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Извештај о раду директора Школе 
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(период од 01.09.2021. до 31.01.2022. године) 

 

 Упис ученика у шк. 2021/2022. год. (1236 ученика у оквиру 4 подручја рада). 

 Распоређивање одељенских старешина у оквиру 43 одељења. 

 Упознавање одењенских старешина са обрасцима и процедурама у оквиру Правилника о 
васпитно-дисциплинској одговорности ученика, изрицању васпитно-дисциплинских мера, 
обављању друштвено-корисног рада и утврђивању права на IOP. 

 Формирање комисије за израду распореда часова за I полугодиште школске 2021/2022. 
године – УСАГЛАШАВАЊЕ РАСПОРЕДА ЧАСОВА. 

 Распоређивање одељења по учионицама и кабинетима (ИЗРАДА ПЛАНА). 

 Формирање „Ес-Дневника“, додељивање „ЈОБ“-а (Јединственог Образовног Броја) за 
300 новоуписаних ученика и њихово евидентирање у „ЈИСП“-у. 

 Унос осталих података у „ЈИСП“ (Јединствени Информациони Систем Просвете). 

 Формирање Тимова и одређивање руководилаца Тимова и Стручних већа, односно 
координатора Стручних актива. 

 Конституисање Савета родитеља за школску 2021/2022. годину, упознавање чланова 
Савета родитеља са новим Пословником о раду. 

 Подношење Извештаја о реализацији Годишњег плана рада за шк. 2020/2021. годину. 

 Доношење и усвајање Годишњег плана рада-ГПР школе за школску 2021/2022. годину 
(доношење Акционог развојног плана-АРП установе, са посебвим освртом на области: Настава 
и учење, Подршка ученицима и ЕТОС, доношење Плана одржавања редовних седница 
разредних, одељењских и наставничких већа, родитељских састанака, затим Распореда 
реализације писмених задатака и њихово усаглашавање са Календаром рада за школску 
2021/2022. годину). 

 Коришћењем пакета услуга Google G Suite for Education креирани су нови школски мејл 
налози за сваког ученика првог разреда, који омогућавају четворогодишње коришћење од стране 
једног ученика: imeprezimeindexobrazovnogprofilasmergodinaupisa@prvatehnicka.edu.rs (Пример: 
peraperic1g21@prvatehnicka.edu.rs). 

 Настављено је са одржавањем on-line седница Педагошког колегијума, Наставничког 
већа и Школског одбора, коришћењем Google-Meet апликације, која је управо и намењена за 
видео конференције. Све седнице су снимљене, а аудио-визуелни записи су трајно сачувани на 
посебном диску. 



 Током I полугодишта шк. 2021/2022. год. школа је, на дневном нивоу, (сваког радног 
дана у 8:00 часова), редовно извештавала Институт за јавно здравље у Крагујевцу, у вези 
података које су достављале одељењске старешине, а тицали су се броја ученика који су 
заражени вирусом Sars-Cov-2.  Извештавање на недељном нивоу, вршено је сваке среде до 
10:00 сати, попуњавањем посебног упитника, који је путем мејла, достављан од стране МПНТР. 

 Сваког петка у радној недељи, Тим за праћење и координисање примене превентивних 
мера (Тим за школе) доносио је ОДЛУКЕ о моделу реализације наставе током наредне недеље, 
који је, у складу са одобреним Оперативним планом рада, могао бити: 
- по I моделу: Настава и учење у школи, кроз непосредан рад са ученицима (рад у школи у две 
смене, са часовима у трајању од 45 минута); 
- по II моделу: Комбиновање наставе и учења у школи са учењем на даљину (рад у две смене, са 
часовима у трајању од 45 минута) и 
- по III моделу: Настава и учење на даљину (једносменски рад од куће, са часовима у трајању од 
45 минута). 

 Непосредно посматрање и вредновање образовно-васпитног рада наставника, вршено је 
у сарадњи са педагошко-психолошком службом, током посете часова редовне наставе 
наставника: Десане Митровић, Миљана Божовића, Снежане Јовановић, Ане Петровић-
Станковић, Јелене Краљевић, Крстине Ракоњац-Бојовић и часова одељењских старешина: 
Александра Ристића и Владана Јовановића. 

 Оспособљавање 300 ученика I разреда за безбедан и здрав рад (на пракси), иако је 
уговорено са Друштвом „Tomović COM“ из Крагујевца, НИЈЕ реализовано због погоршане 
епидемиолошке ситуације изазване заражевањем вирусом Sars-Cov-2 („Delta“ сој). 

 Свечана академија поводом обележавања „Дана школе“ 19.10.2021. године, такође 
НИЈЕ реализована због изузетно погоршане епидемиолошке ситуације изазване вирусом Sars-
Cov-2 („Delta“ сој), која је на нивоу Р. Србије, како у погледу броја новозаражених, тако и у 
погледу броја умрлих на дневном нивоу, у односу на исти период прошле године (када нам је, 
иако званично одобрена, реализација манифестације забрањена), била неповољнија за чак 
више од 25 пута. 

 Упркос томе, успешно је организовано учешће ученика и наставника у обележавању 
„Великог школског часа“ који се традиционално, сваког 21. октобра, одржава у Спомен-парку 
„Крагујевачки октобар“ у Шумарицама. 

 Директор школе је, у својству члана Надзорног одбора, непосредно учествовао у раду 
Скупштине Удружења грађевинских и геодетских школа Србије (УГГШС), која је у периоду 
22.÷23.10.2021. године одржана у Власотинцу. Представници школе су непосредно учествовали 
у раду Скупштине Заједнице електротехничких школа Србије (ЗЕТШС), која је дана 13.10.2021. 
године одржана у Аранђеловцу, као и Скупштине Удружења средњих школа са подручја рада 
ХНГ и подручја рада ГРМ, која је у периоду 17.÷18.11.2021. године одржана у Зрењанину. 

 Крајем прошле и почетком нове школске године Тим за самовредновање поднео је 
Извештај о вреднованој области ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА (која је обухватала сегменте: *Руковођење директора у функцији 
унапређивања рада школе, *Функционисање система за праћење и вредновање квалитета рада, 
*Лидерско деловање директора у функцији развоја школе, *Људски ресурси у функцији квалитета рада 
школе и *Функционално коришћење материјално-техничких ресурса). Збирна ОЦЕНА за вредновану 
област је: 3,37 (максимално могуће 4,00). 



 Међународна сарадња са Средњом Школом за Електротехнику и Енергетику (СШЕЕ) из 
Соколница код Брна у Чешкој, настављена је у периоду 03.÷05.11.2021. године, којом приликом 
смо угостили 4 њихова представника (директора и 3 наставника). 

 На нивоу наше школе формиран је Тим за учешће у PISA тестирању у саставу: Зоран 
Николић-помоћник директора, Марија Ивановић-школски координатор и Марко Радосављевић-
IT тест администратор. 

 Дана 10.12.2021. године, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 
поводом 60 година свог постојања, Првој техничкој школи у Крагујевцу доделио је посебну 
ПОВЕЉУ у знак признања и захвалности за дугогодишњу сарадњу. 

 Директор је дана 14.12.2021. год. путем ZOOM апликације, присуствовао Припремном 
састанку у вези СПРОВОЂЕЊА ПИЛОТИРАЊА ДРЖАВНЕ МАТУРЕ (пилотирање је предвиђено 
за април 2022. године). 

 Дана 22.12.2021. године, у Хотелу МОНА ПЛАЗА у Београду, професор математике 
Марина Николић, присуствовала је свечаној додели награде за добитнике eTwinning 
националне ознаке квалитета за 2020/2021. годину, која је додељена за пројекат „Math is Our 
Life“. 

 Доношењем Решења о отказу уговора о раду због учињене повреде забране насиља, 
злостављања и занемаривања, која је дефинисана чл. 111. став 9. и 10. ЗОСОВ-а (дигитално 
насиље са елементима сексуалног насиља) окончан је дисциплински поступак против 
запосленог наставника Ненада Андрића. 

Просветна инспекција Инспектората за просвету и спорт Секретаријата за 
инспекцијске послове и комуналну милицију Градске управе Крагујевца, у свом записнику од 
04.10.2021. године, констатовала је ЗАКОНИТО ПОСТУПАЊЕ школе према запосленом 
Ненаду Андрићу! 

Републичка просветна инспекција, у оквиру ванредног инспекцијског надзора у вези 
поступања по представци Градског синдиката „Независност“ у вези поступања директора 
по одлукама Школског одбора, у свом записнику од 10.12.2021. године, констатовала је да 
директор школе, у поступку након поновљених одлука Школског одбора, које се односе на 
усвајање жалби на Решење о изрицању мере престанка радног односа запосленом Ненаду 
Андрићу, НИЈЕ ПРЕКРШИО одредбе Закона! 

Решењем бр. 389-117-00562/2021-02 Инспектора рада Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Инспектората за рад Шумадијског управног 
округа ОДБИО ЈЕ као неоснован ЗАХТЕВ Ненада Андрића да се до правоснажности судске 
одлуке одложи извршење Решења о отказу уговора од раду бр. 01-4651 од 13.12.2021. године, 
имајући у виду чињеницу да права запосленог нису очигледно повређена. 

 Извршен је избор понуђача и склапање Уговора са најповољнијим понуђачем за 
ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА „GLOBOS - osiguranje“ а.д.о. Београд (из средстава „родитељског 
динара“ у износу од 350.280,25 динара).  Након осигурања свих ученика школе, обезбеђено је 
враћање дела средстава у озносу од 20% на име „превентиве“, која ће бити утрошена на 
унапређење ученичког стандарда у области безбедности (проширење система видео надзора) и 
додатних 10% на име унапређења ученичког стандарда у области боравка ученика у школи. 

 Извршен је избор понуђача и склапање Уговора са најповољнијим понуђачем за 
ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ „GLOBOS - osiguranje“ а.д.о. Београд (за предвиђених 82.500,00 
динара из „општинских“ средстава). 



 Реализација ЦЈН за ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ школе, путем исплате „општинских“ 
средстава у износу од 93.384,10 динара, на рачун Компаније „ДУНАВ“ а.д. Београд, на име 
осигурања: (*од провалне крађе и разбојништва, *од пожара, *стакла од лома, *машина од лома и 
*комбинованог осигурања електронских рачунара). 

 Са лиценцираном фирмом „Risk Protection“ из Ниша закључени су уговори о изради 
недостајућих нормативних докумената: АКТА о процени ризика и ПЛАНА заштите лица, 
имовине и пословања, који ће биту урађени почетком 2022. године. 

 Средствима „ђачког динара“ у износу од 85.524,00 динара финансирано је проширење 
система видео надзора, на начин што је у канцеларији Школског полицајца инсталиран нов 
осмоканални DVR уређај са једним HDD капацитета 2TB, преко кога је повезано 5 нових Full 
HD камера. 

 Извршено је премештање постојеће 4 камере видео надзора из кабинета за информатику 
ознака „1“, „2“, „3“ и „4“, чиме је постигнута боља „покривеност“ ходиника испред улаза у 
поменуте кабинете, степенишног простора испред улаза у свечану салу и библиотеку, али и 
ученичке кантине. 

 Средствима из буџета Града Крагујевца извршена је набавка још 2 комплета Ормана са 
алатом за ванредне ситуације и 2 противпожарна апарата „S-9A“, све у вредности од 
49.296,00 динара. 

 Средствима из буџета Града Крагујевца извршена је набавка и HTZ опреме (заштитних 
рукавица, кломпи и кецеља за чистачице) у вредности од 45.768,00 динара. 

 Средствима из буџета Града извршена је набавка ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ и то на 
начин што је за пордучје рада Хемија и Прехрана, подред редовно потребног потрошног 
материјала и ситне опреме, набављен Лабораторијски кондуктометар, док су за извођење 
наставе на подручју рада Електротехника набављена два Raspbery Pi уређаја. 

 Почетком школске године набављене су недостајуће БЕЛЕ ТАБЛЕ, након чега је 
извршено њихово постављање по учионицама и у лабораторијама за хемију, а на местима 
дотрајалих класичних зелених школских табли. 

 Извршена је набавка 2 нова клима уређаја 12000 BTU и њихова уградња у кабинетима 
за информатику ознака „1“ и „2“, 

 У периоду 11.÷12.12.2021. године школа је, пети пут за редом, била домаћин Фестивалу 
еколошких дечјих представа „Црвено – Позор(иште) – Зелено“ који је реализован у 
организацији Центра за Еколошко Образовање и Одрживи Развој (CEOOR). 

 Дана 25.12.2021. године Прва техничка школа је учествовала у реализацији 
новогодишње представе „Волшебнаја снјежинка“ на руском језику („Чаробна пахуљица“), 
коју су за децу и њихове родитеље организовали чланови Удружења сународника и пријатеља 
Русије „Свет“ и „Руски кутак“ Народне библиотеке Вук Караџић из Крагујевца. 

 Извршена је набавка и подела 65 новогодишњих пакетића деци запослених (узраста до 
11 година). Подели пакетића претходило је извођење представе „Јежић Жожо и Деда Мраз“ 
коју је у Позоришту за децу реализовала „Агенција за извођачку уметност НОКТУРНО“ из 
Крагујевца. 



 У оквиру обележавања Међународног дана толеранције, у периоду 16.11.÷30.12.2021. 
године, Тим за заштиту од ДНЗЗ предложио је председницима Стручних већа и Одељењским 
старешинама низ сценарија за реализацију радионица на тему Поштовање, прихватање и 
уважавање богате разноликости култура нашег света, наших облика изражавања и начина да 
будемо људи, све у циљу неговања атмосфере сарадње и толеранције, уважавања и 
конструктивне комуникације у школи. За најуспешније ученичке радове предвиђене су 
симболичне награде, а сви радови су промовисани на сајту и фејсбук страни школе. Од 
мноштва активности треба истаћи: 
- Едукативно предавање ,,Још увек возим“, у реализацији Савеза параплегичара и 
квадриплегичара Србије и Агенције за безбедност саобраћаја; 
- Радионицу о социјалној инклузији, у реализацији Канцеларије за младе и Удружења 
студената са хендикепом; 
- Kњижевно–музички матине ,,Стиховима против насиља“, у организацији Стручног већа 
српског и страних језика, што је представљено и ученицима и Савету родитеља; 
- Обуку за Одељењске старешине ,,Превенција насиља, развијање емпатије и асертивне 
комуникације код ученика“, реализовану од стране Стручне службе Прве техничке школе; 
- Радионицу ,,Конфликт и мир“ коју је Стручна служба спровела међу члановима Савета 
родитеља; 
- Плесну радионицу ,,Брејкујмо насиље“ коју је у свечаној сали школе реализовао Плесни 
студио „Артиум“ из Крагујевца; 
- Купопродајни вашар у организацији Стручног већа наставника на подручју рада 
Пољопривреда, производња и прерада хране и ПХ клуба (израда и продаја колачића и сапуна за 
прикупљање финансијске помоћи ученицима), којом приликом је прикупљно укупно 17.200,00 
динара, што је подељено на 4 једнака дела за 4 ученика са сваког подручја рада (Филип Самчовић 
из I1

е, Анђелина Младеновић из II2
хт, Вељко Милекић из III2

г и Теодора Петровић из IV1
п). 

 Независно од претходног, спроведена је и хуманитарна акција којом приликом је 
прикупљено 116.000,00 динара за помоћ у лечењу ученика Милекић Андреја из IV1

г. 

 Настављено је руковођење Тимом за обезбеђење и унапређење квалитета рада установе, 
затим континуирано учешће у раду Тима за заштиту од ДНЗЗ и праћење тј. координација 
рада осталих Тимова. 

 Компанија ASIP PREVENT доо из Новог Сада донирала је школи један уређај за проверу 
присутности дрога „Drager DrugCheck 3000 STK 6“, у вредности од 62.400,00 динара, који је у 
стању да у року од неколико минута детектује присуство: *кокаина (COC), *опијата (OPI), 
*канабиса (THC), амфетамина (AMP), *метамфетамина (MET) и *бензодиазепина (BZO). 

 Доношење Одлука о оређивању Координатора и чланова Радне групе за ираду „Плана 
интегритета“, који је прописан од стране Агенције за спречавање корупције. 

 Учешће у изради и доношењу Финансијског плана, односно Плана јавних набавки за 
2022. годину. 

 Доношење одлуке, именовање чланова - формирање комисија, а потом праћење и 
реализација ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА са стањем на дан 31.12.2021. године. 

 Учешће у изради Извештаја о попису за 2021. годину, те изради Извештаја о завршном 
рачуну за 2021. годину (извештаји су усвојени на 45. седници Школског одбора која је одржана 
31.01.2022. године). 



 Праћење рада педагошко-психолошке службе приликом израде Извештаја о успеху и 
владању ученика на крају I полугодишта школске 2021/2022. године, који је презентован 
члановима Савета родитеља и разматран је на 45. седници Школског одбора дана 31.01.2022. 

 Са Агенцијом за израду компјутерских програма „ProSoft“ из Крагујевца продужен је 
Уговор о одржавању и унапређењу програма финансијско буџетско рачуноводство. 

 За три постојећа јарбола испред главног улаза у школу купљене су НОВЕ ЗАСТАВЕ: 
Града Крагујевца, Републике Србије и Прве техничке школе. 

 Организација и реализација Свечане академије поводом обележавања Школске славе 
„Светог Саве“ 27.01.2022. године, којом приликом су ученици драмске секције, предвођени 
наставницом српског језика и књижевности Маријом Благојевић, приказали представу „Слике 
из живота владике Николаја“. 

- Традиционално, проглашени су носиоци Светосавске награде: најбољи ученик школе 
(овог пута Алекса Милић, ученик одељења IV7

Е), кога је златником наградио Господин 
Слободан Николић, власник Компаније „НИКОМ“ д.о.о. из Крагујевца, док је за најбољег 
наставника у школској 2021/2022. год. одлуком већине присутних на 4. седници Педагошког 
колегијума од 24.01.2020. године, проглашен колега Драган Милановић, коме је школа такође 
даривала златник. 

- Школа је прикладним књигама наградила и најбоље ученике у оквиру сва 4 подручја 
рада, затим чланове „ПХ клуба“, драмске и литерарне секције, док је најбољег ученика на 
образовном профилу „Електротехничар енергетике“ (овог пута Николу Мијајловића, ученика 
одељења IV1

Е) наградио Господин Ива Игњатовић, власник Компаније „Е-пројектинг ММ“ из 
Крагујевца, а најбољег спортисту и спортискињу (овог пута Глишовић Данила, ученика 
одељења IV5

Е и Катанић Теодору, ученицу одељења II2
ХТ), традиционално, ваучерима за 

куповину спортске опреме у износу од по 5.000,00 динара, наградио је Господин Срећко 
Отовић, оснивач и власник Спортског клуба „ФОКА“ из Крагујевца. 

 Континуирано учешће у раду Актива директора средњих школа у Крагујевцу. 
Доношење Плана уписа ученика за школску 2022/2023. годину.  Анимирање пословних 
партнера у циљу формирања одељења III степена, по систему ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА. 

 

ДОНАЦИЈЕ,  РАДОВИ,  ПРОЈЕКТИ: 

 Компанија „Adient Seating“ dоо из Крагујевца донирала је укупно 10 садница (1 стабло 
кедра, 3 стабла црвенолисног јавора, 3 стабла липе и 3 стабла црвенолисне брезе), које су све, 
у оквиру Дана толеранције, ученици засадили у школском дворишту. 
 „OTP banka Srbija“ a.d. из Новог Сада партиципирала је новчаном донацијом у узносу од 
50.000,00 динара приликом набавке А3 ласерког штампача/скенера „HP LaserJet MFU 
M438n“, чија је укупна вредност 58.200,80 динара. 
 Проф. др Милан Ђорђевић, директор Академије струковних студија Шумадија из 
Крагујевца (која је правни следбеник Високе техничке школе струковних студија), лично је 
донирао школи расходовану, али исправну, опрему за унапређење наставног процеса на 
подручју рада Електротехника, коју чине 3 Унимер-а "43К" и један Осцилоскоп са 4 сонде. 

 Компанија "Marbo product" doo из Београда поклонила је школи пар "Chipsy" голова за 
мали фудбал. 



 Издавачка кућа "New Era Publications" из Данске донирала је библиотеци школе 8 књига 
о дијанетици и сајентологији; аутор књига L. Ron Hubbard. 

 Фондација "Богдан Милановић" из Крагујевца донирала је школи икону Светог Саве. 

 У потпуности је реализован пројекат: „Грађевинско-занатски радови на текућем 
одржавњу објекта – ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ ДРВЕНИХ ПРОЗОРА И ВРАТА НА 
АНЕКСНОМ ДЕЛУ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ (прозори у кабинетима за информатику и врата на 
лабораторијама за улаз/излаз у двориште школе)“, финансиран средствима МПНТР Србије. 
Извођачу „OBI“ d.o.o. Београд, уредно и у потпуности, измирен је износ од 9.465.235,20 динара 
(са ПДВ-ом). У оквиру ових радова уграђено је: 86 позиција једнокрилних ПВЦ прозора са 
фиксним досветлом и надсветлом, 1 комад једнокрилног алуминијмског прозора са фиксним 
досветлима у стоматокошкој ординацији, 5 позиција једнокрилних ПВЦ прозора са фиксним 
досветлима, 7 позиција једнокрилних ПВЦ прозора у наставничким тоалетима, 14 позиција 
једнокрилних ПВЦ прозора у подруму, затим 4 комада једнокрилних алуминијумских врата са 
надсветлом (у атријумским деловима), 1 комад двокрилних алуминијумских врата са 
надсветлом (за излаз ка Економској школи), 2 комада нетранспарентних алуминијумских врата 
са „антипаник“ бравама (за излаз у двориште), 1 алуминијумски портал са једним двокрилним 
сензорским вратима у ђачком улазу и 1 алуминијумски сегментни портал са 2 комада 
независних једнокрилних сензорских врата на главном (наставничком) улазу. 

 Испред укупно 108 позиција нових ПВЦ прозора уграђене су потпуно нове окапнице од 
пластифицираног челичног лима, развијене ширине 25÷30 cm, у укупној дужини од 152 m1. 

 Изнад главног улаза у зграду школе демонтиран је дотрајали поцинковани лим, да би 
преко постојеће АБ плоче био уграђен нов челични лим пластифициран у бело, који је 
повезан са 4 нове прозорске окапнице у надсветлу унутрашњег степеништа. У оквиру 
уговореног износа од 146.820,00 динара обухваћена је и замена лима на атци испред рекламе. 

 Извршена је уградња алуминијумске ограде – рукохвата на главном улазном 
степеништу, од електрополираних цеватих алуминијуских профила (донација „ING-AL 
Inženjering“ Јована Милановића ПР. из Крагујевца, у вредности од 18.000,00 динара). 

 На ђачком улазу, испред алуминијумског портала са двокрилним сензорским вратима, 
преправљена је и уграђена челична, дводелна, клизно склапајућа, заштитна решетка. На 
стаклу портала постављена је перфорирана фолија са штампаним грбом наше школе. 

 У ветробранском делу ђачког улаза извршено је облагање парапетних делова зидних 
површина оплемењеном иверицом d=18mm (вредност радова 201.660,00 + 30.000,00 динара).  

 Изнад ових парапетних делова зидних површина од нове оплемењене иверице извршени 
су молерско-фарбарски радови на реконструкцији зидних и плафонских површина (вредност 
радова 109.610,00 + 21.000,00 динара). Уграђене су и нове плафонске ЛЕД светиљке. 

 У ветробранском делу ђачког улаза извршена је уградња нових дрвених врата и то: два 
комада двокрилних ка лабораторијама и котларници у подруму, као и једних једнокрилних на 
улазу у решо-кухињу коју користе чистачице (вредност радова 63.840,00 динара). 

 На осталим вратима у ветробранском делу ђачког улаза (у кабинетима ознака „55“ и 
„56“, као и улазу ка просторијама домара) извршена је замена нетранспарентних испуна крила, 
једноструким онамент стаклом „NO 104“ (песак-гриз). Сва врата су прекитована и офарбана, 
чиме су окончани радови на реновирању ђачког улаза. 



 Окончано је реновирање СВЕЧАНЕ САЛЕ школе.  На новим алуминијумским 
клизачима постављена је нова Сценска завеса (вредност 56.011,20 динара).  На укупно 19 
нових ПВЦ прозора димензија 1,65 x 2,00 m1 извршено је постављање Роло-завеса система 
MGS, од платна Eden-135 (63,08 m2 по цени од 130.197,12 динара). 

 Додатно је на 12 нових ПВЦ прозора димензија 1,65 x 2,00 m1 (5 у Информатичком 
кабинету број „6“, 5 у Сали за састанке и 2 у Кабинету за физику) такође извршено постављање 
Роло-завеса система MGS, од платна Eden-135 (38,66 m2 по цени од 79.800,00 динара). 

 Извршена је реконструкција и стављање у функцију три чвора фекалне канализације 
(у Кабинету 56 који се користи за практичну наставу на грађевинском одсеку, у решо кухињи 
коју користе чистачице и на плафону ђачког улаза - испод стоматолошке ординације). У оквиру 
ових радова извршена је уградња укупно 5 нових ливено-гвоздених поклопаца на делу 
канализационе мреже између паркинга и ул. Радоја Домановића (вредност радова 222.600,00 
динара). 

 Лево и десно од главног улаза у школу, постављене су укупно 4 нове парковске клупе 
са наслонима (две нове, типа „Сунце“ и две реконструисане, са рустичним челичним носачима). 
Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 
„Шумадија“ донирала је две металне канте за смеће, са интегрисаним пепељарама. 

 На почетку II полугодишта, у наставничкој канцеларији школе, модификован је орман за 
дневнике, докупљени су пуњачи и фотроле са тастатуром, за 10 таблет рачунара који су раније 
добијени као донација компаније „Mozzart“ doo из Београда, чиме је омогућено да наставници 
(углавном) општеобразовних предмета, у Ес-Дневнику, врше евиденцију активности приликом 
реализације наставе на дневном нивоу. Након тестирања, утврђено је да је 1 таблет-рачунар 
неисправан, због чега је докупљен нов, истог квалитета (Tablet ESTAR Urban 10,1" по цени од 
16.920,00 динара). Постављен је посебан Wi Fi рутер намењен за потребе ЕС дневника. 
Расподела таблет-рачунара учињена је на следећи начин: 2 таблет-рачунара за одељења образовног 
профила Електротехничар енергетике и Архитектонски техничар, затим 2 за одељења на занимањима 
Електротехничар рачунара и Грађевински техничар, 2 за одељења на занимањима Администратор 
рачунарских мрежа/Електричар/Електромонтер мрежа и постројења и Техничар за заштиту 
животне средине, 2 за одељења на занимањима Електротехничар за електронику на возилима и 
Техничар за индустријску фармацеутску технологију и 2 за Електротехничаре информационих 
технологија/Електротехничаре за термичке и расхладне уређаје и Прехрамбене техничаре. 

 У организацији USAID-а и Секретаријата за послове јавних набаки Градске управе за 
заједничке послове града Крагујевца, представници Ученичког парламента школе анкетирали 
су наше ђаке у вези донације при реализацији једног пројекта вредности не веће од 500.000,00 
динара. Ученици су се изјаснили за пројекат „Теретана на отвореном“, тако да ће током 2022. 
године, у дворишту школе, бити постављено укупно 7 fitnes sprava. 

 Дана 15.11.2021. год. школа је аплицирала код Компаније „MORAVACEM“ d.o.o. из 
Поповца код Параћина (бивши CRH-цементара у Поповцу) за донацију новчаних средства у 
износу од 3.500 €, потребних за реализацију Пројекта „Адаптација простора некадашње 
машинске радионице и ФОРМИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКИХ МАТРИЈАЛА“. Након позитивног одговора и потписивања Уговора о 
донацији, на рачун школе уплаћен је износ од 409.892,50 динара. У оквиру истог Пројекта, 
неопходно је адаптирати простор који се некада користио за реализацију практичне наставе 
Техничара штампе, у који желимо да сместимо постојећу опрему из радионице за реализацију 
машинске праксе, а ову инвестицију у износу од 98.391,50 динара, школа је спремна да 
реализује из сопствених средстава. Радови су у току. 



 Дана 14.12.2021. године школа је аплицирала на Јавни позив МПНТР, у оквиру 
Програма расподеле инвестиционих средстава за 2022. године Пројектом „Водоводни 
прикључак постојеће унутрашње хидрантске мреже и изградња спољашње хидрантске 
мреже (са укупно 7 надземних хидраната)“. Израда Елабората поверена је Ј.К.П. „Водовод и 
канализација“ Крагујевац, по бенефицираној цени од 60.000,00 динара. У складу са сачињеним 
Техничким описом, те Предмером и предрачуном радова, предрачунска вредност пројекта 
процењена је на 8,012.601,49 динара без ПДВ-а, односно 9,615.121,79 динара са ПДВ-ом. Након 
потврде МПНТР да су нам средства одобрена, школа је спремна да уђе у процедуру 
финансирања израде Катастарско-топографског плана и издавања Грађевинске дозволе. 

 Школа учествује у Пројекту „ПОВЕЗАНЕ ШКОЛЕ“, којим је предвиђено комплетно 
покривање сви наставних просторија и целе школе Интернетом.  У току је израда пројектне 
документације. 
 
 

*) Детаљније информације о свим активностима налазе се у личној евиденцији 
и документацији директора школе, која ће бити презентована члановима Савета 
родитеља и Школског одбора. 
 
 

 
У Крагујевцу, 

31.01.2022. год. 
 

 Директор школе 
 
 
 

______________________________ 
Зорић Т. Зоран 

 


