним одјељењима (загријавање просторија помоћу пећи на чврсто 

гориво).  

 У протеклих пет година ОШ „Никола Тесла“ Прњавор реализовала је одређена 

инвестициона улагања у санацију школских објеката, као и набавку опреме из различитих 

извора донације. Подаци о инвестицијама и донацијама приказани су у сљедећој табели: 
 

                                                           
1
Основна школа “Никола Тесла“ једина је основна школа на подручју општине Прњавор која има програм 

продуженог боравка ученика. 
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Табела број 5: Подаци о инвестицијама и донацијама 

НАЗИВ 

ИНВЕСТИЦИЈЕ 

ГОДИНА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРИЈЕДНОСТ 

ИНВЕСТИЦИЈЕ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
ФИНАНСИЈЕР 

Реновирање спортске 

сале 
2016. 

 

40.458,00 

 

 

Донација 30.000,00 

КМ и властита средства 

 

Влада РС 

Пројекат енергетске 

ефикасности 
2017. 

 

775.166,00 

 

Донација Влада РС 

Рачунари 2017. 

 

4.994,00 

 

Донација Влада РС 

Извор: Годишњи програм рада Основне школе за школску 2018/2019. годину 
 

Школа је ове школске године на општинском Конкурсу за најљепше уређено школско 

двориште освојила прву награду.  
 

3.2. Основна школа „Бранко Ћопић“ Прњавор 

 

 У школи је запослено укупно 78 радника, од којих су 59наставних радника и 19 

ваннаставних. 

 Наставу у школској 2018/2019. години похађа укупно 729 ученика, распоређених у 37 

одјељења. Централну школу похађа 581 ученикразврстаних у 37 одјељења. Школа има два 

подручна одјељења: ПО Доњи Штрпци, као петоразредно и ПО Штрпци, као деветоразредно 

подручно одјељење. Наставу у ПО Штрпци похађа 136 ученика, распоређених у 9 одјељења, 

док је настава у ПО Доњи Штрпци организована за укупно 12 ученика распоређених у 2 

одјељења. 

У претходној школској години од укупно 722 ученика, бројчано је оцијењено 637, а на 

крају другог полугодишта прoшло је 714, односно 98,89%. Недовољне оцјене имало је 

седморо ученика, а један ученик петог разреда који је похађао наставу по програму за 

ученике са умјереним оштећењем интелектуалног функционисања је због великог броја 

оправданих изостанака остао неоцијењен. Такође, и једна ученица деветог разреда није 

оцијењена због великог броја оправданих изостанака у току школске године. Просјечна 

оцјена успјеха је 4,26. Од укупног броја ученика примјерно владање има 703 ученика или 

97,37%, врло добро владање има 11 ученика или 1,52%, добро владање има петоро ученика 

или 0,69%, владање задовољава има један ученик или 0,14% и владање не задовољава имају 

два  ученика или 0,28%. Оцјене из владања су снижене збогнепримјереног понашања и већег 

броја неоправданих изостанака. 

 Школски објекат (централна школа) је дограђиван у више наврата, најстарији дио је  

због дотрајалости угрожавао безбједност ученика и свих запослених па су руководство и сви 

радници покренули иницијативу за санацију или изградњу новог објекта.Од 26.12.2012. 

године школски објекат је био затворен а настава је организована на више локација у граду 

(Светосавски дом, ОШ,,Никола Тесла, Музичка школа, Центар за културу, Гимназија и 

Центар средњих школа).У току 2014. године од стране приватног предузећа „КОМЕРЦ 

МАЛИ“д.о.о. из Прњавора, стари објекат је срушен и на истом мјесту из темеља изграђен 

нови који је проширен са још четири учионице. 

 Загријавање централне школе и подручног одјељења у Штрпцима врши се помоћу 

система за централно гријање (дрво и угаљ), док се ПО Доњи Штрпци загријава помоћу пећи 

на чврсто гориво. 
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 Централна школа у Прњавору посједује фискултурну салу и школско игралиште за 

мали фудбал, кошарку, рукомет и одбојку, док подручно одјељење у Штрпцима у свом 

саставу има школско игралиште за мали фудбал и одбојку. 

 У централној школи недостаје просторија за продужени боравак чијом би се 

изградњом знатно побољшао квалитет боравка ученика.У ПО Штрпци  и ПО Доњи Штрпци 

највећи проблем је недостатак питке воде и фискултурне сале за несметано одвијање наставе 

физичког васпитања. 

 Подаци о инвестицијама и донацијама у посљедњих пет година приказани су у 

сљедећој табели: 
Табела број 6: Подаци о инвестиције и донацијама 

НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ 
ГОДИНА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРИЈЕДНОСТ 

ИНВЕСТИЦИЈЕ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
ФИНАНСИЈЕР 

Изградња и 

реконструкција школског 

објекта 

2014. Позната донатору 

 

''КОМЕРЦ-

МАЛИ'' ПРЊАВОР 

 

''КОМЕРЦ-МАЛИ'' 

ПРЊАВОР 

Набавка намјештаја 2014. Позната донатору 
''КОМЕРЦ-

МАЛИ'' ПРЊАВОР 

''КОМЕРЦ-МАЛИ'' 

ПРЊАВОР 

Хидраулична преса за 

пресовање 
2015. 2.600,00 

Властита 

средства 

ЈУ Основна школа 

,,Бранко Ћопић" 

Санација санитарних 

просторија у  ПО Штрпци 
2018. 

Вриједност 

инвестиције позната 

донаторима. 

 

Родитељи, 

мјештани и 

привредници МЗ 

Штрпци 

Постављање заштитне 

ограде око терена за мали 

фудбал 

2018. 

Вриједност 

инвестиције позната 

донаторима. 

 

Родитељи, 

мјештани и 

привредници МЗ 

Штрпци 

Изградња сабирног 

резервоара за отпадне 

воде 

2016. 

Вриједност 

инвестиције позната 

донаторима. 

 

Кабинет начелника 

општине Прњавор,  

родитељи, мјештани 

и привредници МЗ 

Штрпци.АРМАКО 

д.о.о., КОНУС 

ИНЖЕЊЕРИНГ 

д.о.о. 

Извор: Годишњи програм рада Основне школе за школску 2018/2019. годину 

 

3.3. Основна школа „Милош Црњански“ Поточани 

 

 Васпитно- образовни процес се одвија у пет подручних одјељења, три петоразредна 

(ПО Црквена, ПО Просјек и ПО Орашје) и два деветоразредна (ПО Хрваћани и ПО Кокори). 

Школу похађа укупно 347 ученика распоређених у 26 одјељења. Централну школу похађа 

146 ученика распоређених у 8 одјељења. ПО Хрваћани похађа 93 ученика, распоређених у 7 

одјељења. Настава у ПО Кокори организована је у два комбинована одјељења од I-V (једно 

одјељење са два разреда и једно одјељење са три разреда) и два комбинована одјељења од VI-

IX разреда (два комбинована одјељења са по два разреда). ПО Црквена има три одјељењa, 

други разред је једно одјељење и два комбинована одјељења са по два разреда. ПО Просјек 

има три одјељења, први разред је једно одјељење и два комбинована одјељења са по два 
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разреда, а у ПО Орашје настава се изводи у једном комбинованом одјељењу од четири 

разреда (II-V). ПО Кокори похађа 41 ученик, ПО Црквена 38 ученика, ПО Просјек 25ученика, 

а ПО Орашје има 6 ученика. У први разред у овој школској години у подручном одјељењу 

Орашје нема уписаних ученика. Школа има 65 запослених, од којих су 44 наставна и 21 

ваннаставни радник. 

 Наставу у другом полугодишту у школској 2017/2018. године од првог до деветог 

разреда похађало је 378 ученика.342 ученика оцијењено је бројчано, од другог до деветог 

разреда, а 36 ученика првог разреда оцијењено је описно.У предметној настави 4 ученика 

јеупућено на поправни испит. На нивоу школе од другог до деветог разреда од укупно 342 

ученика одличних је 153 или 44,74 %, врлодобрих 108 или 31,58 %, добрих 64 или 18,71 %, 

довољних 17 или 4,97 %. Средња оцјена је 4,16. Од првог до деветог разреда примјерно 

владање има 365 ученика, врло добро 7, довољно 4 и задовољава два ученика. 

Сви школски објекти, осим ПО Црквена, имају веома дотрајалу и оштећену столарију 

која је подложна пуцању/одвајању. Спољашњи школски простор омогућава реализацију 

основних наставних и ваннаставних активности. Пет од шест школских објеката има 

спортски терен, са фудбалским игралиштем, четири терена имају и кошеве који су у 

протеклом периоду реновирани, а ове године 2 коша је донирала општина 

Прњавор.Учионице су опремљене најосновнијим наставним средствима.Сала за физичко 

васпитање се од 2010. године налази само у ПО Хрваћани, остале школе немају сале за 

физичко васпитање.Унутрашњи школски просторни услови задовољавају најосновније 

потребе ученика и пружајуосновне услове за извођењесавремене наставе.  

Школски објекти се загријавају на чврсто гориво-дрво, само ПО Хрваћани имају 

централно гријање. 

 У протеклих пет година ОШ „Милош Црњански“ Поточани реализовала је одређена 

инвестициона улагања, као и набавку опреме средствима из различитих извора донација. 

Подаци о инвестицијама и донацијама приказани су у сљедећој табели: 

 

Табела број 7: Подаци о инвестицијама и донацијама 

НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ 
ГОДИНА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРИЈЕДНОСТ 

ИНВЕСТИЦИЈЕ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
ФИНАНСИЈЕР 

Учионица првог разреда ПО 

Кокори 
2013. 1.773,00 

 

Буџет општине 

Прњавор 

ОпштинаПрњавор 

Пројекат „Доситеј 2“ 2014. 151.572,75 

Министарство 

просвјете и културе 

РС 

Влада РС 

Пројектор у ПО Кокори 2015. 1.000,00 

Учешће на 

наградном ликовном 

конкурсу НЛБ Банке 

НЛБ банка 

Замјена дотрајале расвјете у 

ЦШ, ПО Хрваћани и ПО Црквена 
2015. 540,00 

Материјални 

трошкови 
Школа 

Санација школских табли у 

ЦШ, ПО Хрваћани, ПО Кокори и 

ПО Црквена 

2016. 1.850,00 
Материјални 

трошкови 
Школа 
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Набавка школске табле у ЦШ 2016. 290,00 
Материјални 

трошкови 
Школа 

Санација учионице и зборнице 

у ПО Просјек 
2015. 2.000,00 

Материјални 

трошкови 
Школа 

Набавка пројектора за ПО 

Хрваћани 
2016. 980,00 

Материјални 

трошкови 

Материјални 

трошкови 

Постављање пода у 

Хрваћанима 
2016. 1.900,00 

Материјални 

трошкови 
Школа 

Постављање рампи на улазу у 

Хрваћанима 
2016. 300,00 

Материјални 

трошкови 
Школа 

Уређење дворишта у 

Хрваћанима 
2016. 2.500,00 Општина Лакташи 

Општина 

Лакташи 

Кречење централне и 

подручних школа 
2016. 650,00 

Материјални 

трошкови 
Школа 

Реновирање учионице у ПО 

Црквена 
2016. 600,00 Школа, родитељи Школа 

Кречење централне и 

подручних школа 
2017. 500,00 

Материјални 

трошкови 
Школа 

Набавка историјских и 

географских карти и три сета 

модела хемијских елемената за 

наставу хемије 

2017. 1.700,00 
Материјални 

трошкови 

Материјални 

трошкови 

Доградња школског објекта 

ЦШ Поточани 
2018. 125.547,00 

50% Влада 

Републике, 50% 

Локална заједница 

50% Влада 

Републике, 50% 

Локална заједница 

Асфалтирање прилазне стазе 

школском објекту у ПО КОКОРИ 
2018. 1.900,00 

Буџет општине 

Прњавор 
Општина Прњавор 

Набавка и постављање 2 

кошаркашке конструкције са 

таблом и кошевима у ПО 

КОКОРИ 

2018. 1.500,00 
Буџет општине 

Прњавор 
Општина Прњавор 

Санација крова и фасада школе 

ПО Просјек 
2018. 49.086,83 

Министарство 

просвјете и културе 

РС 

Министарство 

просвјете и 

културе РС 

Извор: Годишњи програм рада Основне школе за школску 2018/2019. годину 
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3.4. Основна школа „Свети Сава“ Горњи Смртићи 

 

 У школској 2018/2019. години школу похађа укупно 218 ученика распоређених у 15 

одјељења.Школа има три петоразредна подручна одјељења: ПО Доњи Смртићи, ПО Печенег 

Илова и ПО Палачковци. Централну школу похађа 163 ученика распоређених у 9 одјељења. 

ПО Доњи Смртићи похађа 18 ученика распоређених у два одјељења (једно комбиновано 

одјељење са два разреда и једно комбиновано одјељење са три разреда). У ПО Печенег Илова 

иде 19 ученика распоређених у два одјељења (једно комбиновано одјељење са три разреда и 

једно одјељење са два разреда). У ПО Палачковци иде 18 ученика распоређених у два 

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

разреда). Школа има укупно запослених 43 радника, од којих су 29 наставна радника и 14 

ваннаставних. Настава у централној школи у Горњим Смртићима изводи се за ученике од 

првог до деветог разреда, док се у подручним одјељењима настава изводи за ученике од 

првог до петог разреда. 

 У школској 2017/2018. години наставу је похађало укупно 203 ученика. Од укупног 

броја ученика бројчаном оцјеном оцијењено је 177 ученика, док описном 26 ученика. Средња 

оцјена учења је 4,14. 

 Настава физичког васпитања се изводи у адаптираним просторијама старе школске 

зграде. Централна школа посједује игралишта за мали фудбал и одбојку, док подручна 

одјељења посједују само игралишта за мали фудбал. 

 Загријавање школског простора у централној школи обезбијеђено је помоћу система 

централног гријања на чврсто гориво. Објекти подручних одјељења се загријавају помоћу 

пећи на чврсто гориво. 

 У протеклих пет година ОШ „Свети Сава“ Горњи Смртићи реализовала је одређена 

инвестициона улагања. Подаци о инвестицијама и донацијама приказани су у сљедећој 

табели: 

 

Табела број 8: Подаци о инвестицијама и донацијама 

НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ 
ГОДИНА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРИЈЕДНОСТ 

ИНВЕСТИЦИЈЕ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
ФИНАНСИЈЕР 

Санација школе 2017. 5.962,81 Буџет РС Влада РС 

Санација школе 2017. 3.650,00 Буџет општине 
Општина 

Прњавор 

Извор: Годишњи програм рада Основне школе за школску 2018/2019. годину 

 

3.5. Основна школа „Вук Караџић“ Доњи Вијачани 

  

 У школи има укупно запослено 43 радника, од тога 26 наставна и 17 ваннаставних 

радника. 

Основна школа има три петоразредна подручна одјељења: ПО Вршани, ПО Дренова и 

ПО Горња Мравица. Школу похађа 141 ученик распоређен у 13 одјељења. Централна школа 

је деветоразредна и похађа ју 101 ученик распоређен у 8 одјељења. Настава у ПО Вршани и 

ПО Горња Мравица организована је у два комбинована одјељења (једно одјељење од два 

разреда и једно одјељење од три разреда). ПО Горња Мравица има укупно 18 ученика, док у 

ПО Вршани 14 ученика. Наставу у ПО Дренова похађа 8 ученика (једно комбиновано 

одјељење са четири разреда).  
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У школској 2018/2019.години наставу похађа девет ученика који имају налаз и 

мишљење Првостепене стручне комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и 

омладине са сметњама у развоју. Рад са овим  ученицима је организован у складу са 

препорукама надлежне комисије које се односе на школовања и остваривање других права из 

социјалне, здравствене и дјечије заштите. За ученике који су у претходним  разредима 

идентификовани као ученици чије понашање одступа од друштвено прихватљивог наставиће 

се интензиван савјетодавни рад,као и појачана сарадња са родитељима ових ученика од 

стране разредних старјешина и стручних сарадника у школи. 

Претходну школску годину уписало је 147, а завршило је 145 ученика. Један ученик је 

наставио школовање у иностранству, а други је навршивши петнаест година старости 

напустио школовање. Редован НПП су похађала 143 ученика, док је за 2 ученика настава 

реализована по посебном плану и програму за ученике са ЛМР. Описним оцјенама 

оцијењено је 14 ученика првог разреда, а бројчано је оцијењен 131 ученик. Негативно 

оцијењених ученика није било. Одличних је било 47 или 35,9 %, врлодобрих 41 или 31,3 %, 

добрих 37 или 28,24 %, а довољних  4 или 3,05 %. Средња оцјена учења износила је 4,01. 

Централна школа посједује фискултурну салу и игралиште за мали фудбал, док 

подручна одјељења посједују само игралишта за мали фудбал. 

Загријавање школског простора у централној школии ПО Горња Мравица 

обезбијеђено је помоћу система централног гријања на чврсто гориво. Остали објекти 

подручних одјељења се загријавају помоћу пећи на чврсто гориво. 

У протеклих 5 година школа је инвестирала у топловодни котао, и то 2015. године, у 

вриједности од 21.849,75 КМ. Потребна средства је обезбиједило Министарство просвјете и 

културе РС и Топлинг д.о.о. 

 

3.6. Основна школа „Петар Кочић“ Шибовска 

 

 ОШ „Петар Кочић“ Шибовска има једно деветоразредно подручно одјељење: ПО 

Велика Илова. У овој школској години школу похађа 216 ученика распоређених у 

16одјељења. Централну школу похађа 115 ученика распоређених у 8 одјељења, а ПО 

ВеликаИлова похађа 101 ученик распоређен у 8 одјељења (само једно одјељење је 

комбиновано са два разреда). Школа има 48 запослених, од којих су 32 наставна радника и  

16 ваннаставних. 

У школској 2017/2018. години на крају другог полугодишта укупно је било 198 ученика 

распоређених у 14 одјељења. Средња оцјена на нивоу цијеле школе износила је 

4,10.Евидентирано је укупно 5.103 оправданих и 11 неоправданих изостанака.Сви ученици 

имају примјерно владање. 

Централна школа посједује фискултурну салу и игралиште за мали фудбал и кошарку, 

док Подручно одјељењепосједују само игралиште за мали фудбал и кошарку. 

Загријавање школског простора у централној школи и ПО Велика Илова обезбијеђено 

је помоћу система централног гријања на чврсто гориво (дрво, угаљ). 

У протеклих пет година школа је реализовала одређена инвестициона улагања. 

Подаци о инвестицијамаприказани су у сљедећој табели: 

 

Табела број 9: Подаци о инвестицијама 

НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ 
ГОДИНА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРИЈЕДНОСТ 

ИНВЕСТИЦИЈЕ 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 
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Питка вода –прикључак на 

водовод ,,Повелич" 

 

2015-2016. 3.000,00 Материјални трошкови 

Покривање лимомшколске 

радионице код централне школе у 

Шибовској 

2016.  4.400,00 Материјани трошкови 

Радови(поправке) -  подне облоге 

једне учионице у Подручној школи у 

Великој Илови 

 

2017. 1.300,00 Материјални трошкови 

Извор: Годишњи програм рада Основне школе за школску 2018/2019. годину 

 

3.7. Основна школа „Меша Селимовић“ Насеобина Лишња 

  

 Школа има 46 запослена радника, од којих су 32 наставна радника и 14 ваннаставних. 

Основна школа има три петоразредна подручна одјељења: ПО Лишња, ПО Мујинци и ПО 

Отпочиваљка.Уовој школској години школу похађа 150 ученика распоређених у 13 

одјељења. Централну школу похађа 101 ученик распоређен у 7 одјељења. ПО Лишња похађа 

29 ученика распоређених у 3 одјељења (пети разред је једно одјељење, а преостала четири 

разреда чине два комбинована одјељења са по два разреда). ПО Мујинци похађа 16 ученика 

распоређених у 2 одјељења (једно одјељење је комбинација два разреда, а друго одјељење је 

комбинација три разреда). ПО Отпочиваљка има свега 4 ученика распоређених у једно 

одјељење (по један ученик у четири разреда).  

 У протеклој школској години наставу је похађало 170 ученика у првом полугодишту, 

а 165 ученика у другом полугодишту. 163 ученика школовала су се по редовном Наставном 

плану и програму,а два ученика по Наставном плану и програму за ЛМР. Сви су успјешно 

савладали предвиђене наставне садржаје. Ученици од другог до деветог разреда оцијењени 

су бројчано и њихов успјех је сљедећи:позитиван успјех је имало свих 140 ученика. 

Одличних  је 57 или 40,7%, врло добрих је 55 или 39,28%, добрих је 27 или 19,29% и 

довољних је 1 или 0,7%.Два ученика који су похађали наставу по Наставном плану и 

програму за ЛМР имали су успјех добар (3). Средња оцјена на нивоу школе износи 4,20 и 

већа је у односу на средњу оцјену на крају првог полугодишта када је износила 3,79.Када је у 

питању владање ученика, сви ученици имали су примјерно владање, сем једног ученика који 

је имао владање не задовољава. Овом ученику изречена је васпитно-дисциплинска мјера укор 

директора школе. 

Обзиром да школа нема фискултурну салу у зимском периоду и при лошим 

временским условима настава физичког васпитања се реализује у холу школе, али и у 

учионици зависно од наставне јединице која се обрађује. Централна школа посједује 

школско игралиште за мали фудбал, кошарку, рукомет и одбојку, ПО Лишња посједује терен 

за мали фудбал, кошарку и рукомет, док остала подручна одјељења посједују само 

игралишта за мали фудбал. 

Просторије у Централној школи од ове школске године загријавају се на централно 

гријање, док се остали објекти подручних одјељењазагријавајупомоћу пећи на чврсто гориво. 

У току другог полугодишта започела је процедура израде документације у вези 

реновирања Централне школе помоћу средстава обезбијеђених од стране Владе Републике 

Српске и општине Прњавор. Радови су започети у јулу, а завршени у августу 2018.године. 

Ове школске године школа је реновирана средствима Владе Републике Српске и помоћи 

општине Прњавор у износу преко 200.000,00 КМ. 
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У протеклих пет година школа је реализовала одређена инвестициона улагања. 

Подаци о инвестицијама и донацијама приказани су у сљедећој табели: 

 

Табела број 10: Подаци о инвестицијама и донацијама 

НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ 
ГОДИНА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРИЈЕДНОСТ 

ИНВЕСТИЦИЈЕ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
ФИНАНСИЈЕР 

Реновирање мокрог чвора и 

постављање нових инсталација 
2017. 7.000,00 Општина Прњавор Општина Прњавор 

Санација објеката у ПО Лишња 2018. 8.000,00 Родитељи, дијаспора 
Родитељи и 

дијаспора 

Решавање питања 

водоснабдијевања у ПО Мујинци 
2018. 300,00 Родитељи, директор 

Родитељи и 

директор 

Замјена столарије у ЦШ 2018. 37.000,00 
Влада РС и 

општина Прњавор 

Влада РС и 

општина Прњавор 

Инсталација гријања у ЦШ и 

инсталација хидрантске мреже 
2018. 52.000,00 

Влада РС и 

општина Прњавор 

Влада РС и 

општина Прњавор 

Демит фасада у ЦШ 2018. 63.000,00 
Влада РС и 

општина Прњавор 

Влада РС и 

општина Прњавор 

Извор: Годишњи програм рада Основне школе за школску 2018/2019. годину 

 

3.7. Основна школа „Иво Андрић“ Кулаши 

 

 Школа има 33 запослених, од којих су 21 наставна радника и 12 

ваннаставних.Основна школа има два подруча одјељења: ПО Кремна и ПО Присоје. У овој 

школској години школу похађа 82 ученика распоређених у 9 одјељења.Централну школу 

похађа 62 ученика распоређених у 6 одјељења. Наставу у ПО Кремна похађа 13 ученика 

распоређених у два одјељења (једно одјељење са два разреда, а друго одјељење са три 

разреда). У ПО Присоје наставу похађа 7 ученика распоређених у једно одјељење 

(комбиновано одјељење са четири разреда). Централна школа је деветоразредна, док су 

подручне школе петоразредне.  

 Школску 2017/2018. годину у ЈУ ОШ „Иво Андрић“ Кулаши похађало је укупно 82 

ученика у девет одјељења. Просјечна оцјена на нивоу школе на крају школске године је 

3,90.Највишу просјечну оцјену имали су ученици другог и четвртог разреда (4,50), а најнижу 

ученици осмог разреда (3,20). Пролазност ученика на крају школске године је 100% и виша је 

у односу на пролазност ученика на крају првог полугодишта, када је пролазност била око 

73%. На крају школске године сви ученици имали су примјерено владање. У другом 

полугодишту укупно је било 1.950 изостанака од чега је само један неоправдан. Најмањи број 

изостанака у другом полугодишту направили су ученици другог разреда (64), а највећи број 

изостанака су изостали ученици осмог разреда.  

Централна школа и Подручна одјељења посједују школско игралиште за мали фудбал, 

кошарку, рукомет и одбојку. Школа нема фискултурну салу.  

Загријавање школског простора у Централној школиобезбијеђено је помоћу система 

централног гријања на чврсто гориво (дрво, угаљ), док у осталим Подручним одјељењима 

школе се загријавају помоћу пећи на чврсто гориво (дрво). 

Подаци о инвестицијама и донацијама приказани су у сљедећој табели: 
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Табела број 11: Подаци о инвестицијама и донацијама 

НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ 
ГОДИНА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРИЈЕДНОСТ 

ИНВЕСТИЦИЈЕ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
ФИНАНСИЈЕР 

Санација мокрих чворова у ПО 

Присоје 
2013-14 1.800,00 

 

Локална заједница, 

родитељи, школа 

 

Уградња дијела вањске 

столарије (хол ЦШ) 
2015. 4.050, 00 Локална заједница Општина Прњавор 

Уградња система централног 

гријања (ЦШ) 
2015. 44.334,46 Буџет РС 

Министарство 

просвјете и културе 

РС 

Набавка школског намјештаја 2018. 2.997,54 Буџет РС 

Министарство 

просвјете и културе 

РС 

Набавка школског намјештаја 2018. 3.004,00 
Буџет општине 

Прњавор 
Општина Прњавор 

Извор: Годишњи програм рада Основне школе за школску 2018/2019. годину 

 

4. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 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 

2018/2019. наставу похађа укупно 1.006 средњошколаца. 

 

 

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

 

 У школској 2018/2019. години наставу похађа укупно 719 ученика распоређених у 35 

одјељења,настава се изводи у двије смјене. Школа има 96 запослених радника и то 25 

ваннаставних и 71 наставни радник, као и 5 стручних сарадника (педагог, психолог, 

дефектолог, библиотекар и социјални радник).  

 У први разред у овој школској години укупно је уписан 191 ученик, распоређен у 9 

одјељења. 

 Ученици се образују из 5 стручних области, са припадајућим смјеровима, и то: 

 

 ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИНА 

� Економски техничар  

� Банкарски техничар  

� Пословно-правни техничар  

� Трговачки техничар  

� Трговац  

 

МАШИНСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА 



 

� Машински техничар

� Аутомеханичар  

� Варилац  

� Бравар  

� Обрађивач метала

 

ПОЉОПРИВРЕДА

� Пољопривредни техничар

� Прехрамбени прерађивач

 

ШУМАРСТВО И ОБРАДА

� Техничар за обраду

� Столар  

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

� Техничар телекомуникација

� Техничар рачунарства

� Аутоелектричар  

� Електричар  

 

 Наставу у претходној 

укупно наведеног броја ученика

има пролазну оцјену. Одличних

42,6% и довољних 44 или 5,9

на нивоу школе износи 3,52. 

 На наредном графикон

„Иво Андрић“ Прњавор за пос

 

 У протеклих пет година

вриједности4.600,00 КМ, а средства

 

4.2. Јавна установа Гимназија

 

 Према подацима за школску

радника, од чега 32 наставника

 У школској 2018/2019. 

ученика распоређених у 13 

924

0

200

400

600

800

1000

2015/2016

Графикон број 3 

техничар за компјутерско конструисање  

 

метала резањем  

ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ 

Пољопривредни техничар  

прерађивач  

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА 

обраду дрвета  

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

телекомуникација  

рачунарства 

 

 школској 2017/18. години похађало је укупно

ученика, на крају школске 2017/18. године 722 

Одличних је 99 или 13,4 %, врлодобрих 264 или 35,7

или 5,9%. На поправни испит је упућено 17 ученика

 

ону приказано је кретање укупног броја ученика

за посљедње четири школске године. 

 

пет година инвестирано је углавном за набавку

а средства су обезбијеђена из донаторских извора

Гимназија Прњавор 

за школску 2018/2019. годину у школи је укупно

наставника и 10 ваннаставних радника. 

 2018/2019. години наставу у Гимназији Прњавор

 13 одјељења, од тога 8 одјељења општег

834
756 719

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Графикон број 3 - Укупан број ученика у посљедње четири 

године

17 

је укупно 739 ученика. Од 

године 722 ученика или 97,7%, 

или 35,7%, добрих 315 или 

ученика. Просјечна оцјена 

ја ученика у средњој школи 

 

набавку опреме, укупне 

донаторских извора. 

је укупно запослено 42 

Прњавор похађа укупно 287 

општег смјера, 1 одјељење 

Укупан број ученика у посљедње четири 
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друштвено-језичког смјера
2
 и 4 рачунарско-информатичког. Од укупног броја ученика 170 је 

одабрало општи смјер, 98 рачунарско-информатички а 19 друштвено-језички смјер.  

 У први разред уписана су 63 ученика, што је за 2 ученика вишеу односу на прошлу 

годину.  

 У наставку се налази табеларни преглед укупног броја ученика по разредима у 

школској 2018/2019. години. 

 
 Табела број 12: Укупан број ученика по разредима 

 

У претходној школској години наставу је похађало укупно 305 ученика. Од укупно 

наведеног броја ученика, на крају школске 2017/2018. године, 304 ученика или 99,7% има 

пролазну оцјену. Одличних је 105 или 34,4%, врлодобрих 129 или 42,3%, добрих 59 или 

19,3% и довољних 11 или 3,6%. На поправни испит је упућен један ученик. Просјечна оцјена 

на нивоу школе износи 4,07. 

 Нанаредном графикону приказано је кретање укупног броја ученика у Гимназији 

Прњавор за последње четири школске године. 

 

 
 

У протеклих пет година обезбијеђено је 19.500,00 КМ донаторских средстава и 

инвестирано 62.173,61 КМ од стране Министарства просвјете и културе РСи општине 

Прњавор. 

Према подацима ЈУ ЦСШ “Иво Андрић“ Прњавор и ЈУ Гимназија Прњавор за све 

ученике који су наилазили на потешкоће у савладавању градива организована је допунска 

настава, а такође и припремна настава пред полагање поправних испита. 

 

 

 

                                                           
2
У школској 2018/2019. години формирано је одјељење друштвено-језичког смјера. 

325

344

307

287

250

300

350

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Графикон број 4- Укупан број ученика у последње четири 

школске године

ЈУ ГИМНАЗИЈА ПРЊАВОР 

СМЈЕР, 

ОБРАЗОВНИ 

ПРОФИЛ-

ЗАНИМАЊЕ 

I разред II разред III разред IV разред УКУПНО 

ОПШТИ 20 37 72 41 170 

ДРУШТВЕНО-

ЈЕЗИЧКИ 
19 - -  19 

РАЧУНАРСКО- 

ИНФОРМАТИЧКИ 
24 23 23 28 98 
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5. ЈУ ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ПРЊАВОР 

 

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

Скупштине општине постала је самостална радна организација. Школа је пререгистрована 

2007. године и усклађена са важећим законским прописима. Такође је одлуком Владе РС од 

августа 2012. године, прилагођен назив школе у Јавна установа Школа за основно музичко 

образовање Прњавор. Од септембра 2017. године школа почиње са радом као Јавна установа 

музичка школа „Константин Бабић“ Прњавор у оквиру које се поред наставе за основно 

музичко образовање одвија и средње музичко образовање. 

 Од школске 2017/2018. године настава се одвија у новом школском објекту, који је 

изграђенпо свим педагошким стандардима предвиђеним за музичке школе.Нова школска 

зграда има сопствено гријање на пелет. 

 У основној музичкој школи настава је организована на одсјеку за класичну музику. 

Настава се изводи индивидуално на шест инструмената: хармоника, клавир, гитара, виолина, 

флаута, кларинет и групно: солфеђо, теорија музике, хор, оркестар и камерно музицирање. 

 У средњој музичкој школи настава је организована на два одсјека: Музички извођач и 

Музички сарадник-теоретичар. Настава се изводи индивидуално на пет инструмената: 

хармоника, клавир, гитара, виолина, флаута, затим за предмете клавир за теоретичаре и 

упоредни клавир за инструментални смјер.  

 У школској 2018/2019. години уписано је укупно 203 ученика. Два ученика похађају 

истовремено по два смјера, што је укупно 205 ученика на свим смјеровима.Ове школске 

године именован је тим за развојни план школе који ће дати смјернице за унапређење и 

развој основне и средње школе.Наставу у основној и средњој школи изводи 36 наставника. 

 Претходне школске године у основну музичку школу уписано је 185 ученика, с тим да 

су два ученика похађала по два смјера што је укупно 187 ученика. Програмску основу чине 

ученици од припремног до шестог разреда, са 22 одјељења, распоређених у 16 класа и то на 6 

инструмената: хармоника, клавир, гитара, виолина, кларинет и флаута. 

У средњу музичку школу прошле школске године уписано је 18 ученика, од чега је 

осам ученика паралелно похађало и другу средњу школу Гимназију. Ученици су били 

распоређени у једно одјељење I разреда и једно одјељење II разреда са два одсјека: Музички 

извођач и Музички сарадник теоретичар. 

 Успјех ученика на крају прошле школске године је сљедећи: од укупно 143 ученика 

од првог до петог разреда 93 је одличних или 65,03%, врлодобрих 39 или 27,27%, добрих 9 

или 6,30% ,2 довољних или 1,4%. У протеклој школској години није било ученика са 

закљученом негативном оцјеном, нити ученика који је неоцијењен. Средња оцјена је 4.56. 

Укупно изостанака је 913, и то 913 оправданих. Није било изречених васпитно 

дисциплинских мјера и владање је код свих ученика примјерно. Годишњи програм за 

школску 2017/18. годину је у цјелости реализован.  

 Школа је узела учешће на разним концертима и манифестацијама у граду и ближој 

околини. Успостављена је сарадња самузичком школом у Болеславецу (Пољска). 

На разним такмичењима освојено је 36 награда, од чега 16 првих, 14 других и 6 

трећих награда, те једна похвала за учешће на такмичењу клавира. Сви концерти који су 

одржани у организацији школе у просторијама школе или у Дому културе Прњавор, били су 

добро посјећени од стране грађана и представника локалне заједнице. 

 

 



20 

 

 

6. УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ 

 

 Култура обухвата различите форме културног изражавања, путем промоције и 

презентације културних и умјетничких садржаја. 

 Основни носиоци културних збивања на подручју општине Прњавор су ЈУ Народна 

библиотека Прњавор и ЈУ Центар за културу Прњавор. 

 

 

6.1. ЈУ Народна библиотека Прњавор 

 

Јавна установа Народна библиотека Прњавор постоји као институција од важностиза 

све становнике општине Прњавор. Сврха јој је промоција општег образовања, писмености, 

културе читања, свестраног информисања и стицања знања. Установа има три запослена 

радника. 

У 2018. години уписано је 725 корисника, од тога на одјељењу за одрасле 342 

корисника, а на дјечијем одјељењу 383 корисника. 

Што се тиче креативних радионица у склопу Народне библиотеке одржавају се 

радионице за дјецу предшколског и школског узраста. Радионице се одржавају преко цијеле 

године. Одржане радионице током 2018. године су: 

� Педагошка радионица за дјецу предшколског и школског узраста  

� Стрип школа 

� Радионица са пјесником Аднаном Селимовићем 

� Радионица на тему читања која се одржава у сарадњи са центром за њемачки 

језик. 

 Обнова фонда библиотеке током 2018.године је била сљедећа: 

• одјељење за одрасле: на одјелу за одрасле прибављено је укупно 174 нових 

наслова и 19 књига (завичајна збирка). 

• одјељење за дјецу: на одјелу за дјецу прибављено је укупно 85 нових наслова. 

 

 Током 2018. године није било значајних инвестиционих улагања. 

 

6.2. ЈУ Центар за културу Прњавор 

 

Јавна установа Центар за културу Прњавор има 7 стално запослених радника, а 

послове диригента Градског хора Дома културе обавља професор музике на основу уговора о 

дјелу. 

У Дому културе у току 2018. године одржанo је укупно 143 различитих догађаја, од 

чега 91 културни догађај и 52 остале разноврсне активности. 

 

Структура културних догађаја је сљедећа: 

 

� Дјечије позоришне представе (21) 

� Позоришне представе за грађане (13) 

� Монодраме и стенд-ап комедије (6) 

� Филмови играни (7) 
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� Филмови анимирани (4) 

� Промоције књига (10) 

� Концерти разних жанрова (12) 

� Разне изложбе (3) 

� Фестивал националних мањина (1) 

� Општинска смотра фолклора (1) 

� Свечане академије (4) 

� Маскенбал (1) 

� Вече поезије (2) 

� Караоке шоу (1) 

� Осмомартовски програм (1) 

� Избор спортисте 2017. године (1) 

� Конференција беба (1) 

� Циркус (1) 

� Пјесничка нова година (1). 

 

У току календарске године укупно је реализован 91 различит културни догађај. Поред 

тога, у сали Дома културе, амфитеатру и холу су одржавани разни догађаји,  а то су: 

 

� Семинар за пољопривреднике (7) 

� Стручне обуке за запошљавање (7) 

� Школа стрипа за дјецу (1) 

� Подјела диплома матурантима (2) 

� Скупштине невладиних организација (10) 

� Сједнице привредног савјета (2) 

� Страначки скупови (18) 

� Јавна расправа (1) 

� Крсна слава Борачке организације (1) 

� Парастос за погинуле борце (1) 

� Симултани шаховски меч (1) 

� Годишњица планинара (1). 

 

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

подршку локалне заједнице и начелника општине Прњавор. 
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7. ЗАКЉУЧАК 

 

На основу анализираних параметара који су били предмет Информације, може се закључити 

сљедеће: 

 

• У четири предшколске установе на подручју општине Прњавор тренутно борави344 

дјеце. Ако се узме у обзир укупан број дјеце до шест година старости
3
 и број дјеце 

која бораве у вртићима, може се закључити да је мање од 30% дјеце тог узраста 

обухваћено предшколским васпитањем. 

 

• Основну школу у школској 2018/19. години похађа укупно 2.767 ученика, што је за 84 

ученика мање у односу на претходну школску годину. Евидентно је да се број ученика 

који похађају основну школу на подручју општине Прњавориз године у годину 

смањују, те дастање у погледу броја одјељења у три матичне школе (ОШ „Иво 

Андрић“ Кулаши, ОШ „Меша Селимовић“ Насеобина Лишња и ОШ „Вук Караџић“ 

Доњи Вијачани) није на задовољавајућем нивоу да би исте задржале самосталност у 

наредном периоду. 

 

• У двије средње школе у школској 2018/19. години наставу похађа укупно 1.006 

средњошколаца, што је за 57 средњошколаца мање него претходне школске 

године,чиме се наставља тренд смањења броја ученика у средњим школама. 

 

• У свих осам основних и двије средње школе на подручју општине Прњавор, Наставни 

план и програм реализован је у потпуности, као и активности планиране годишњим 

програмима рада основних и средњих школа. 

 

• У школској 2018/19. години у основној и средњој музичкој школи уписано је укупно 

203 ученика. Два ученика похађају истовремено по два смјера, што је укупно 205 

ученика на свим смјеровима.У претходној школској години прва генерација 

средњошколаца успјешно је завршила први разред са просјечном оцјеном 4,80, што је 

изузетно добар успјех. 

 

• Штосе тиче установа за културу са подручја општине Прњавор, у Народној 

библиотеци се повећава број корисника из године у годину, а знатно је обогаћен и 

књижни фонд библиотеке набавком нових наслова, док је у Центру за културу током 

прошле године одржано низ манифестација и осталих садржаја, који су реализовани 

уз подршку локалне заједнице и начелника општине Прњавор. 

 

 

                                                           
3
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. 


