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1. У В О Д 

 

 Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2019. годину („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 22/18), предвиђена је израда Информације о стању у области 

основног образовања и васпитања и средњег образовања на подручју општине Прњавор. 

Информација је урађена у складу са програмским задацима везаним за рад Одјељења за 

локални економски развој и друштвене дјелатности и има за циљ информисање одборника 

Скупштине општине Прњавор о укупном броју ученика и одјељења у основним и средњим 

школама на подручју општине Прњавор. 

 Информација се темељи на подацима Годишњих програма рада школа за школску 

2019/2020. годину. 

 

2. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

 

 У осам основних школа наставу похађа укупно 2668  ученика, што је за 99 ученика 

мање у односу на прошлу школску годину, а за 183 ученика мање у односу на школску 

2017/2018. годину.  

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

посљедње четири школске године. 

 

 

 
 

Извор: Годишњи програми рада школа за школске: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020 

година 

 

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

основну школу знатно смањио у односу на претходне школске године. 

У сљедећој табели приказан је списак осам централних школа са њиховим подручним 

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

школску 2019/2020. годину. 

 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Број ученика 2901 2851 2767 2668
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Графикон 1- Укупан број ученика у последње четири школске године
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Табела број 1: 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 845 

885 100 43 
ПО Мравица 14 

ПО Д. Гаљиповци 21 

ПО Грабик Илова 5 

2. 
О.Ш. „ Бранко Ћопић“ 

Прњавор 

Централна школа 587 

723 74 37 ПО Штрпци 126 

ПО Доњи Штрпци 10 

3. 
О.Ш. „ Милош 

Црњански“ Поточани 

Централна школа 134 

328 60 25 

ПО Хрваћани 88 

ПО Кокори 40 

ПО Црквена 38 

ПО Орашје 5 

ПО Просјек 23 

4. 
О.Ш. „ Свети Сава“ 

Горњи Смртићи 

Централна школа 162 

212 41 15 
ПО Доњи Смртићи 14 

ПО Печенег Илова 17 

ПО Палачковци 19 

5. 
О.Ш. „ Вук Караџић“ 

Доњи Вијачани 

Централна школа 81 

116 41 12 
ПО Дренова 5 

ПО Горња Мравица 18 

ПО Вршани 12 

6. 
О.Ш. „ Петар Кочић“ 

Шибовска 

Централна школа 108 
184 49 17 

ПО Велика Илова 76 

7. 

О.Ш. „ Меша 

Селимовић“  

Насеобина Лишња 

Централна школа 106 

143 45 13 
ПО Лишња 23 

ПО Млинци 11 

ПО Отпочивањка 3 

8. 
О.Ш. „Иво Андрић “ 

Кулаши 

Централна школа 59 

77 38 10 ПО Кремна 14 

ПО Присоје 4 

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 

2019/2020. годину 

 

У први разред ове школске године уписано је 275 првачића, што је за 15 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 у 

задњих пет година.     
 

 

 

 

 

 



 

         Табела број 2: Преглед

 

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 

УКУПНО 

Извор:Извјештаји
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Графикон 2 - Преглед уписаних првачића у протеклих пет година

Преглед уписаних ученика у први разред основних

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 

325 306 321 

Извјештаји основних школа о упису ученика у I разре

 

 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

306 321 290

Преглед уписаних првачића у протеклих пет година

4 

основних школа 

 

2018/19 2019/2020 

86 96 

84 84 

33 26 

17 24 

29 15 

12 12 

15 6 

14 12 

290 275 

разред 

 

2019/2020

275

Преглед уписаних првачића у протеклих пет година
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2.1. Основна школа „Никола Тесла“ Прњавор 

 

 Према достављеном Годишњем програму рада школе за школску 2019/2020. годину, 

утврђено је сљедеће чињенично стање у школи: 

 Школа има укупно 100 запослених радника, од којих су 75 наставних и 25 

ваннаставних радника. Настава се одвија у 43 организована одјељења, са укупно 885 

ученика. Школа има три петоразредна подручна одјељења: ПО Мравица, ПО Доњи 

Гаљиповци и ПО Грабик Илова. У два подручна одјељења настава је организована за два 

комбинована одјељења са по два разреда, док је у једном подручном одјељењу настава 

организована са комбинацијом од три разреда. Централну школу похађа 845 ученика 

распоређених у 37 одјељења. ПО Мравица похађа 14 ученика, ПО Доњи Гаљиповци 21 

ученик, а ПО Грабик Илова има 5 ученика.  

Школа има и посебно одјељење у којем наставу прати 3 ученика са вишеструким 

сметњама. Са овим ученицима ради дипломирани дефектолог, те 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.  

 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: 27 ученика 

� Друга група: 28 ученика 

� Трећа група: 29 ученика 

   Укупно 84 ученика. 

 . 

2.2. Основна школа „Бранко Ћопић“ Прњавор 

 

 У школи је запослено укупно 74 радника, од којих су 55 наставних радника и 19 

ваннаставних. 

 Наставу у школској 2019/2020. години похађа укупно 723 ученика, распоређених у 37 

одјељења. Централну школу похађа 587 ученикa разврстаних у 26 одјељења. Школа има два 

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

подручно одјељење. Наставу у ПО Штрпци похађа 126 ученика, распоређених у 9 одјељења, 

док је настава у ПО Доњи Штрпци организована за укупно 10 ученика распоређених у 2 

одјељења. 

 У централној школи недостаје просторија за продужени боравак чијом би се 

изградњом знатно побољшао квалитет боравка ученика.  

 

 

 

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

продуженог боравка ученика. 
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2.3. 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 328 ученика распоређених у 25 одјељења. Централну школу похађа 

134 ученика распоређених у 8 одјељења. ПО Хрваћани похађа 88 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, 

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

има два одјељења, а у ПО Орашје настава се изводи у једном комбинованом одјељењу од 

четири разреда (III,IV и V). ПО Кокори похађа 40 ученика, ПО Црквена 38 ученика, ПО 

Просјек 23 ученика, а ПО Орашје има 5 ученика. Школа има 60 запослених, од којих су 42 

наставна и 18 ваннаставних радника. 
  

2.4. Основна школа „Свети Сава“ Горњи Смртићи 

 

 У школској 2019/2020. години школу похађа укупно 212 ученика распоређених у 15 

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

Илова и ПО Палачковци. Централну школу похађа 162 ученика распоређених у 9 одјељења. 

ПО Доњи Смртићи похађа 14 ученика распоређених у два одјељења (два комбинована 

одјељења са по два разреда). У први разред у овој школској години у подручном одјељењу 

Доњи Смртићи нема уписаних ученика. У ПО Печенег Илова похађа 17 ученика 

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

са два разреда). У ПО Палачковци похађа 19 ученика распоређених у два одјељења (једно 

комбиновано одјељење са два разреда и једно комбиновано одјељење са три разреда). 

Укупно број запослених радника је 41, од којих су 28 наставна радника и 13 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. 

 

2.5. Основна школа „Вук Караџић“ Доњи Вијачани 

  

 Укупан број радника запослених у школи је 41, од тога 23 наставна и 18 ваннаставних 

радника.  

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

ПО Горња Мравица. Школу похађа 116 ученика распоређених у 12 одјељења. Централна 

школа је деветоразредна и похађа ју 81 ученик распоређен у 7 одјељења. Настава за 12 

ученика који похађају ПО Вршани организована је у два комбинована одјељења (једно 

одјељење од три разреда и једно одјељење од два разреда). ПО Горња Мравица има укупно 

18 ученика распоређених у два одјељења (комбинација два разреда (IV-V)  и комбинација 

три разреда (I,II и III). Наставу у ПО Дренова похађа 5 ученика (једно комбиновано одјељење 

са три разреда).  
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2.6. Основна школа „Петар Кочић“ Шибовска 

 

 ОШ „Петар Кочић“ Шибовска поред централне школе има једно деветоразредно 

подручно одјељење у Великој Илови. У овој школској години наставу похађа 184 ученика 

распоређених у 17 одјељења. Централну школу похађа 108 ученика распоређених у 9 

одјељења, а ПО Велика Илова похађа 76 ученика распоређених у 8 одјељења (једно одјељење 

је комбиновано са два разреда). Школа има 49 запослених, од којих су 33 наставна радника и  

16 ваннаставних. 

 Анализирајући преглед броја уписаних првачића по основним школама, уочљиво је да 

је најалармантније стање у овој основној школи, гдје се број првачића смањио за скоро 50% у 

односу на претходну школску годину. 

 

2.7. Основна школа „Меша Селимовић“ Насеобина Лишња 

  

 Школа има 45 запослених радника, од којих су 34 наставна радника и 11 

ваннаставних. 

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

ПО Отпочиваљка. У овој школској години школу похађа укупно 143 ученика распоређених у 

13 одјељења. Централну школу похађа 106 ученика распоређених у 7 одјељења. ПО Лишња 

похађа 23 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 11 

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

одјељење је комбинација три разреда). ПО Отпочиваљка има свега 3 ученика распоређених у 

једно одјељење (по један ученик у три разреда). У први разред у овој школској години у 

подручном одјељењу Отпочиваљка нема уписаних ученика. 

   

2.8. Основна школа „Иво Андрић“ Кулаши 

 

 Школа има 38 запослених, од којих су 24 наставна радника и 14 ваннаставних. 

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

години школу похађа 77 ученика распоређених у 10 одјељења. Централну школу похађа 59 

ученика распоређених у 7 одјељења. Наставу у ПО Кремна похађа 14 ученика распоређених 

у два одјељења (једно одјељење са два разреда, а друго одјељење са три разреда). У ПО 

Присоје наставу похађа 4 ученика распоређених у једно одјељење (комбиновано одјељење са 

три разреда). Централна школа је деветоразредна, док су подручне школе петоразредне. У 

први разред у овој школској години у подручном одјељењу Присоје нема уписаних ученика. 
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3. 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 

2019/2020. наставу похађа укупно 895 средњошколаца. 

 

 

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

 

 У школској 2019/2020. години наставу похађа укупно 637 ученика распоређених у 32 

одјељења, настава се изводи у двије смјене. Школа има 92 запослених радника и то 23 

ваннаставних и 69 наставни радника, као и 5 стручних сарадника (педагог, психолог, 

дефектолог, библиотекар и социјални радник).  

 У први разред у овој школској години укупно је уписано 180 ученика, распоређених у 

8 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 МЕТАЛА 

� Машински техничар за компјутерско конструисање  

� Аутомеханичар  

� Варилац  

� Механичар за грејне и расхладне уређаје 

� Лимар 

� Бравар 

� Обрађивач метала резањем  

 

ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ 

� Пољопривредни техничар  

� Прехрамбени прерађивач  

 

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА 

� Техничар за обраду дрвета  

� Столар  

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

� Техничар електроенергетике 

� Техничар рачунарства  

� Аутоелектричар  

� Електричар  

 

 На наредном графикону приказано је кретање укупног броја ученика у средњој школи 

„Иво Андрић“ Прњавор за посљедње четири школске године. 
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3.2. Јавна установа Гимназија Прњавор 

 

 Према подацима за школску 2019/2020. годину у школи је укупно запослено 43 

радника, од чега 32 наставника и 10 ваннаставних радника. 

 У школској 2019/2020. години наставу у Гимназији Прњавор похађа укупно 258 

ученика распоређених у 12 одјељења, од тога 6 одјељења општег смјера, 2 одјељења 

друштвено-језичког смјера и 4 рачунарско-информатичког. Од укупног броја ученика 125 је 

одабрало општи смјер, 37 рачунарско-информатички а 96 друштвено-језички смјер.  

 У први разред уписано је 49 ученика, 21 ученик уписао је друштвено-језички смјер, 28 

ученика рачунарско-информатички, док у  први разред у овој школској години у општем 

смјеру нема уписаних ученика. 

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

школској 2019/2020. години. 

 

 

 Табела број 3: Укупан број ученика по разредима 

Извор:Годишњи програм рада за школску 2019/2020. годину 

 

 

 На наредном графикону приказано је кретање укупног броја ученика у Гимназији 

Прњавор за последње четири школске године. 

 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Број ученика 834 756 719 637

Графикон број 3 - Укупан број ученика у посљедње четири године

ЈУ ГИМНАЗИЈА ПРЊАВОР 

СМЈЕР, 

ОБРАЗОВНИ 

ПРОФИЛ-

ЗАНИМАЊЕ 

I разред II разред III разред IV разред УКУПНО 

ОПШТИ - 19 34 72 125 

ДРУШТВЕНО-

ЈЕЗИЧКИ 
21 16 - - 37 

РАЧУНАРСКО- 

ИНФОРМАТИЧКИ 
28 22 25 21 96 
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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. 

 

4. ЈУ ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ПРЊАВОР 

 

 Поред наведених осам основних и двије средње школе у општини Прњавор постоји и 

школа за основно и средње музичко образовање „Константин Бабић“ Прњавор коју укупно 

похађа 208 ученика.  

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

изграђен по свим педагошким стандардима предвиђеним за музичке школе. 

 У школској 2019/2020. години у основну музичку школу наставу похађа 184 ученика, 

с тим да три ученика похађају по два смјера од припремног до шестог разреда. Настава је 

организована у 23 одјељења, распоређених у 17 класа. Настава се изводи индивидуално на 

шест инструмената: хармоника, клавир, гитара, виолина, кларинет и флаута и групно: 

солфеђо, теорија музике, хор, оркестар и камерно музицирање. Увођењем наставе виоле, ове  

школске године школа је добила дозволу за проширење гудачког одсјека. 

 Наставу у средњој музичкој школи ове школске године похађа укупно  24 ученика од 

чега два ученика похађају истовремено по два смјера, а 6 ученика паралелно похађа и друге 

средње школе на подручју општине. Настава је организована на два одсјека Музички извођач 

и Музички сарадник – теоретичар. Настава се изводи индивидуално и групно.  

 Према подацима из Годишњег програма рада школе настава је стручно заступљена из 

свих предмета. Запослено је укупно 36 наставника и то 21 наставник стручних предмета у 

основној музичкој школи, а 12 наставника стручних предмета и 14 наставника 

општеобразовних предмета у средњој музичкој школи. 

 Значајно је споменути да ученици основне и средње школе редовно учествују на 

разним концертима и манифестацијама, како на подручју општине Прњавор тако и у ближој 

околини, те постижу запажене резултате. 

 

 

 

 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Series 1 344 307 287 258
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Графикон број 4 - Укупан број ученика у посљедње четири године
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5. ЗАКЉУЧАК  

 

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

сљедеће: 

 

• Генерално посматрајући кретање укупне школске популације на подручју општине 

Прњавор, може се закључити да је присутан тренд опадња, што је дијелом посљедица 

негативних демографских промјена, које су захватиле општину у задњих неколико 

година. 

 

• Основну школу у школској 2019/20. години похађа укупно 2668 ученика, што је за 99 

ученика мање у односу на претходну школску годину.  

 

• У двије средње школе у школској 2019/20. години наставу похађа укупно 895 

средњошколаца, што је за 111 средњошколаца мање него претходне школске године, а 

за 168 ученика у односу на школску 2017/2018. годину. 

  

• Општина Прњавор је једна од ријетких локаних заједница у Републици Српској која 

има школу за основно музичко образовање, а од септембра 2017. године ученицима, 

како са подручја наше општине, тако и са подручја сусједних општина, пружа 

могућност  похађања и средњег музичког образовања. 

 

• Битно је нагласити да се у задњих неколико година значајна материјална средства 

улажу у реконструкцију, изградњу, санацију и опремање школских објеката на 

подручју општине Прњавор. Извори финасирања су различити (општина Прњавор, 

Влада РС, Влада Републике Србије), а са заједничким циљем побољшања рада у 

образовно васпитним установама, без обзира на ниво образовања које исте пружају 

(предшколски, основношколски и средњошколски).  

 

• Имајући у виду значај образовних установа за сваку локалну заједницу, потребно је да 

и у наредном периоду, као један од приоритета буде улагање у школску 

инфраструктуру и унапређење наставног процеса.  

 

 

 

 

 

 


