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1.Подносилац извјештаја 

ЈУ Музичка школа „ Константин Бабић“ Прњавор  

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

Годишњи извјештај за 2018. годину ( 01.01.-31.12.2018)  

 

3. Законски основ 

• Законoм о основном образовању и васпитању („ Службени гласник Републике 

Српске“, број 44/17, 31/18 ),  

• Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике 

Српске“, број41/18),  

• Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник Републике Српске“ број: 

94/15),  

• Закон о буџетском систему Републике Српске  ("Службени гласник Републике 

Српске":број:121/12, 52/14, 103/15, 15/16 ),  

• Закон о јавним набавкама БиХ („Службени Гласник БиХ“, број:39/14. 

 

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: 

Јавна Установа  Музичка школа „Константин Бабић“ Прњавор обавља  васпитно-

образовну дјелатност,  шифра делатности је 85.32 техничко и стручно средње 

образовање и 85.52 образовање у области културе. Сједиште школе је у  новом 

објекту који је израдила Општина Прњавор у улици Владике Платона бр.27.  Школа  

је јавна установа у склопу Министарства просвјете и културе Републике Српске. У 

августу мјесецу 2017. године школа је промјенила назив, сједиште и прошира 

дјелатност на средње образовање  у складу са Одлуком Владе Републике Српске 

број: 04/1-012-2-153/17 од 15.06.2017. године која је изашла у Службеном Гласнику 

РС број: 62/17. Оснивач школе је Владе Републике Српске, са сједиштем у улици Трг 

Републике Српске број 1 у Бања Луци. Школа је регистрована код Пореске управе 

Републике Српске под бројем ЈИБ-а: 4401228180008,а од Републичког завода за 

статистику Републике Српске додјељен је матични број 01231430. Школа је 

регистрована  као буџетски корисник под организационим кодом 0840005. На дан 



31.12.2018. године стање запослених је 34радника, од тога 28 радника на неодређено, 

а 6 радника на одређено радно вријеме.Од 34 радника 6 радниака је вананаставних, а 

осталих 28 је наставних радника. Од 34 радника 20 наставника изводи наставу 

изводе у средњој школи, Школа је у школској 2018/19 уписала 205 ученика, од чега 

је 18 ученика уписано у први и други разред  средње музичке школе.  

 

Расположиви људски ресурси: 

 

Табела 1:Квалификациона структура и укупан број запослених 

Р.Б. Опис  Број радника  

  2016 2017 2018 

1. ВСС 11 21 26 

2. ВШС 1 1 1 

3. ССС 5 6 5 

4. ВК 0 0 0 

5. КВ 0 0 0 

6. ПК И НК 1 2 2 

 Укупно 18 30 34 

 

 

 

 

Материјални ресурси: 

Школску зграду направила је Општина Прњавор за потребе извођења наставе основног 

и средњем музичког образовања. Зграда има приземље и спрат, укупног затвореног 

простора је 717 м2.  

Укупна набавна вриједност опреме је 137.855,21 КМ укупна испрвка вриједности са 

даном 31.12.2018.године је 96.252,57 КМ, те је укупна садашња вриједност опреме  

41.602,64 КМ .   

 

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

по којима је организација препознатљива) 

ЈУ Музичка школа „Константин Бабић“ Прњавор врши основно и средње музичко 

образовање. 

Културна и јавна дјелатност музичке школе произлази из њене образовне,васпитне и 

културне улоге у средини у којој се школа налази. Школа на организован начинуводи 

ученике у јавни и културни живот средине у којој се налази. Музичка школа учествујеу 

културној и јавној дјелатности на следећи начин: 

- Организовањем концерата ученика, ансамбала, оркестра и хора у школи и ван ње. 

- Учешћем на такмичењима, фестивалима, смотрама и осталим манифестацијама. 

- Учешћем ученика у програмима пригодних прослава у општини, граду, републици. 



- Учешћем наступа ученика на масовним медијима. 

- Размјеном концерата са другим школама у земљи и иностранству. 

- Организовањем сусрета, трибина, савјетовања са тематиком музичко 

стручногобразовања. 

Ученици у средњој музичкој школи су уписани у струци култура и умјетност за 

занимања:  

1. Музички сарадник – теоретичар  

2. Музички извођач . 

 

 

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: 

Концерти и наступи ученика: 

 
03.10.2018. године одржан концерт поводом промоције гудачког одсјека. 

15.10.2018. године одржан програм добродошлице за ученике и професоре из Чешке у сарадњи са 

Гимназијом Прњавор. 

08.11.2018. године тв екипа РТРС-а снималали су прилог о ученику петог разреда ОМШ , 

Александром Дворанчићем из класе проф. Јовице Тополовића. 

15.11.2018. године одржан концерт првачића клавирског одсјека. 

28.11.2018. године одржан концерт под називом „ Вече гитаре“. 

06.12.2018.Смотра ученика средње музичке школе  

12.12.2018. године одржан Полугодишњи концерт. 

15.12.2018. године 12 ученика ОМШ и СМШ наступали су на свечаном отварању ресторана 

Лебурић. 

18.12.2018. године ученици СМШ посјетили су Дневни центар Невен и одржали мини концерт . 

24.12.2018. године наступ хора ОМШ у Новогодишњем програму за додјелу пакетића. 

26.12.2018. године одржан хуманитарни концерт ученика СМШ за помоћ породици Милинчић. 

27.12.2018. године одржан концерт клавирског одсјека. 

31.12.2018. године наступ ученика у програму обиљежавања дјечије Нове године у Центру за 

културу. 

 

Остали концерти организовани у школи: 
17.09.2018. године одржан концерт пијанисте проф. Динке Благојевића ( Академија умјетности у 

Бања Луци ). 

18.10.2018. године проф. Сњежана Поповић-Вулета( Академија умјетности у Бања Луци), одржала 

је солистички концерт. 



29.11.2018. године проф. Соња Чуле  и „Академске флауте“ одржале су концерт у концертној сали 

школе. 

 

Стручно усавршавање наставника и ученика и унапређивање васпитно-образовног рада: 
28.02.- 02.03.2018. године ДЕВЕТА ШКОЛА ПЕДАГОГА И ДИРЕКТОРА ОСНОВНИХ ШКОЛА И 

ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА-  присуствовали Ђорђе Ковачевић директор школе и Гордана 

Бабић педагог школе. 

09.03. 2018. године СЕМИНАР ХАРМОНИКЕ – присуствовао Јовица Тополовић професор 

хармонике. 

02.-04.04.2018. године ДЕВЕТА ШКОЛА ПЕДАГОГА И ДИРЕКТОРА СРЕДЊОШКОЛСКИХ 

УСТАНОВА -  присуствовали Ђорђе Ковачевић директор школе и Гордана Бабић педагог школе. 

29.06.-01.07.2018. СТРУЧНА ЕКСКУРЗИЈА – присуствовали Ђорђе Ковачевић директор школе, 

Гордана Бабић педагог школе, Наташа Ковачевић професор солфеђа, Тина Дабић професор 

клавира, Бојана Бацковић професор српског и италијанског језика , Драгослав Нинковић професор 

информатике, Славица Дивчић професор историје, Јелена Станић професор енглеског језика, 

Јовица Тополовић професор хармонике и Срђан Весић пофесор теоријских предмета. 

16.08.2018. године Савјетовање за директоре основних и средњих школа РС- присуствовао Ђорђе 

Ковачевић директор школе. 

27.08.2018. године Савјетовање за педагоге и психологе основних и средњих школа РС- 

присуствовала Гордана Бабић педагог школе. 

08.03.2018. године два ученика ОМШ присуствовали су семинару из хармонике- предавач проф. 

Борут Загорански. 

21.03. 2018. године три ученика ОМШ и једна ученица СМШ присуствовали мастеркласу за 

клавирски одсјек- предавач проф. Дејан Јанковић. 

23.04.2018. године пет ученица ОМШ и једна ученица СМШ присуствовале су предавању на тему 

Руковање флаутом- предавач рестауратор  и репаратор Рок Ерјавец. 

04.05.2018. године проф. Биљана Јашић Радовановић одржала је мастерклас ученицима клавирског 

одсјека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 6. Интернацонални фестивал хармонике у Београду, 

- 10. Међународни фестивал хармонике „ Дани хармонике“ у Угљевику, 

- 3.Интернационални фестивал музике „ Примавера“ у Бијељини, 

- Меморијал „ Аца Панић“ у Младеновцу, 

- 18. такмичење младих пијаниста у Зрењанину, 

- 18. међународни фестивал у Аранђеловцу,  

- 23. Међународно такмичење Петар Коњовић у Београду.  

-  

 

Остварени резултати: 

Ученици постижу изузетно добар успјех у учењу и владању, тако да је на крају 

првог полугодишта школске 2018/19 године од 17 ученика средње музичке школе 

њих 8 има одличан успјех а 9 врлодобар успјех.  

 

На Републичком такмичењу у 2018. години освојено је 10 награда од чега су 2 прве, 

6 других и 2 треће награде.  

На међународним ии нтернационалним такмичењима у 2018. години освојено је 26 

награда, од чега је 14 првих, 8 других и 4 треће.  

 

Сваки концерт у који организује  музичка школе позитивно утиче на развој не само 

школе већ и на развој Општине, јер поред наших учениак на концертима учествују 

еминетни професори и познати извођачи солисти на нашим просторима.   

 

Сваки наступ ученика на концертима и такмичењима подиже им самопоуздање и 

буди у њима још већу жељу за радом и усавршавањем.  

 

Захваљујући учешћима на бројним семинарима и радионицама, наставници су све 

стручнији и прихватају новине у извођењу наставе а све у циљу бољег  

 

 

  



 

Табела 2: Финансијски показатељи 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  

ПРЕТХОДН

И ТЕКУЋИ 

ИНДЕК

С 

Расходи за бруто плате       

Расходи за бруто накнаде трошкова и 

осталих личних примања запослених  0  2999,55   

Расходи по основу закупа       

Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга  0  8311,77   

Расходи за режијски материјал    698,81   

Расходи за материјал за посебне намјене   43,97    

Расходи за текуће одржавање       

Расходи по основу путовања и смјештаја    61,50   

Расходи за стручне услуге    918,45   

Расходи за услуге одржавања јавних 

површина и заштите животне средине       

Остали неквалификовани расходи    591,26   

Расходи финанцирања и други 

финансијски трошкови       

Издаци за прибављање зграда и објеката       

Издаци за набавку постројења и опреме       

Остали непоменути расходи       

 УКУПНО РАСХОДИ  0  11311,,32   

ПРИХОДИ 

ПРЕТХОДН

И ТЕКУЋИ 

ИНДЕК

С 

Властити приходи  0  850   

Приходи из буџета општине  0  0   

УКУПНО ПРИХОДИ  850  
 

 

Проблеми у раду: 

 

Ученици средње школе, проводе десет пута више времена у школи, него ученици основне 

школе. Поређења ради, предметна настава средњошколаца траје сваки радни дан у 

просјеку по шес часова дневно, након чега слиједи настава индивидуалних предмета и 

предмета који се изводе у групама до 2 до 5 ученика: клавира, хармонике,  виолине, 

флауте, кларинета, гитаре, хор/оркестар, камерна музика, упоредни клавир, корепетиција, 

читање са листа , камерна музика, солфеђо, теорија музике, читање са листа и 

корепетиција. Затим сви средњошколци користе мимо наставе учионице и школске 

инструменте за вјежбање, у складу са слободним терминима наставе. На тај начин ''троше'' 

школске инструменте и учила пуно више него ученици основне школе. Њихови програми 

су тежи, дуготрајнији и многобројнији у складу са наставним планом и програмом. Један 

ученик средње школе, вјежбајући ван наставе на школском инструменту, проведе у 



просјеку два сата дневно. А ученици основне школе не вјежбају на школским 

инструментима уопште.  

   Музичка школа спада у једно од најскупљих образовања, јер је набавка и сервисирање 

инструмената (учила) веома скупо. Инструменти који се користе у образовном процесу су 

цјеновног ранга од неколико хиљада КМ (5.000,00) па све до неколико десетина хиљада 

КМ 

 

Мјере за превазилажење проблема: 

 

- Обнова старих инструмената  

- Набавка нових инструмената . 

 

 

 

 

  

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: 

Музичка школа планира да за наредни период до три године спроведе сљедеће 

активности: 

- Да број ученика у четири  одјељења средње школе броји најамње 40 ученика. 

- Да за наставу етномузиколигије обезбиједимо стручно лице- етномузиколога. 

- Да се прошири гудачки одсјек увођењем наставе виоле или виолончела. 

- Да се прошири дувачки одсјек увођењем наставе саксофона. 

- Да се у учионицама за извођење групне наставе уведе школско звоно. 

- Да допунимо библиотеку-нототеку стручном литературом. 

- Да набавимо лаптоп и шест рачунара. 

- Да се заврши уређење школског дворишта. 

- Да низом осмишљених презентација, плаката и флајера промовишемо школу. 

 

Активности за унапређење пословања: 

 



Планирамо сљедеђе активности: 

-обнова музичких инструмената, 

- омогућити наставницима и ученицима да присуствују што већем броју семинара и 

едукација  

- осавремењивање наставног садржаја, 

- организовање иновативних модела наставе, 

- набавка интерактивне табле за потребе групне наставе, 

- организовање доодатне и припремне наставе за такмичаре, 

- комтинуирано праћење рада  и напретка сваког ученика 

- побољшање комуникације на релацији наставник- ученик, 

- повећање квалитета знања, 

- плански  мотивисање ученика за рад и вјежбање, 

- увођење наставе оркестра гитара, 

- увођење  секција на основу интересовања ученика, 

- припреме ученика за годишње  испите, 

- набавка осталих неопходних учила. 

 

 

 

Едукација и стручно усавршавање: 

 

Поред семинара и радионица у организацији школе и других установа у Босни и 

Херцеговини, омогућити наставницима и ученицима присуство семинарима, 

радионицама и мастеркласовима и ван граница Босне и Херцеговине.  

 

Планирана средства и извори: 

 

-Из властитих средстава планирамо набавити инструменте неопходне за проширење 

одсјека виоле, виолончела и саксофона.  

- Од Министрства просвјете и културе у 2018 години добили смо само стредтва за 

трошкове роба и услуга у пословању, нисмо имали никаквих средстава за набавке 

опреме.  

- У плану набаки школа сваке године планира одређена средтва за стручно 

усавршавање и то из власитих средстава.  

 

 

Захтјеви према буџету: 

За потребе наставног процеса средњег образовања неопохадан нам је бар један 

пијанино чија је тржишна цијена око 10.000,00 КМ, на име набавке опреме тражимоод 

Општине Прњавор додатна средства у износу 10.000,00 како би могли обављати 

квалитетно и несметано наставни процес. 

 

 



 

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

 

 

Да би све планиране активности текле неометано и на најквалитетни начин наопходна 

је набавка инструмената.  

 

 

9. Додатак: 

Списак табела 

Табела 1:Квалификациона структура и укупан број запослених 4 

Табела 2: Финансијски показатељи.. 8 

 

 


