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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 2021. годину ( 01.01.-31.12.2021.)  

 
3. Законски основ 
Члан 158. 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:  
Музичка школа Прњавор, своје прве почетке рада биљежи још 1979. године, када је 
радила као подручно одјељење Музичке школе из Дервенте, а коришћене су просторије 
у тадашњем Народном универзитету „Ђуро Пуцар Стари“ у Прњавору. 
Школске 1979/80. године школа је имала 70 уписаних ученика, а од инструмената су 
били заступљени хармоника и клавир. Временом се повећавао  број ученика, а самим 
тим повећавао се и број наставника што је довело до потребе за оснивањем самосталне 
школе. 
Тако је 31.10.1985. године основана музичка школа у Прњавору, а 01.01.1986. године 
званично је почела са радом, под називом Школа за основно музичко образовање и 
васпитање Прњавор. 
Године 2017. изграђена је нова школска зграда потпуно прилагођена потребама и 
стандардима умјетничких школа.  
Од школске 2017/18. године Школа за основно музичко образовање проширује своју 
дјелатност и на средње музичко образовање и тако пружа могућност ученицима са 
општине Прњавор, али и општина из окружења, да поред основног стичу и средње 
музичко образовање. 
28.09.2017. године Окружни привредни суд у Бања Луци издаје рјешење о 
пререгистрацији школе на основу кога школа добија нови назив ЈУ Музичка школа 
„Константин Бабић“ Прњавор. 
Сједиште школе је у Прњавору, ул. Владике Платона 27. 
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Расположиви људски ресурси: 

Табела 1:Квалификациона структура и укупан број запослених 

Р.Б. Опис  Број радника  
  2019 2020 2021 
1. ВСС 36 37 34 
2. ВШС 1 1 1 
3. ССС 5 7 7 
4. ВК 0 0 0 
5. КВ 0 0 0 
6. ПК И НК 2 2 2 
 Укупно 44 47 44 

 

 

Материјални ресурси:  
Године 2017. изграђена је нова школска зграда потпуно прилагођена потребама и 
стандардима умјетничких школа. Ово је тренутно једина школска зграда у Републици 
Српској изграђена по савременим педагошким стандардима  прописаним за музичке 
школе. Школска зграда има  приземље и спрат, укупног затвореног простора је 717 м2.  
Средства за изградњу школске зграде  обезбијеђена су  из буџета општине Прњавор. 
 
Укупна набавна вриједност опреме је 183.100 КМ укупна испрвка вриједности са даном 
31.12.2021.године је 126.698 КМ, те је укупна садашња вриједност опреме  56.402 КМ .   

 

5. Услуге које пружа корисницима (навести врсте услуга које се пружају корисницима, 
по којима је организација препознатљива) 

ЈУ Музичка школа „Константин Бабић“ Прњавор обавља дјелатност основног  и средњег  
музичког образовања.  

У оквиру основне школе реализује се програм шестогодишњег музичког образовања на 
сљедећим одсјецима: клавир, хармоника, виолина, виола,  гитара, кларинет и флаута. 
Поред шестогодишњег музичког образовања, заступљено је и музичко образовање у 
припремном разреду за најмлађе полазнике. 
 
У оквиру средњег образовања заступљена су два занимања:  

1. Музички извођач и 
2.  Музички сарадник- теоретичар.  

У оквиру ових  занимања заступљено је седам смјерова: клавир, хармоника, виолина, 
виола, гитара, кларинет, флаута и соло пјевање.  

Културна и јавна дјелатност музичке школе произлази из њене образовне, васпитне и 
културне улоге у средини у којој се школа налази. Школа на организован начин уводи 
ученике у јавни и културни живот средине у којој се налази. Музичка школа учествује у 
културној и јавној дјелатности на следећи начин: 
1) Организовањем концерата ученика, ансамбала, оркестра и хора у школи и ван ње, 
2) учешћем на такмичењима, фестивалима, смотрама и осталим манифестацијама, 
3) учешћем ученика у програмима пригодних прослава у општини, граду, републици, 
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4) наступима у средствима јавног информисања, 
5) размјеном концерата са другим школама у земљи и иностранству,  
6) организовањем сусрета, трибина, савјетовања са тематиком музичко стручног 
образовања. 

 
 
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) 
 

6.1. Спроведене активности у 2021. години: 
1. Васпитно – образовни рад, 
2. Припрема ученика за Републичко такмичење музичких школа и остала интернационална 

такмичења и  важнија постигнућа, 
3. Концертне активности и јавни наступи 
4. Стручно усавршавање стручних сарадника, наставника и ученика, 
5. Хуманитарне активности, 
6. Превентивне активности, 
7. Сарадња са локалном заједницом 

 
6.2. Остварени резултати: 
1. Васпитно образовни рад и успјех ученика у учењу и владању: 
У школску 2020/21. годину у ЈУ Музичку школу „Константин Бабић“ Прњавор уписано је 
укупно 212 ученика, од чега су 182 ученика основне музичке школе  распоређених у 22 
одјељења и 30 ученика средње музичке школе распоређених у 4 одјељења са по два 
занимања.  
 
У основној музичкој школи свих 182 ученика је успјешно завршило разред. Успјех ученика 
од првог до шестог разреда је сљедећи: 100 одличних, 33 врло добрих, 6 добрих и 1 довољан.  
Пролазност је 100% а средња оцјена 4,66. Број оправданих изостанака је 452, неоправданих  
изостанака нема. Сви ученици имају примјерно владање. 
Ученици припремног разреда се не оцјењују нумерички. 
У средњој музичкој школи свих 30 ученика је успјешно завршило разред. укупно је 22 
одличних и  8 врло добрих. Пролазност је 100%, а средња оцјена 4,73. Број оправданих 
изостанака је 732,  а неоправданих изостанака  је 17.  29 ученика има примјерно владање а 1 
ученик владање врло добар. Изречена је 1 васпитно -  дисциплинска мјера. 
 
У прво полугодиште школске 2021/22. године годину у ЈУ Музичку школу „Константин 
Бабић“ Прњавор уписано је укупно 214 ученика, од чега су 186 ученика основне музичке 
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школе  распоређених у 22 одјељења и 28 ученика средње музичке школе распоређених у 4 
одјељења са по два занимања.  
У основној музичкој школи 145 ученика је успјешно завршило прво полугодиште школске 
2021/22. године. Од тога је  113 одличних, 24 врло добрих, 7 добрих и 1 довољан.  
Пролазност је 100% а средња оцјена 4,72. Број оправданих изостанака је 189, неоправданих  
изостанака нема. Сви ученици имају примјерно владање. 
Ученици припремног разреда се не оцјењују нумерички. 
У средњој музичкој школи  27  ученика је успјешно завршило прво полугодиште школске 
2021/22 године. Од тога је  је 17 одличних,  8 врло добрих и1 добар. 1 ученик је неоцјењен. 
Пролазност је 100%, а средња оцјена 4,62. Број оправданих изостанака је 812,  а 
неоправданих изостанака  је 8. Свих 28  ученика има примјерно владање. 
 
2.  Припрема ученика за Републичко такмичење музичких школа и остала интернационална 
такмичења и  важнија постигнућа: 
Током 2021. године предметни наставници су континуирано припремали ученике за учешће 
на такмичењима на републичком и интернационалном нивоу. Ученици су узели учешће на 
XXVII републичком такмичењу  музичких школа РС одржаном у  Бањој Луци и 26 
такмичења интернационалног карактера. Освојено је укупно 89 награда, од чега је 6 
специјалних, 59 првих награда, 21 друга  награда и 3 треће награде. 
Такмичења у школској 2020/21. години: 
1. На Интернационалном фестивалу музике „Primavera“ у Бијељини постигнути су сљедећи 
резултати: 
Дициплина клавир- Елена Милутиновић, припремни разред ОМШ- 1. награда и Ивана 
Сарић, четврти разред ОМШ- 2. награда 
Дисциплина виолона- Милош Главендекић, 5. разред ОМ - 3. награда 
2. На Интернационалном онлајн такмичењу „Portugal Art Carnaval“ одржаном у Лисабону, 
Португал постигнути су сљедећи резултати: 
Дисциплина клавир- Ивана Сарић, четврти разред ОМШ- 1. награда 
3. На Интернационалном онлајн такмичењу „Слике шпанског сунца“ одржаном у Барселони, 
Шпанија постигнути су сљедећи резултати: 
Дисциплина клавир- Ивана Сарић, четврти разред ОМШ- 1. награда и Милијана Душанић, 
четврти разред СМШ- 1. награда 
4. На VII Slobomir International Music Competition  oдржаном у Бијељини постигнути су 
сљедећи резултати: 
Дисциплина клавир- Михајло Петровић, четврти  разред ОМШ- 2. награда и  Марија 
Карановић, четврти  разред ОМШ- 3. награда 
5. На 19. интернационалном такмичењу и фестивалу умјетности „LES ETOILES DE PARIS“ 
у Паризу, Француска постигнути су сљедећи резултати: 
Дисциплина клавир- Ивана Сарић, четврти разред ОМШ- 1. награда и Милијана Душанић, 
четврти разред СМШ- 2. награда 
Ученице 3. разреда СМШ Александра Благојевић, Николина Чолић, Катарина Моравац, 
Исидора Гојковић и Јована Миљковић- 1. награда . 
6. На Међународном такмичењу музичког и умјетничког стваралаштва „Отворене  странице. 
Екатеринбург“ у Русији постигнути су сљедећи резултати: 
Дисциплина клавир- Ивана Сарић, четврти разред ОМШ- 2. награда и Милијана Душанић, 
четврти разред СМШ- 2. награда 
7. На интернационалном такмичењу и фестивалу умјетности „Магични рођендан 
умјетности“ у Кијеву, Украјина постигнути су сљедећи резултати: 
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Дисциплина клавир- Ивана Сарић, четврти разред ОМШ- 1. награда, Ана Кљунић, четврти 
разред ОМШ- 1. награда, Анђела Савић, четврти разред ОМШ- 1. награда, Тара Ђураш и 
Лука Врачевић, пети  разред ОМШ- 1. награда, Јована Миљковић, трећи  разред СМШ- 1. 
награда и Милијана Душанић, четврти разред СМШ- 1. награда 
8. На Међународном такмичењу музичког и умјетничког стваралаштва „Златне куполе. 
Звенигород“ у Русији постигнути су сљедећи резултати: 
Дисциплина клавир- Ивана Сарић, четврти разред ОМШ- 2. награда 
9. На XXVII републичком такмичењу  музичких школа РС одржаног у Бањој Луци 
постигнути су сљедећи резултати: 
Дисциплина солфеђо- Дијана Лукић, четврти разред СМШ- 1. награда ПОБЈЕДНИК 
КАТЕГОРИЈЕ, Ања Лукић, други разред СМШ- 1. награда, Дора Ковачевић, шести разред 
ОМШ- 2. награда, Дамјан Марић, пети разред ОМШ- 1. награда, Милош Прелић, пети разред 
ОМШ- 1. награда и Јована Слијепчевић, трећи разред ОМШ- 2. награда 
Дисциплина клавир- Софија Војводић, трећи разред ОМШ- 2. награда, Елена Милутиновић, 
припремни разред ОМШ- 1. награда, Анђела Савић, четврти разред ОМШ- 2. награда, 
Михајло Петровић, четврти  разред ОМШ- 2. награда 
Дисциплина виолина- Михаела Јевтић, први разред ОМШ- 1. награда 
Дисциплина хармоника- Јована Слијепчевић, трећи разред ОМШ- 2. награда и Михаела 
Јевтић, први разред ОМШ- 1. награда 
Дисциплина хармонија и музички облици- Милијана Душанић, четврти разред СМШ- 2. 
награда, Дијана Лукић, четврти разред СМШ- 2. награда и Исидора Гојковић, трећи разред 
СМШ- 2. награда 
Дисциплина гитара- Немања Данојевић, други разред СМШ- 1. награда и Исидора Гојковић, 
трећи разред СМШ- 2. награда 
Дисциплина кларинет- Милош Прелић, пети разред ОМШ- 1. награда ПОБЈЕДНИК 
КАТЕГОРИЈЕ 
10. На VIII интернационалном музичком такмичењу  „Звук музике- Орадеа“ одржаном у 
Румунији  постигнути су сљедећи резултати: 
Дисциплина клавир- Ивана Сарић, четврти разред ОМШ- 1. награда 
11. На Фрстивалу класичне музике- Орфеј  одржаном у Сарајеву постигнути су сљедећи 
резултати: 
Дисциплина хармоника- Михаела Јевтић, први разред ОМШ- 1. награда, Јована 
Слијепчевић, трећи разред ОМШ- 2. награда и Петар Чавић, шести разред ОМШ- 2. награда 
12.  На интернационалном онлајн такмичењеу „Осака 2021“ одржаном у Јапану постигнут 
је сљедећи резултат: 
Дисциплина клавир- Ивана Сарић, четврти разред ОМШ- 1. награда 
13. На интернационалном онлајн такмичењу „Сиднеј 2021“ одржаном у Аустралији 
постигнут је сљедећи резултат: 
Дисциплина клавир- Ана Кљунић, четврти разред ОМШ- 1. награда 
14. На интернационалном онлајн такмичењу музичке умјетности  у Индији, одржаном 
поводом Свјетског дана земље, постигнути су сљедећи резултати: 
Дисциплина клавир- Елена Шобота, припремни разред ОМШ- 1. награда, Елена 
Милутиновић, припремни разред ОМШ- 1. награда, Теодора Врачевић, први разред ОМШ - 
1. награда, Николина Шпанић, други разред ОМШ- 1. награда, Ања Глишић, трећи разред 
ОМШ -1. награда, Сара Савановић, трећи разред ОМШ-1. награда, Ивана Сарић, четврти 
разред ОМШ-   1. награда, Ана Кљунић, четврти разред ОМШ- 1. награда, Анђела 
Новаковић, четврти разред ОМШ- 1. награда, Анђела Савић, четврти разред ОМШ- 1. 
награда, Тара Ђураш и Лука Врачевић, пети разред (клавирски дуо) ОМШ- 1. награда, 
Кристина Јовичић, други разред СМШ- 1. награда, Јована Миљковић, трећи разред СМШ- 
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1. награда, Дарио Старчевић, трећи разред СМШ- 1. награда и Милијана Душанић, четврти 
разред СМШ- 1. награда 
15. На  XVIII интернационалном такмичењу „Digi talenty May 2021“ одржаном у Пољској 
постигнути су сљедећи резултати: 
 Дисциплина клавир- Ивана Сарић, четврти разред ОМШ-   1. награда и Кристина Јовичић, 
други разред СМШ- 1. награда 
16. На XI интернационалном фестивалу Акордеон арт плус одржаном у Сарајеву, 
постигнути су сљедећи резултати: 
Дисциплина хармоника- Лука Петровић, четврти разред ОМШ- 1. награда, Михаела Јевтић, 
први разред ОМШ- 1. награда, Јована Слијепчевић, трећи разред ОМШ- 2. награда и Петар 
Чавић, шести разред ОМШ- 2. награда 
17. На интернационалном такмичењу и фестивалу „Карневал Бразил“ у Рио де Жанеиру 
постигнути су сљедећи резултати: 
Дисциплина клавир- Ана Кљунић, четврти разред ОМШ- 1. награда, Анђела Новаковић, 
четврти разред ОМШ- 1. награда и Јована Миљковић, трећи разред СМШ- 1. награда- 
специјална  
18. На интернационалном такмичењу и фестивалу „Карневал Бразил“ у Рио де Жанеиру 
постигнути су сљедећи резултати: 
Ученице 3. разреда СМШ Александра Благојевић, Николина Чолић, Катарина Моравац, 
Исидора Гојковић и Јована Миљковић- специјална награда. 
19. На III међународном такмичењу  „Acordeon art plus“  одржаном у Сарајеву постигнути 
су сљедећи резултати: 
Дисциплина клавир- Елена Милутиновић, припремни разред ОМШ- 1. награда 
20. На II интернационалном фестивалу музике Скала Брчко постигнути су сљедећи 
резултати: 
Дисциплина клавир- Елена Милутиновић, припремни разред ОМШ- 1. награда 
Дисциплина виолина- Михаела Јевтић, трећи разред ОМШ- 1. награда 
21. На 23. међународном такмичењу музичког и умјетничког стваралаштва „Словенски 
састанци“ одржаном у Минску Бјелорусија постигнути су сљедећи резултати: 
Ученице 3. разреда СМШ Александра Благојевић, Николина Чолић, Катарина Моравац, 
Исидора Гојковић и Јована Миљковић- 1. награда . 
22. На 3. Интренационалном такмичењу музичког и умјетничког стваралаштва „Сибирска 
звијезда“ одржаном у Новосибирску, Русија постигнути су сљедећи резултати: 
Ученице 3. разреда СМШ Александра Благојевић, Николина Чолић, Катарина Моравац, 
Исидора Гојковић и Јована Миљковић- 1. награда . 
 
23. На интернационалном музичком такмичењу младих  (IYMC) одржаном у Атланти 
постигнути су сљедећи резултати: 
Дисциплина клавир- Ивана Сарић, четврти разред ОМШ-   3. награда и Милијана Душанић, 
четврти разред СМШ- 2. награда 
24. На 1. међународном такмичењу музичког- умјетничког стваралаштва Злато Алмате 
одржаном у Казахстану  постигнути су сљедећи резултати: 
 Дисциплина хармоника- Јована Слијепчевић, трећи разред ОМШ- лауреат 2. степена, Петар 
Чавић, шести разред ОМШ- лауреат 1. степена и Владимир Видић, шести разред ОМШ- 
лауреат 1. степена 
25. На првом интернационалном тамичењу музичког и умјетничког стваралаштва „Les 
etoiles  de Geneve“ одржаном у Женеви, Швајцарска, постигнути су сљедећи резултати: 
Ученице 3. разреда СМШ Александра Благојевић, Николина Чолић, Катарина Моравац, 
Исидора Гојковић и Јована Миљковић- 1. награда  и специјална награда. 
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26. На интернационалном такмичењу умјетности у Индији  постигнути су сљедећи 
резултати: 
Дисциплина клавир- Ивана Сарић, четврти разред ОМШ-   1. награда, Ана Кљунић, четврти 
разред ОМШ- 1. награда, Анђела Новаковић, четврти разред ОМШ- 1. награда, Кристина 
Јовичић, други разред СМШ- 1. награда и Јована Миљковић, трећи разред СМШ- 1. награда  
Квинтет (Александра Благојевић, Николина Чолић, Катарина Моравац, Исидора Гојковић и 
Јована Миљковић) 3. разред СМШ- 1. награда 
 
Такмичења у првом полугодишту школске 2021/22. године 
На онлајн такмичењу Меморијал „Коста Манојловић“ Смедервска Паланка постигнути су 
сљедећи резултати: 
Дисциплина виолина- Михаела Јевтић, други разред ОМШ – 1. нагрда 
 
3. Концертне активности и јавни наступи 
  
У 2021. години школа је организовала низ концертних активности: 

 10. фебруара  одржан  концерт поводом обиљежавања Дана школе, 
 10. маја  одржан  солистички концерт Лане Врачевић, 
 11. маја  одржан солистички концерт Марије Карановић, 
 20. маја одржан  концерт под називом „Вече младих и успјешних“, 
 2. јуна одржан Годишњи концерт музичке школе, 
 5. јун одржан концерт класичне музике у склопу Музичког фестивала, 
 21. јуна одржан концерт поводом обиљежавања Свјетског дана музике, 
 28. октобра одржан концерт под називом „Јесења рапсодија“, 
 30. новембра одржан концерт под називом „Мој први наступ“, 
 22. децембра одржан Полугодишњи концерт музичке школе и 
 28. децембра одржан Хуманитарни концерт ученика СМШ. 

 
Остали концерти организовани у концертној сали школе у току 2021. године: 

 12. октобра одржан  концерт клавирске музике у извођењу студената АУБЛ, Стефана 
Лопандића и Саше Божића, 

 18. октобра одржан концерт Трио модесто у извођењу студената АУБЛ, Ање 
Милутиновић, Стефана Лопандића и Уроша Костића. 

 26. новембра Дидактички концерт камерне музике. Стручно усавршавање 
професорице Наташе Грујиновић. Остали учесници концерта професори са АУБЛ 
Тимеа Хотић и Марија Пилиповић. 

 1. децембра Концерт професора Дејана Јанковића и професорице Марије Пилиповић 
са АУБЛ  

 02.децембра концерт Љубице Црнобрње и Милана Савића. 
 16. децембра  концерт студената кларинета са АУБЛ. 

 
Учешће на јавним наступима у 2021. години: 

 26. јануара наступ ученика на Светосавској Академији у Центру за културу, 
 25. фебруара наступ ученика у Програму за избор спортисте године општине 

Прњавор у Центру за културу, 
 18. марта наступ ученица 1. разреда СМШ Маје Китић и Катарине Ћелић на 

дидактичком концерту етно групе „Ива“, 
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 28.новембра  „Концерт хорске музике“ у храму Св.  великомученика Георгија у 
Прњавору, 

 31. новембра наступ Ерне Халиловић на концерту  полазника манифестације Дани 
флауте одржаном у Вијећници банског двора,  

 15. децембра наступ добродошлице за донаторе НАТО штаба БиХ, и 
 16. децембра наступ Милоша Прелића на концерту студената кларинета. 

 
4. Стручно усавршавање стручних сарадника, наставника и ученика 
 
Током 2021. године реализован је низ активности у циљу стручног усврашвања стручних 
сарадника, наставника и ученика: 
15.-16.01. Тина Дабић, присуствовала је онлајн  едукацији  на тему „Примена музике и 
покрета у раду са децом са развојним потребама“, 
29.01.  Гордана Бабић је присуствовала је онлајн  конференцији  на тему “Утицај пандмије 
на родно засновано насиље“, 
12.03.  Гордана Бабић, презентовала је одјељењским старјешинама обрађену тему за стручно 
усавршавање  „ Превенција непожељних облика понашања код дјеце“, 
12.-13.04. Гордана Бабић је присуствовала на онлајн семинару „12. школа педагога и 
директора РС“, 
16.09. в. д. директора школе Гордана Бабић, рачуновођа-секретар Сања Ћубић и педагог 
Сузана Југовић присуствовале су едукацији за кориштење  програма ЕДУИС. 
10.11.-18.11.2021. рачуновођа-секретар Сања Ћубић присуствовала је онлајн обуци за 
координаторе и  енергетске менаџере јавног сектора у РС, 
 
16.11.наставница солфеђа Анкица Јосиповић одржала је угледни час солфеђа, 
26.11. професорица виолине и камерне музике, Наташа Грујиновић, у сарадњи са 
професорима са АУБЛ одржала је дидактички концерт камерне музике намијењен 
ученицима који похађају наставу камерне музике. 
29-31.10. ученице из класе наставнице Лауре Ленаси са одсјека за Флауту узеле су учешће 
на манифестацији Дани флауте у Бања Луци. Ученице су имале част учествовати на 
мастеркласовима еминентних професора Лауре Леваи Аскин и Марине Ненадовић. 
Присуствовале су на едукативним радионицама и концерту „Флутета“ у сали Банског двора. 
12-14.11. Ubuntu Guitarfest Бања Лука. Активни учесници Немања Данојевић 3. СМШ и 
Исидора Гојковић 4. СМШ, пасивно учешће Николина Чолић 4. СМШ и професорице гитаре 
Маја Трипић и Душка Вуковић. Наставници Биљана Стокић, Тина Дабић, Далиборка 
Ђаковић, Драганат Тофил и Ивона Шари  присустцвовале су на предавању психолога Мариа 
Етеровића на тему „Психолошке технике за усавршавање јавног наступа и контрола треме“, 
01.12. одржан мастерклас за ученике са одјека за клавир и флаутау у реализацији професора 
Дејана Јанковића и професорице Марије Пилиповић са АУБЛ. 
 
5. Хуманитарне активности 
 
У току 2021. године школа је реализовала три хуманитарне активности: Хуманитарна акција 
за помоћ дјеци са Косова, хуманитарна акција за Дневни центар Невен и Хуманитарни 
концерт ученика СМШ за помоћ двема пријевремено рођеним бебама из породице Халилић 
из Пураћа. 
 
6. Превентивне активности 
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Током 2021. године реализоване су сљедеће превентивне активности у оквиру одјељењских 
заједница и рада мултисекторског школаког тима: 

 08.02. реализована је едукација ученика 1. разреда СМШ на тему „Како успјешно 
учити“, 

 01.03.  релизована је едукација ученика 3. разреда СМШ на тему „Вршњачко 
насиље“. 

 12.03. релизована је едукација одјељењских старјешина на тему „Превенција 
непожељних облика понашања код дјеце“, 

 у мјесецу  марту је реализована радионица са ученицима 1. разреда СМШ под 
називом „Приче са интернета“, 

 02.04.  релизована је едукација ученика 3. разреда СМШ на тему „Алкохолизам“, 
 01.12. реалиозована презентација на тему „Репродуктивно здравље“, 
 08.12. реализовано предавање за ученика 1. разреда СМШ на тему „Употреба 

пиротехничких средстава“ и  
 23.12. релизовано предавање за ученике 2. резрда СМШ на тему „Конфликти и 

њихова превенција“. 
 
7. Сарадња са локалном заједниц 
 
У 2021. години континуирано смо сарађивали са институцијама у нашој локалној заједници: 

 сарадња са Општином Прњавор, 
 сарадња са Центром за културу, 
 сарадња са Полицијском станицом у Прњавору, 
 сарадња са Центром за социјални рад Прњавор и  
 сарадња са основним и средњим школама са општине Прњавор. 
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Табела 2: Финансијски показатељи 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  
ПРЕТХОДНИ 

2020. 
ТЕКУЋИ 

2021. ИНДЕКС 

Расходи за бруто плате     
Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених 2283,40 2499,15  109,45  

Расходи по основу закупа    
Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга  996,61  

Расходи за режијски материјал 425,66 497,37 116,85 

Расходи за материјал за посебне намјене 49,91 98,85 198,05 

Расходи за текуће одржавање    

Расходи по основу путовања и смјештаја    

Расходи за стручне услуге  594,1  
Расходи за услуге одржавања јавних 
површина и заштите животне средине    

Остали неквалификовани расходи 119,40 359,76 301,31 
Расходи финанцирања и други 
финансијски трошкови    

Издаци за прибављање зграда и објеката       

Издаци за набавку постројења и опреме  15.000,00 4.983,00 33,22  

Остали непоменути расходи       

 УКУПНО РАСХОДИ  17.878,37 10.028,84  56,09 

ПРИХОДИ ПРЕТХОДНИ ТЕКУЋИ ИНДЕКС 

Властити приходи 1.450,00 1.250,00 86,21  

Приходи из буџета општине 16.428,37 8.778,84 53,44  

УКУПНО ПРИХОДИ 17.878,37 10,028,84 56,09 
 

 

 
Проблеми у раду: 
Музичка школа реализује један од  најскупљих  видова образовања, с обзиром да  је набавка и 
сервисирање инструмената (учила) веома скупо. Музички инструменти су основно наставно 
средство  које  се користе у образовном процесу, а  њихова цијена  износи од  неколико хиљада КМ  
па све до неколико десетина хиљада КМ. Васпитно – образовни рад без адекватних музичких 
инструмената није могуће квалитено реализовати. С тога је неопходно континуирано сервисирати 
веће постојеће инструменете и набавка нових инструмента за поједине одјсеке. 

 
Мјере за превазилажење проблема: 
Да би васпитно - образовни рад у ЈУ Музичкој школи „Константин Баић“ био још 
квалитетнији, те како би ученици  могли да остврују још боље резултате на такмичењим и 
јавним наступима потребно је у наредном периоду извршити сервисирање постојећих 
инструмената и набавку наових инструмената нарочито на одсјеку за хармонику. 
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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 буџету (навеасти, образложити реалне захтјеве према буџету 
општине) 

- Све друго, битно за сагледавање планираних активности 
 

Циљеви и задаци: 
- Квалитетан  васпитно- образовни рад у школи, осавремењивање настаног процеса, 
културно- јавна дјелатност школе (концерти, интерни часови, смотре и јавни наступи), 
учешће на такмичењима републичког и интернационалног карактера, реализација 
превентивних активности, стручно усавршавање радника школе и ученика, спровођење 
хуманитарних активности, реализација пројеката, унапређивање материјално- техничких 
услова  за рад,  сарадња са локалном заједницом и  институцијама на републичком нивоу. 

 

Активности за унапређење пословања: 
- Ангажовање стручног кадра ради постизања што бољег квалитета наставног процеса и 
развијања знања, вјештина и способности сваког ученика до личног максимума, 
- Унапређивање наставног процеса употребом иновативних модела наставе и 
осавремењивањем наставних садржаја, 
 - Унапређивање материјално- техничких услова за рад, 
- Обнова фасаде на школском објекту и уређење дијела дворишта испред објекта,  
- Обнова одсјека за хармонику набавком нових инструмената, 
- Проширивање одсјека у основној музичкој школи увођењем одсјека за соло пјевање, 
- Организовање дидактичких концерта и мастеркласова у циљу унаперђивања занања и 
свирачких вјештина ученика, 
- Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника, 
- Интезивнији васпитни рад са ученицима у оквиру васпитног рада у одјељењској 
заједници и реализовање  превентивних активности у оквиру програма рада 
мултисекторског школског тима 
- Организовање секција у складу са интерсовањима ученика, 
- Унапређивање сарадње са родитељима ученика 
- Континуирана сарадња са институцијама у локалној заједници 

 

 

 



14 
 

Едукација и стручно усавршавање: 
Наставно и ваннаставо особље има обавезу да се континуирано усавршава у области 
своје струке. Поред семинара и едукација које организују Министарство просвјете и 
културе РС и Републички педагошки завод, радници школе имају могућност 
усавршавања у школи кроз обраду стручних тема, реализовање угледних часова, 
дидактичких концерата и сл..Такође, школа подржава и сваки вид усавршавања ван 
школе у виду присустава на семинарима, радионицама, научно- стручним 
конференцијама и другим облицима едукације из области струке.  

 

Планирана средства и извори: 
 
Буџет одобрен од стране општине Прњавор за буџетску 2022. годину у износу од 
56.600,00 КМ и средства из буџетске резерве у износу од 350,00 КМ.  

 

Захтјеви према буџету: 

Повећање средстава на позицији 411200 у износу од 11.315,00 КМ за накнаду трошкова 
превоза радника запослених у средњој музичкој школи. 

 

 

 

8. Закључак – порука (укратко истаћи и образложити оно што је битно) 
 
Иако је обиљежана пандемијом корона вируса 2021. година се може окарактерисати као 
успјешна. Рад школе се одвијао у специфичним условима ускладу са преорукама 
Института за јавно здравсто  РС те је у складу с тим организована настава и остале 
активности у школи. Одржан је низ концерта, мастеркласова, хуманитарних акција, 
едукација за ученике и наставнике и  тд..У  финансијском смислу  није било  прекорачења 
одобреног буџета. Обновљен је одсјек за виолину и гитару набавком нових 
инструмената, као и дувачки одсјек донацијом кларинета и флаута од стране NVO Spirit 
of America у оквиру пројекта BAND TOGETHER. У концертној сали дјелимично је 
ријешен проблем са акустиком набавком тепиха, а средстава су обезбијеђена  оквиру 
пројекта  „Музичка сала“ од старене Фондације Мозаик. 
У наредном периоду континуирано ћемо радити на унапређивању васпитно- образовног 
рада и обезбјеђивању бољих материјално- техничких услова за рад. 
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