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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 

Члан158.став 3.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.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. 
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-Расположиви људски ресурси: 

Табела 1:Квалификациона структура и укупан број запослених 

Р.Б. Опис  Број радника  

  2016 2017 2018 

1. МР   3 

2. ВСС 80 72 73 

3. ВШС 2 2 2 

4. ССС 2 3 3 

5. ВК 3 4 4 

6. КВ 2 2 1 

7. ПК И НК 10 10 10 

 Укупно 96 99 96 
 

 

 

-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 2018. години: 

а) Васпитно-образовни рад 

б) Припрема ученика за такмичења различитих нивоа током 2018.године 

в) Хуманитарне активности 

г) Сарадња са локалном заједницом, владиним и невладиним организацијама 

д) Стручно усавршавање менаџмента, стручних сарадника, професораи ученика 

ђ) Превенција непожељних 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 2017/2018.године, од укупно 756 ученика, њих 739 је до 

краја школске године похађало наставу у нашој школи. Најбољи успјех остварили 

су ученици III1 економских техничара са средњом оцјеном 4,40. Најлошији успјех 

су постигли I2 обрађивача метала резањем и бравара, просјечна оцјена 2.47. 

Одличних је на крају школске године било 99, врло добрих 264, добрих 315 и 

довољних 44 ученика. Недовољан успјех имало је 17 ученика. Неоцијењена је била 

1  ученица и она је положола разредне испите у јунском испитном року. Просјечна 

оцјена на нивоу школе износила је 3,52. Ученици су направили укупно 44 859 

изостанака, и то 39 264 оправданих и 5 595 неоправданих изостанака. Просјечан 

број изостанака по ученику износи 61. Примјерно владање имао је 441 ученик, врло 

добро 122, добро 59, задовољава 56 и не задовољава 61 ученик. Изречено је укупно 

298 васпитно-дисциплинских мјера, и то 120  укора одјељењског старјешине, 59 

укора одјељењског вијећа, 109 укора наставничког вијећа, 10 укора директора  и 6 

ученика је искључено из школе.  

У току првог полугодишта школске 2018/2019.године, од укупно 719 

ученика, њих 715 је до краја првог  полугодишта похађало нашу школу. Најбољи 

успјех остварили су ученици IV1 економских техничара са средњом оцјеном 4,24. 

Најлошији успјех су постигли I2 аутомеханичар+варилац , просјечна оцјена 1,58. 

Одличних је на крају полугодишта било 86, врло добрих 208, добрих 198 и 

довољних 14 ученика. Недовољан успјех имао је 201 ученик. Неоцијењених је било 

8  ученика. Просјечна оцјена на нивоу школе  је 2,92. Ученици су направили 

укупно 19 983изостанка, и то 17 021 оправдан и 2 962 неоправдана изостанака. 

Примјерно владање имало је 538 ученика, врло добро 80, добро 49, задовољава 27 и 

лоше 21 ученик. Изречено је укупно 188 васпитно-дисциплинских мјера, и то 87  

укора одјељењског старјешине, 48 укора одјељењског вијећа, 47 укора 

наставничког вијећа, 5 укора директора  и 1 ученик је искључен из школе. 

 

б) Припрема и учешће ученика за такмичења различитих нивоа током 
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2018.године (важнија постигнућа): 

- на републичком такмичењу из њемачког језика-А2 ниво ученица Јована 

Дуронић је освојила 3. Мјесто, те након тога учествовала на Олимпијади из 

њемачког језика у Сарајеву 

- на регионалном такмичењу у атлетици наши ученици постигли су сљедеће 

резултате: Александар Легеновић 3. мјесто у скоку у даљ иМилан Видовић1. 

мјесто у трчању на 100 метара 

- на међународној изложби идеја, иновација и стваралаштва „ИНОСТ 2018“ 

екипа наше школе, под менторством наставника Илије Голића, освојила 1. 

мјесто, са иновацијом „Соларна машине за сушење воћа“. Екипу наше 

школе сачињавали су сљедећи ученици:Драгиша Пакушевски, Огњен 

Живковић,Радослав Вукић, Михаел Маринковићи Жарко Живанић  

- на општинском такмичењу из прве помоћи за узраст омладине, екипа наше 

школе освојила је 2. мјесто. 

- на републичком такмичењу у атлетици ученик Милан Видовић освојио је 2. 

мјесто у дисциплини трчања на 100 метара.  

- на јуниорском првенству БиХ у атлетици ученик Никола Петровић освојио 

је златну медаљу на 5000 метара и сребрну на 3000 метара. Ученик Милан 

Видовић је у спринтерским тркама на 100 и 200 метара освојио 4. мјеста  

- на 23. Међународној изложби фотографије „Оток и море“, фото клуба 

„Корнати“ из Хрватске, изложене су фотографије наших ученика Тее 

Бороденко и Јована Дукића.  

- на 32. Међународном фестивалу иновација, знања и стваралаштва „Тесла 

фест 2018“, одржаном у Новом Саду, нашу школу представљали су ученици 

Огњен Живковић, Радослав Вукић, Жарко Живанић и Михаел Маринковић, 

под менторством наставника Илије Голића. Са експонатом „Соларна 

машина за сушење воћа“ освојили су сребрну плакету и прву награду. 

- под подкровитељством Гете института, у Загребу је одржан сусрет 

редакције листа „Nasch-Pasch“, у којој већ неколико година вриједно и 

успјешно пишу чланке и ученици наше школе. И овог пута смо имали свог 

представника, а то је Анђела Ђукић, ученица трећег разреда економске 

струке. 

- ученици четвртог разреда економске струке, Милош Вељанчић и Јована 

Малешевић, освојили су треће мјесто на конкурсу „Види шта читам“, 

објављеном од стране ЈУ Народна библиотека Прњавор.  

 

      в) Реализација хуманитарних активности током 2018.године: 

Током првог полугодишта 2018/2019.године Савјет ученика поново се бавио 

хуманитарним радом. Покренули су хуманитарну акцију прикупљања новчаних 

средстава за лијечење Дарка Дрљаче из Новог Града. 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 око 300 новогодишњих пакетића. 

63 пунољетна ученика, у сарадњи са Црвеним крстом Прњавор, пријавило се за 

акцију добровољног давања крви, организованом поводом Дана општине 
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Прњавор. 

 

г) Сарадња са локалном заједницом, владиним и 

невладиниморганизацијама током 2018.године: 

- 05.03.2018. године у сарадњи са Центром за социјални рад Прњавор за 6 

породица у стању социјалне потребе уручени пакети помоћи прикупљени 

током реализације пројекта „Ја грађанин“; 

- 08.03.2018. године директорица Мирела Милијаш, педагог Јелена 

Латиновић, психолог Драгана Главан, заједно са  7 ученика, присуствовале 

су дебати на тему „ЕУ у посјети локалним заједницама“, одржаној на 

ининцијативу уреда Специјалног представника ЕУ у БиХ; 

- 29.03.2018.године у оквиру пројекта „Партнерство за квалитетна радна 

мјеста и конкурентност“, нашој школи уручена је и пуштена у рад опрема 

вриједна око 40000 км. Ријеч је о 3 симулатора ЦНЦ машине, уз пратећи 

софтвер за извођење операција стругања и глодања, који су инсталирани на 

16 рачунара. 

- 30.03.2018. директорица Мирела Милијаш и наставник практичне наставе у 

машинској струци Илија Голић, заједно са 6 ученика, представљали су нашу 

школу на Трећем сајму занимања РС, на коме је учествовало око 10000 

ученика и професора из око 130 школа РС 

- 10.-14.04.2018.године у склопу међународног споразума о сарадњи средњих 

школа, наша школа и Гимназија Прњавор, под покровитељством општине 

Прњавор, биле су домаћини делегацији из Пољске, коју су сачињавали 

директор Гимназије из Болеславиеца, 5 професора и 30 ученика. 

- 11.04.2018.године наша школа уврштена је у једну од 14 пилот-школа за 

увођење програма „Успостављање рефералног механизма подршке дјеци у 

школама РС“ 

- 15.04.2018.године група од 20 ученика, у пратњи професорице историје 

Жане Обрадовић-Атлагић, присуствовала је обиљежавању страдања жртва а 

усташког злочина у Другом свјетском рату у спомен подручју Градина 

- 16-20.04.2018. ученици завршних разреда прошли су прву фазу обуке у 

активном тражењу посла, која је проведена у склопу пројекта „Партнерство 

за квалитетна радна мјеста и конкурентност“ 

- 18.04.2018. у организацији Студентског парламента бањалучког 

универзитета одржана је манифестација „Дани отворених врата“, на којој је 

присуствовало 83 матуранта из наше школе, у пратњи одјељењских 

старјешина 

- 03.-08.05.2018. ученици завршних разреда прошли су другу фазу обуке у 

активном тражењу посла, која је проведена у склопу пројекта „Партнерство 

за квалитетна радна мјеста и конкурентност“. 

- 17.05.2018. у склопу реализације програма професионалне оријентације 

ученика деветих разреда, у сарадњи са Центром за културу Прњавор и 

основним школама наше општине, три средње школе одржале су 

манифестацију „Дани отворених врата“, током које су презентовани планови 

уписа, те дати основни подаци о условима уписа, потребној документацији и 

најважнији  подаци везани за свако од занимања која су у плану уписа. 
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- 03.-06.06.2018. у организацији Гете института, у Tеслићу је одржан љетњи 

камп под називом „Спортска академија“, на коме је учествовало 5 ученика 

наше школе, у пратњи професорице Јадранке Видовић. 

- 09.07.2018. директорица Мирела Милијаш учестовала је на четвртој 

сједници Привредног савјета општине Прњавор. 

- 05.10.2018. директорица Мирела Милијаш учествовала је у Дому културе 

Прњавор на Регионалној конференцији о  локалним партнерствима за 

запошљавање, гдје је имала презентацију на тему: „Побољшање капацитета 

ЈУ ЦСШ „Иво Андрић“ за извођење практичне наставе“. 

- 23.10.2018. директорица Мирела Милијаш учествовала је, у Бања Луци,  на 

промоцији „ЕУ 4 бизнис пројекта“ који има за циљ да допринесе 

економском расту и отварању нових радних мјеста, кроз подршку 

конкурентности и иновацијама у извозно орјентисаним секторима, као и у 

пољопривреди и преради хране, туризму, руралном развоју, те 

подузетништву у БиХ. Пројект је вриједан 16 милиона еура, а заједнички га 

финансирају ЕУ и СР Њемачка.  

- 13.11.2018. директорица Мирела Милијаш присуствовала је петој сједници 

Привредног савјета општине Прњавор, на коме је, између осталог, 

разговарано и о приједлозима за израду плана уписа у први разред школске 

2019/20 године. 

- 19.11.2018. у сарадњи са општином Прњавор реализован је час практичне 

наставе у економској и пословно-правној струци чија је тема била „Матична 

књига“.Час је одржао матичар наше општине Жељко Божуновић, а ученици 

су уз његову помоћ практично усвојили знање из ове области. 

- 20.11.2018. ученици другог разреда (пет одјељења поподневне смјене) у 

пратњи својих професора присуствовали су у Дому културе Прњавор 

обиљежавању 100 година од ослобођења наше општине у Првом свјетском 

рату. Обиљежавање је организовало Удружење ратних добровољаца 1912-

1918 и њихових потомака и поштовалаца. 

- 22.11.2018. У сарадњи са Центром за културу Прњавор за ученике четвртог 

разреда (пет одјељења) и једно одјељење трећег разреда организовано је 

предавање на тему „Однос религије и науке“. Предавач је био др Војислав 

Јелић, редовни професор на Филозофском факултету у Београду. 

- 29.11.2018. група ученика завршних разреда присуствовала је предавању о 

толеранцији које су, у Борачкој организацији, одржала три ратна војна 

ветерана из реда српског, бошњачког и хрватског народа. 

 

д) Стручно усавршавање менаџмента, стручних сарадника, професора и 

ученика током 2018.године: 

- 26.-28.01.2018. професорица Јадранка Видовић учествовала је, у Коњицу, 

на семинару за мултипликаторе Гете института. 

- 02.02.2018. директорица Мирела Милијаш присуствовала је састанку 

директора основних и средњих школа наше општине. 

- 06.03.2018. директорица Мирела Милијаш присуствовала је састанку 

директора основних и средњих школа наше општине. 

- 12.03.2018. директорица Мирела Милијаш присуствовала је Активу 
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директора средњих школа приједорске регије, одржаном у Козарској 

Дубици. 

- 02.-04.04.2018. директорица Мирела Милијаш и педагогица Јелена 

Латиновић учествовале су, у Теслићу, на семинару на тему : „Васпитна 

функција у средњим школама, вредновање средњих школа и 

препознавање дјеце у ризику“. Организатор семинара су били РПЗ, 

Удружење директора РС и Друштво педагога РС.  

- 11.04.2018. директорица Мирела Милијаш и педагогица Јелена 

Латиновић присуствовале су, у Бања Луци, информативном састанку 

поводом реализације пројекта „Успостављање рефералног механизма 

подршке дјеци у ризику у школама РС“. 

- 04.-06.05.2018. професорица Јадранка Видовић учествовала је, на 

Јахорини, на семинару за мултипликаторе Гете инситута. 

- 22.-24.06.2018. професорица Јадранка Видовић учествовала је, у 

Тарчину, на Бинационалном сусрету мултипликатора Гете института 

БиХ и Хрватске, те на семинару на тему „Тестирање, испитивање и 

евалуација“. 

- 03.07.2018. директорица Мирела Милијаш учествовала је на Апеирону 

на састанку директора средњих школа у организацији РПЗ-а. На дневном 

реду била је анализа успјеха ученика на екстерном вредновању 

постигнућа. 

- 10.07.2018. директорица Мирела Милијаш учествовала је, у Приједору, 

на сједници Актива директора средњих школа приједорске регије.  

- 15.-17.08.2018. психолог Драгана Главан учествовала је, на Јахорини, на 

састанку пројектних тимова у склопу пројекта „Успостављање 

рефералног механизма подршке дјеци у школама РС“. Организатори РПЗ 

и Друштво психолога РС. 

- 15.-24.08.2018. професори присуствовали савјетовањима организованим 

од стране РПЗ-а.  

- 16.08.2018. директорица Мирела Милијаш присуствовала савјетовању за 

директоре, организованом од стране РПЗ-а. 

- 27.08.2018. педагог Санела Модић и психолог Драгана Главан 

присуствовале су савјетовању за педагоге и психологе основних и 

средњих школа РС, у организацији РПЗ-а.  

- 31.08.2018. професори њемачког језика, Емилија Прерадовић, Јадранка 

Видовић, Далиборка Симић и Душко Маринковић учествовали су на 

радионици за наставнике њемачког језика у организацији Хубер 

конференције. 

- 01.09.2018. психолог Драгана Главан и професори Татјана Милијевић и 

Бојан Малбашић, у организацији ЈУ Центар за културу Прњавор, 

завршили тренинг асертивне комуникације „Како успјешно 

комуницирати“.  

- 17.-19.10.2018. психолог Драгана Главан учествовала је, на Јахорини, на 

састанку пројектних тимова у склопу пројекта „Успостављање 

рефералног механизма подршке дјеци у школама РС“. Организатори РПЗ 

и Друштво психолога РС. 
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- 05.11.2018. директорица Мирела Милијаш учествовала на састанку 

Актива директора приједорске регије у Приједору 

 

 ђ) Реализација превентивних активности током 2018.године: 

- Током фебруара мјесеца 2018. психолог Драгана Главан у свим првим 

разредима одржала радионицу на тему „Вршњачко насиље“. 

- 27.03.2018. у склопу реализације програма превенције вршњачког насиља, 

кроз обуку асертивне комуникасније под називом „Ја сам важан- ти си 

важан“, представници ПИМ Универзитета из Бања Луке одржали су 

радионицу у четвртом разреду пољопривредних техничара. 

- 31.10.-09.11.2018 представници Станице полиције Прњавор у свим 

одјељењима првог разреда одржали су предавања, у склопу кампаније МУП-

а на тему „Спријечимо вршњачко насиље“. 

- 09.11.2018. представници Удружења жена обољелих од рака дојке „Нарцис“ 

из Градишке одржали су за ученике четвртог разреда одржали предавање на 

тему „Превенција рака дојке и  рака тестиса“.  

- 30.11.2018. за групу ученика завршних разреда у организацији Црвеног 

крста Прњавор одржано је предавање о репродуктивном здрављу, а поводом 

обиљежавања 01.децембра- Дана борбе против сиде. 

- 07.12.2018. за групу ученика завршних разреда, у склопу програма 

превентивног рада у заједници, психијатар Гордана Креховски и психолог 

Сњежана Зоран, из Центра за ментално здравље Дома здравља Прњавор, 

одржале су предавање на тему: „Адолесценција, алкохолизам- узроци и 

начини лијечења“ 

- 18.-21.12.2018. у свим одјељењима првог разреда припрадници Станице 

полиције Прњавор одржали су превентивно предавање о опасностима 

злоупотребе пиротехничких средстава.  

 

     е) Реализовани пројекти током 2018.године: 

- Пројекат „Успостављање рефералног механизма подршке дјеци у школама 

РС“ (наша школа укључена је у пилот - фазу пројекта) 

- Пројекат „Брига о дјеци- заједничка одговорност и обавеза“ (реализује се од 

2016. године с циљем мултидисциплинарног рјешавања уочених проблема 

код ученика) 

- Пројекат „Ја грађанин“ (реализован у склопу предмета демократија и 

људска права) 

- Пројекат „Ја сам важан- ти си важан“ (реализован у склопу реализације 

програма превенције вршњачког насиља) 

- Пројекат „Партнерство за квалитетна радна мјеста и 

конкурентност“(пројекат се реализује у склопу пројекта „Међународна 
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организација рада“, који финансира ЕУ) 

- Пројекат „Предузећа за вјежбу“ (реализује се у склопу реализације НПП из 

предмета практична настава у економској струци) 

 

 

 

 

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 20.014 42.213 211 

Расходи по основу закупа    

Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга 21.231 19.865 93 

Расходи за режијски материјал 2.996 2.711 90 

Расходи за материјал за посебне намјене 12.000 12.481 104 

Расходи за текуће одржавање 4.994 4.989 99 

Расходи по основу путовања и смјештаја 1.303 1.274 98 

Расходи за стручне услуге 9.350 9.865 105 

Расходи за услуге одржавања јавних 

површина и заштите животне средине - 4.150  

Остали неквалификовани расходи    

Расходи финанцирања и други 

финансијски трошкови    

Издаци за прибављање зграда и објеката    

Издаци за набавку постројења и опреме 3.581 3.966 111 

Издаци за залихе материјала  135  

Остали непоменути расходи 4.106 2.705 66 

 УКУПНО РАСХОДИ  79.575 104.354   1 31 

ПРИХОДИ 

ПРЕТХОДН

И 

ТЕКУЋ

И 

ИНДЕК

С 

Властити приходи 25.370 26.230 103 

Приходи из буџета општине 54.205 78.124 144 

УКУПНО ПРИХОДИ 79.575 104.354 121 
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6.4.Проблеми у раду:  Неусловна фискултурна сала,  

                                        Проблем са гријањем објекта, 

Недостатак савремених наставних средстава 

 

 

Мјере за превазилажење проблема: 

- реконструкција постојећег објекта или изградња нове фискултурне сале;  

- укључивање у пројекте енергетске ефикасности 

- набавка пројектора 

 

 

 

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 школске године. 

 

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

општине 
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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: 

Списак табела 

Табела 1:Квалификациона структура и укупан број запослених 4 

Табела 2: Финансијски показатељи.. 11 

 

 

                                                                                                                           Директор 

                                                                                                             Мирела Милијаш, проф. 


