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                                                  Република Србија 

ОПШТИНA ПАРАЋИН 
 

Управи за урбанизам, финансије,  

скупштинске и опште послове општине Параћин 

 Одељење за јавне службе  
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ 

 ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

1. Делатност буџетског корисника 

Технолошка школа у Параћину ул. Др. Драгољуба Јовановића бр. 2 основана је на 

основу члана 7. и 12. Закона о средњем образовању и васпитању (Службени гласник 

РС.бр.5/90) и члана 14. Одлуке о броју, структури и просторном распореду средњих 

школа (Сл.гласник РС. бр.25/90) и решењем Скупштине општине Параћин бр.02-7/90-91 

од 29.6.1990.године. Регистрација школе извршена је код Окружног привредног суда у 

Крагујевцу под бројем Фи-713/91 дана 25.3.1991.године. Одлуком Владе Републике 

Србије 05. бр.611-3814/99 од 19.10.1999. године објављеној у Службеном гласнику РС 

бр.44 од 30.10.1999. године промењен је назив школе и гласи Технолошка школа. Шифра 

делатности 85.32 средње стручно образовање чија се делатност састоји у остваривању 

плана и програма наставе и учења ученика I, II, III и IV разреда, односно образовање у 

следећим подручијма рада и образовним профилима: 

 

1. Хемија, неметали и графичарство 
 

 Техничар за хемијску и фармацеутску технологију 

 Tехничар за заштиту животне средине 

 

2. Пољопривреда, производња и прерада хране  

 
 Пекар 

 Оператер у прехрамбеној индустрији 

 Прехрамбени теничар 

 

3.  Личне услуге 
  

 Женски фризер 

 Фризер  

 Педикир и маникир 

 

 

 



 

 

4.  Здравство и социјална заштита 
  

 Фармецеутски техничар 

 Санитарно – еколошки техничар 

 

2.  Активности у извештајном периоду 

 

Технолошка школа је у 2022. години обављала све делатности везане за васпитно - 

педагошки рад према Календару образовно - васпитног рада Министарства просвете 

Републике Србије. 

Од почетка ове године настава је реализована по непосредном моделу рада. Прво 

полугодиште школске 2022/23. је завршено 30.12.2022. године, а зимски распуст је 

започео 31.12.2022. године. 

Током целе године велика пажња је посвећена презентацији школе и све значајне 

активности објављиване су на фејсбук страници школе. 

Школа је у оквиру промоције организовала презентацију подручја рада и 

образовних профила које уписује у школској 2022/23. години. 

Планом уписа Министарства просвете, за  школску 2022/23. годину  одобрен је упис 

пет одељења првог разреда, и уписано је свих пет одељења. 

У међународни пројекат Читалићи, наставник Зорица Ивановић је као 

координатор рада укључила велики броја наставника и ученика. Пројекат који су 

ученици и наставници Технолошке школе реализовали освојио је прву награду. 

У току 2022. године ученици наше школе су учествовали на окружном, 

републичком и нивоу Западног Балкана у такмичењу „Пословни изазов“ у организацији 

„Достигнућа младих у Србији“. 

 

Током целе школске године одржали смо позитивну климу и рад у школи. 

 

а) Стална активност 

 

У току школске 2021/22. године у Технолошкој школи у Параћину настава је 

организована у 17 одељења у четири подручја рада, са укупно 423 ученика односно 24,9 

ученика по одељењу, и то у: 

 

 подручју рада Хемија, неметали и графичарство у 6 одељења са укупно 138 ученика 

 подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране у 2 одељења са укупно 

27 ученика 

 подручју рада Личне услуге у 3 одељења са укупно 75 ученика 

 подручју рада Здравство и социјална заштита  6 одељења са укупно 183 ученика 

 

У току школске 2022/23. године у Технолошкој школи у Параћину настава је 

организована у 17 одељења у четири подручја рада, са укупно 419 ученика односно 24,65 

ученика по одељењу, и то у: 

 

 подручју рада Хемија, неметали и графичарство у 7 одељења са укупно 159 ученика 

 подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране у 2 одељења са укупно 

32 ученика 

 подручју рада Личне услуге у 3 одељења са укупно 76 ученика 

 подручју рада Здравство и социјална заштита у 6 одељења са укупно 152 ученика 

 

 



 

 

б) Посебни пројекти и програми 

 

-  Технолошка школа има статус Еко – школе и планирано је да кроз вршњачку 

едукацију и предавања у свим основним школама на територији општине Параћин, 

подробније упозна ученике са свим својим активностима. 

-     Технолошка школа се укључила у Еразмус пројекат који траје од 1.9.2022. до 

31.8.2023. Тим професора школе по први пут је учествовао на К1 пројекту кратке 

мобилности наставника под називом Ништа не нестаје када се постави на интернету 

чији је фокус био на насиљу на интернету. Наставнице наше школе биле су у Турској, у 

Анталији. Курс је трајао од 10. до 14. октобра, а имплементација пројекта је почела у 

септембру. Наставице су по повратку из Турске, своја искуства и запажања представиле 

на Наставничком већу. 

-        Ученици Технолошке школе, пре свега, образовног профила техничар за заштиту 

животне средине учествовали су у реализацији пројекта који се зоне Ка климатски 

отпорнијем Параћину удружењења УНЕКОOП. Пројекат се релизовао уз подршку 

Европске уније и Фондације Фридрих Еберт. Ученици су анкетирали грађане о 

климатским променама, а реализовала се и теренска радионица Ерозиона подручја 

општине Параћин. На овај начин ученици су могли да практично потврде стечена знања 

на часовима стручних предмета. 

-   Ученици и наставници Технолошке школе учествовали су у реализацији пројекта 

Снажно заједно који је подржало Министарство заштите животне средине. Носилац 

пројекта је удружење ЕКОС. Циљ пројекта је био унапређење праксе управљања чврстим 

отпадом на територији општине и мапирање дивљих депоније у општини Параћин. 

Ученици школе учествовали су тако што су слали фотографије дивљих депонија на 

пројектну мејл адресу. На овај начин дали су допринос реализацији пројекта јер је 

створена апликација која их приказује. Наставници школе имали су едукацију о 

управљању отпадом на име које су добили Уверење о стручном усавршавању у оквиру 

установе. 

- Технолошка школа је активно учествовала у пројекту Зеленополис који је пројекат 

удружења ЕKOС, а финансијски га је подржала Европска унија и фондација Фридрих 

Еберт. Циљ пројекта је унапређење зелених јавних површина као адаптација на климатске 

промене. Ученици школе су били ангажовани у активниостима: анкетирање грађана о 

дефицинарности зелених јавних површина као и одређивање стабала у улицама општине 

Параћин. На основу података урађена је апликација са дефицитарним зеленим јавним 

површинама у Општини. Наставници школе су добили Уверење о стручном усавршавању 

у оквиру установе од стране удружења Екос, а то се односило на едукацију о значају 

Катастра зелених површина као и инструмената за управљање градским зеленилом. 

Пројекат је трајао од априла месеца закључно са 31.10.2022. 

-  Школа је учествовала у реализацији покрета ЗОВ 2022 који је подржан средствима 

општине Параћин и има за циљ промовисање различитих аспеката животне средине. Ово 

је такође пројекат удружења ЕКОС. 

- Наша школа учествовала је на такмичењима ученичког предузетништва. Такође, 

учествовало се и на такмичењу Пословни изазов коју организује организација 

„Достигнућа младих у Србији“.Две ученице су учествовале на такмичењу Западног 

Балкана заједно са ментором Миленковић Шумадинком. 

-  Школа учествује у међународном пројекту „Читалићи“, као образовно-васпитни 

пројекат развијања вештина Читање и разумевање прочитаног и Писмено изражавање. 

 

 



 

 

в) Инвестициона активност 

У буџетској 2022. години Технолошка школа није имала већих инвестиционих 

активности већ само трошкове текућих поправки и одржавања. 

г) Програмске активности 

Постављени циљ је Унапређивање квалитета образовања у средњим школама, а 

индикатор је проценат ученика који су на другом полугодишту школске 2022/23 врло 

добри или одлични. 

 

 

 

Р. 

бр 

 

Циљ 

 

Назив 

идикатора 

Остварена 

вредност 

 

1. 

Унапређивање 

квалитета образовања 

у средњим школама 

Проценат врло добрих и 

одличних ученика 

 

55,75% 

 

 

Образложење: 

 

Постигнућа ученика Технолошке школе су се у предходним годинама мерила 

првенствено успесима појединаца на такмичењима где је школа остваривала изузетне 

резултате. 

У наредним годинама постављени циљ биће да што већи број ученика учествује у 

реализацији осталих облика образовно - васпитног рада: додатна настава, допунски рад, 

секције, такмичења, радионице, вршњачка едукација, хуманитарне акције. На овај начин 

ће се резултати рада школе континуирано побољшавати. 

Добри услови рада, опремљеност омогућили су адекватну презентацију свих 

реализованих активности. 

 

 

3. Оцена успешности рада у извештајном периоду 
 

а) Технолошка школа је у 2022. години веома успешно обављала своју основну 

делатност, средње стручно образовање и васпитање, одржала квалитет рада и рејтинг 

школе. 

Наставни план и програм предвиђен Годишњим програмом рада и календаром 

васпитно - образовног рада је реализован у потпуности. 

У школи се сваке школске године одржавају разни културни догађаји и слободне 

активности.  

У току 2022. године организоване су хуманитарне акције. Заједничким залагањем 

наставника и ученика успели смо да помогнемо онима којима је помоћ била потребна. 

Ученици, наставници и сви запослени у Технолошкој школи у току 2022. године 

реализовали су следеће активности и остварили су следећа постигнућа: 

 

- 31. јануара у Технолошкој школи, едукативном радионицом обележен је 

Национални дан без дуванског дима 

- У фебруару 2022. Богдана Јовановић, 2-1, добила је диплому од књижевног клуба 

Златно перо из Књажевца на 11. међународном књижевном конкурсу Нешто 

најбоље 



 

 

- На републичком такмичењу из Пословног изазова, које се одржало 8. и 9. фебруара 

2022., Прокић Александра је освојила прво место, а Љубић Љубица друго место и 

пласман на такмичење Западног Балкана, ментор Миленковић Шумадинка 

- Радионица Као моја мама одржана је 7. марта у градској библиотеци Др 

Вићећентије Ракић, учествовало је одељење 3-1 са професорком српског језика 

Зорицом Ивановић 

- На окружном такмичењу из физике у марту месецу Катарина Јовановић, 1-1 

освојила је треће место и пласман на републичком нивоу, а Анастасија Симић 1-1 

освојила је похвалу за постугнути резултат, ментор Марина Васић 

- Лука Илић, ученик другог разреда, постао је балкански шампион у кендо-у, на 12. 

Балкан кендо купу у Солуну освојио је 1. место у индивидуалној категорији, као и 

у јуниорској тимској категорији, као члан репрезентацијe 

- Ученици Технолошке школе смера заштита животне средине одржали су 

предавање ученциима прве године о проблему очувања планете на тему Загађење 

животне средине и последице по здравље људи 7. априла., кад се обележио 

Светски дан здравља 

- У априлу месецу на одржаној Републичкој смотри истраживачких радова ученика 

средњих школа из хемије, које је организовао Регионални центар за таленте, 

ученик наше школе Ђорђе Мошприонац, 3-1 освојио је друго место, ментор 

Бошковић Емина 

- У априлу месецу Богдана Јовановић, ученица 3-1, освојила је треће место на 

Књижевној олимпијади (окружни ниво), ментор Зорица Ивановић 

- Истог месеца је Јасмина Ђорђевић освојила 3. место на Књижевној олимпијади, 

ментор Милица Милетић 

- У оквиру ученичког предузетништва, на регионалном такмичењу које се одиграло 

од 11. до 15. априла компанија Блоомфикс освојила је друго место (Мошоринац 

Ђорђе, Вељковић Василиса, Радић Теодора, Милојковић Милица), 3-1, ментор 

Миленковић Шумадинка 

- У оквиру ученичког предузетништва, на регионалном такмичењу компанија 

Чагасун освојила је 3. место (Милосављевић Елена, Кљајевић Мара Јовановић 

Богдана, Рајковић Теодора, Мојсиловић Наташа, Савић Сара), 2-1, ментор 

Милетић Валентина 

- Маја месеца Катарина Јовановић, 1-1, је освојила 4. место и похвалу на 

републичком такмичењу из физике, ментор Марина Васић 

- Истог месеца на међународној смотри Читалићи наши ученици и професори 

освојили су четири награде: од тога су 3 награде за читалачке дневнике, а прва 

награда је за најбољи годишњи пројекат, сајт Јубилеји. Пројекат је трајао 6 месеци 

и учествовало је 17 професора и око 300 ученика. 

- У мају Богдана Јовановић, ученица 3-1, освојила је 1. место на Читалићима 

(републички ниво), ментор Зорица Ивановић 

- На републичком такмичењу из предузетништва одржаном од 22. до 24. маја у 

Београду компанија Блоомфикс заузела је 2. место (Мошоринац Ђорђе, Вељковић 

Василиса, Радић Теодора, Милојковић Милица), 3-1, ментор Миленковић 

Шумадинка 

- На републичком такмичењу из предузетништва одржаног од 22. до 24. маја у 

Београду компанија Цхагасун заузела је 7. место 

- О Технолошкој школи  била је уживо емисија Радио Београда 1, и то 26. маја 



 

 

- На такмичењу Западног Балкана у Пословном изазову које се одржало 31.маја-

1.јуна учествовале су Прокић Александра и Љубић Љубица, ментор Миленковић 

Шумадинка 

- У јуну месецу наша ученица Виолета Тодосијевић добила је награду за најлепшу 

реч српског језика (Филолошки факултет у Београду), ментор Зорица Ивановић 

- 7. јуна ученичка компанија Блоомфикс учествовала је на европском виртуелном 

сајму ученичких компанија 

- У септембру месецу одржан је Базар половних уџбеника, и то 5.септембра у 

школском дворишту од 12:30-14 сати  

- 10.9. обележен је Дан пешачења 

- У октобру месецу, тачније 1.10 одржан је Крос РТСа, и ту су наши ученици 

остварили следећа постигнућа: 2.место Алекса Милутиновић 4/2, 2. место Михајло 

Лукић, 2. место, Лазар Чобеј 1-2, 1. мессто, Филип Илић, 3-1, 3. место, Лука Илић, 

3-2, 5. место 

- 1.10 обележен је Међународни дан старијих особа кроз презентацију проф. 

Снежане Даћић и Наде Митровић 

- Катарина Јовановић, 2-1, освиојила је награду на конкурсу за најуспешнију причу 

Голубић у Сомбору 

- Богдана Јовановић. 3-1, освојила је Гран при награду на такмичењу сомборске 

библиотеке 

- 21.10. Женска екипа ученица наше школе освојила је прво место на општинском 

првентству у стрељаштву 

- 29.10.22. наши ученици заједно са професорима посетили су Сајам књига у 

Београду 

- У октобру месецу наша ученица Ивона Пеливановић 2-3 освојила је прво место на 

окружном такмичењу из пливања и пласирала се на републичко такмичење 

- Хуманитарна акција у октобру месецу - прикупљање новчаних средстава за лечење 

у Италији нашег суграђaна Вука Васића 

- 9.11.22. Посађене су саднице: 2 јавора и 2 тује са матурантима, директором школе 

и проф. Анђелком Милановић под називом Генерацијски парк 

- Рад наше уеченице Наталије Тодоровић 3-1 штампан је у зборнику радова 

манифестације која негује употребу ћирилице. Назив конкурса je Чувари 

ћирилице, a 30.11. је зборник послат у школу 

- Ученици трећег и четрвртог разреда присутсвовали су предавању на тему 

Тестирање, превенција и заштита од Хив-а, када је обележен 1. децембар, Светски 

дан борбе против АИДС-а 

- Рад наше ученице Наташе Филиповић, 4-1, изабран је међу 12 најбољих радова на 

ликовном такмичењу програма ЕУ-ПРО ПЛУС, под називом Која је твоја супер 

вештина који ће се наћи на календару програма за 2023. Ментор: професорка 

Душица Љубеновић 

- Ивона Пеливановић 2-3 освојила је бронзану медаљу на државном првентству 

Србије за јуниоре у дисциплини 50 м прсним стилом, такмичење је било одржано 

10.12. 

- Одржана је Новогодишња приредба за децу наставника наше школе 

- Радови ученица Ане Станојловић и Богдане Јовановић, ученица 3-1 су штампани у 

зборнику КК Мирка Бањевића, поводом Савиндана. 

Детаљније информације о постигнућима ученика и наставника у току 2022. године 

налазе се на фејсбук страници школе. 



 

 

 

4. Проблеми у раду и предлози за њихово решавање 
 

а) Уочени проблеми 
 

Један од главих проблема који се јавља последњих година је све мањи број 

ученика који завршавају основно образовање. 

Велики број ученика суседних општина и округа који су се опредељивали за образовне 

профиле наших средњих школа због високе цене превоза су алтернативу пронашли у 

образовним профилима на територији своје општине или у срединама које имају дом 

ученика чиме се наша ситуација додатно погоршава. 

 

б) Предлози за решавање проблема 

 

Припремање пројектне и остале потребне документације за изградњу дома 

ученика како би ученици суседних и даљих општина имали могућност повољнијег 

смештаја и исхране, а школе надокнадиле недостатак ученика који је све већи. 

Такође, треба радити и на изналажењу модела да и ученици са територије других 

општина имају могућност повлашћеног превоза. 

 

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Финансијски извештај и извештај о броју радника 
  

 а) Сви приходи и расходи по важећем контном плану приказани по изворима  финансирања 
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Врста расхода 

Износ прихода и расхода из буџета 
Републике 

Износ сопствених 
прихода и расхода 

Износ прихода 
и расхода 

родитељског 
динара 
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1 
2003-
0001 920 411000     

Плате,додаци 
и накнаде 
запосл.                   

        41111 1,1 
Плате по основу 
цене рада 62.000.000,00 59.716.000,00 96 166.000,00 6.000,00 4 0,00 0,00 0 

                                

      412000     

Социјални 
доприноси на 
ТП                   

        412111 1,2 Допринос за пио 9.000.000,00 6.611.000,00 73 41.000,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

        412211 1,3 
Допр.за 
здравство 4.000.000,00 3.025.000,00 76 13.000,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

        412311 1,4 
Допр. За 
незапосл. 0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0 

Укупно:   75.000.000,00 69.352.000,00 92 220.000,00 6.000,00 3 0,00 0,00 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО: План Остварење 
% 

Износ прихода из буџета Републике 76.100.000,00 70.934.000,00 93 

Износ прихода из буџета Општине 
7.670.000,00 6.677.812,48 87 

Износ сопствених прихода 
220.000,00 22.000,00 1 

Износ донација 60.000,00 37.000,00 62 

Родитељски динар 6.188.200,00 212.000,00 3 

УКУПНО: 90.238.200,00 77.882.812,48 86 




