
На основу члана 56.  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',  број
88/2008), члана  72.  Пословника  о  раду Градског  већа  Града Ниша (“Службени лист
Града  Ниша”  број  1/2013) и  члана  12. Правилника  о  поступку  припреме,  израде  и
доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 03.02.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

             I  Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Регионалног
центра за професионални развој запослених у образовању за 2014. годину. 

II Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Регионалног центра за
професионални  развој  запослених  у  образовању за  2014.  годину доставља се
председнику Скупштине  Града  Ниша  ради  увршћивања  у  дневни  ред  седнице
Скупштине Града. 

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша,  одређују се Јелица  Велаја,  начелник  Управе  за  образовање  и  Данијела
Марковић,  директор  Регионалног  центра  за  професионални  развој  запослених  у
образовању.

Број: 178-9/2015-03
У Нишу, 03.02.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



На основу члана  16  и  37  Статута  града  Ниша,  ("Службени  лист
Града Ниша", број 88/08) 

Скупштина Града Ниша на седници  одржаној   __________ 2015.
године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I УСВАЈА СЕ Извештај  о  пословању  Регионалног  центра  за
професионални развој запослених у образовању за 2014. годину број  28
од 16.01.2015. године, који   је усвојио Управни одбор Одлуком брoj 35, на
седници одржаној 16.01.2015. године.

 II Решење  доставити  Регионалном  центру  за  професионални
развој  запослених  у  образовању,  Управи  за  образовање  и  Управи  за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број:
У Нишу, 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

           Председник

                    Проф. др Миле Илић



О б р а з л о ж е њ е

 Управни  одбор  Регионалног  центра  за  професионални  развој
запослених у образовању Oдлуком број  35, донетој на седници одржаној
16.01.2015.г.  усвојио  је  Извештај  о  пословању  Регионалног  центра  за
професионални развој запослених у образовању за 2014. годину број  28
од 16.01.2015. године и доставио га оснивачу.

Извештај  садржи  податке  о  активностима  које  су  приказане
табеларно  и  по  врстама.  У  току  2014.  године  одржано  је  укупно  188
семинара за наставнике,  стручне сараднике,  васпитаче и директоре са
укупно  7326  учесника,  од  чега  36  семинара  са  753  учесника  у
просторијама  установе,  38  семинара  са  1149  учесника  ван  просторија
установе, а у 115 других активности учешће је узело 5424 учесника. У току
2014.  године  остварено  је  укупно  1646  ноћења  у  смештајним
капацитетима Регионалног центра за професионални развој запослених у
образовању. 

Осим  наведених,  реализоване  су  и  многе  друге  активности
усмерене превасходно на децу и младе, као и активности усмерене ка
другим циљним групама, са више од 20.000 учесника, а све у сарадњи са
многобројним  партнерима  из  јавног  сектора  (државни  органи  и
институције), привреде, ванпривреде, невладиних организација и сл.

Саставни  део  Извештаја  о  пословању  су  и  показатељи  који  се
односе на финансијско пословање. Пословање у 2014. години  одвијало
се  према програму рада за 2014. годину. 

Имајући у виду да је  Извештај о пословању Регионалног центра за
професионални  развој  запослених  у  образовању  за  2014.  годину
сачињен у складу са законом и прописима Града и циљевима оснивања,
предлаже се доношење Решења као у диспозитиву.

Управа за образовање
 
                               

     НАЧЕЛНИК
                                                      

             Јелица Велаја
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I  УВОД

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у
Нишу, основан је  уз  подршку Владе Краљевине Норвешке,  Скупштине  града
Ниша и Министарства просвете и спорта Републике Србије. 

Одлуком  Скупштине  Града  Ниша  о  оснивању  Регионалног  центра  за
професионални развој запослених у образовању (Службени лист Града Ниша
бр. 66/03, 40/04 и 05/05),  одређени су и циљеви оснивања Регионалног центра:
обезбеђење  квалитета  образовања  и  васпитања,  стварање  услова  за
обављање послова везаних за развој, праћење и осигурање квалитета рада и
стручности  наставника,  васпитача,  стручних  сарадника  и  директора  у
предшколском,  основном  и  средњем  образовању  и  васпитању,  праћење
стандарда знања, вештина и способности потребних за наставничку професију
и за професионално напредовање, лиценцу и регистар лиценци, акредитацију и
вредновање програма за  стручно  усавршавање,  учествовање у  остваривању
међународних програма у области стручног усавршавања.

Регионални  центар  је  основан   са  циљем  обављања  развојних,
саветодавних, истраживачких и стручних послова у предшколском, основном и
средњем образовању и васпитању ради обезбеђивања бољег квалитета. 

II  ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА  

Органи управљања и надзора  Регионалног  центра за професионални
развој  запослених  у  образовању  су:  Директор,  Управни  одбор  и  Надзорни
одбор.

1) ДИРЕКТОР

Решењем Скупштине Града Ниша бр.06-312/2013-29-2-02 од 23.05.2013.
за   директора  Регионалног  центра  за  професионални  развој  запослених  у
образовању  именована је Данијела Марковић, професор разредне наставе. 

2) УПРАВНИ ОДБОР

Решењем о именовању чланова Управног одбора бр 06-579/2013-21-7.02
од 02.10.2013. године Скупштина Града Ниша је именовала  чланове Управног
одбора:  Слободанка Станковић  -  дипломирани економиста,  Славко
Милојковић – дипломирани психолог, Младенка Стаменковић - дипломирани
технолог и Виолета Тесла – саветник за ИКТ и ресурсе из редова запослених и
Миљан Јовановић - рецепционер из реда запослених. 
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Управни одбор  je током 2014. године одржао десет (10) седница: 17.01.2014;
13.02.2014;  27.02.2014;  13.03.2014;  15.07.2014;  25.09.2014;  23.10.2014;
25.11.2014; 15.12.2014; 25.12.2014.

3) НАДЗОРНИ ОДБОР

Решењем о именовању чланова Надзорног одбора Регионалног центра
за професионални развој запослених у образовању, Ниш, број 06-715/2013-23-
16-02  од  29.11.2013.  године,  Скупштина  Града  Ниша  је  именовала  чланове:
Роберт  Џунић-професор  математике,  Др Мирослав Ефтимов и  Валентина
Ранчић из редова запослених.

Надзорни одбор је током 2014. године одржао две  седнице 11.04.2014. и
25.12.2014.

III  АКТИВНОСТИ

  Активности за наставнике, стручне сараднике, васпитаче и 
директоре 2014.г.

 У периоду  јануар – децембар   2014. године,  у   организацији Регионалног
центра за професионални развој запослених у образовању у  Нишу  одржано је
тридесет  шест  (36) акредитованих  семинара  за  просветне  раднике  у  самој
згради  Регионалног центра.
    Такође је, ван Регионалног центра за професионални развој запослених у
образовању Ниш ,а у другим Регионалним центрима за професионални развој
запослених у образовању и Центрима за стручно усавршавање,   школама и
установама,  реализовано је још тридесет осам  (38) акредитованих семинара
које је при акредитацији подржао Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању  Ниш.
    Реализован  је  и  велики  број  других  активности  за  наставнике  које  су
груписане и наведене у следећој табели:

активности број број 
учесника

акредитовани семинари из каталога у 
РЦ

36 753

акредитовани семинари из каталога 
ван РЦ 

38 1149

друге активности за просветне 
раднике 

115 5424

УКУПНО 188 7326
Укупан број ноћења у РЦ 1646
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1) АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ ИЗ КАТАЛОГА 
     2012/13  -  2013/14 и  2014/15/16 у  Регионалном центру за
професионални развој запослених у образовању,  Ниш

Преглед  реализованих  акредитованих  семинара  са  детаљним
информацијама о сваком семинару следи у табели:

Р.
б.

Датум кат.
Бр.

Назив
семинара

полазници Бр.
Уч.

Напомена

1. 11.01. 933 Планирање стручног 
усавршавања 
запослених у 
образовању и 
установе/школе

28

2. 16.01. 713 Виртуелни хотел Наставници 
туристичко 
угоститељске
струке

4

3. 17-
18.01.

121 Емоционални аспекти
групе и рад са групом

22

4. 17-
18.01.

420 Учимо да учимо 16

5. 17.01. 950 Мобинг у просвети 26
6. 17-

19.01.
133 Умеће комуникације 27

7. 25-
26.01.

121 Емоционални аспекти
групе и рад са групом

21

8-
13.

25.01 240
165
231
428
464
493

Завршни сусрет за 
онлајн семинаре 
Центра за 
унапређење наставе 
Абакус

80

15. 25-
26.01.

121 Емоционални аспекти
групе и рад са групом

24

16. 1.02. 270 Обновљиви извори 
енергије 

22

17. 15-
16.02.

121 Емоционални аспекти
групе и рад са групом

20

18. 15.03. Моја учионица 2 По 
споразуму

80

19. 12-
13.04.

121 Емоционални аспекти
групе и рад са групом

21

20. 25-
27.04.

Умеће одрастања 18

21. 26.04. ЕЛТА (english 
language teachers 
association) Семинар 
за наставнике 
енглеског

По 
споразуму

22

22 11.05. 84 Проблематично дете 26
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у разреду 
23. 17-

18.05.
58 Методологија и 

садржаји рада на 
часовима одељенске 
заједнице/старешине

16

24. 5.7.09. 12 Менторство у 
примени програма 
професионалне 
оријентације

18

25. 22.09. 273 Математичке 
радионице

14

26. 3-5.10. 133 Умеће комуникације 28
27. 18-

19.10.
784 Менаџмент квалитета

и стандардизација у 
образовању

Факултет 
организацион
их наука

24

28. 29.10. 612 Виртуелна туристичка
агенција-практична 
обука наставника за 
агенцијско пословање

6

29. 1.11 375 Информатичке 
мрвице 

24

30. 15.11. Елта (english language
teachers association)  
семинар

По решењу 
Министарств
а просвете

55

31. 22.11. 787 Успешно вођење 
образовне 
институције –
Европски модел

12

32. 23.11. 126 Родитељи и ми Реализација 
за ОШ 
„Бранко 
Радичевић“ 

24

33. 6.12. 375 Информатичке 
мрвице

24

34. 7.12. 335 Час по мери детета 28
35. 13.12. 130 Сурфуј сигурно – 

безбедност младих на
интернету

10

36. 13-
14.12.

13 Обука наставника и 
стручних сарадника 
за образовање 
ученика за људска 
права

13

Укупно    36                                                                           753

Центар  је  у  оквиру  Сектора  за  професионални  развој  испитивао  потребе
наставника,  васпитача,  стручних  сарадника  и  директора  школа  за  стручним
усавршавањем,  припремао  понуде  семинара  у  складу  са  дефинисаним
потребама запослених у образовању и пратио реализацију истих.
Организација семинара, ауторски хонорари и остали трошкови финансирани су
кроз котизације.
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2) АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ ИЗ КАТАЛОГА 
     2012/13 - 2013/14 и 2014/15/16   реализовани у школама, установама 
и другим Регионалним центрима/Центрима за стручно усавршавање

Р.
б.

Датум кат.
Бр.

Назив
семинара

полазници Бр.
Уч.

Место 
реализације

1. 15.01. 713 Виртуелни хотел – 
практична обука 
наставника за хотелско 
пословање

Наставници 
туристичко 
угоститељске 
струке

16 ЦСУ 
Крагујевац

2.
3.

17.01. 933 Планирање стручног 
усавршавања 
запослених у 
образовању и установи-
школи

Сви 
наставници

58 Две групе 
ОШ „Вук 
Караџић“
Пирот

4. 16-17.01. 375 Стратегије, методе и 
технике рада у 
инклузивној учионици

Наставници 
школе

30 ОШ „Вук 
Караџић“ Ниш

5. 18.01. 933 Планирање стручног 
усавршавања 
запослених у 
образовању и установи-
школи

Васпитачи, 
стручни 
сарадници

22 Вртић Бамби
ПУ Пчелица 
Ниш

6. 16-17.01. 377 Час по мери детета Наставници 
школе

25 ОШ
Горњи 
Милановац

7. 1.02. 652 Интердисциплинарна 
настава- шта биологија 
и хемија  имају 
заједничко

Наставници 
Златиборског 
округа

28 Регионални 
центар Ужице

8. 8.02. 933 Планирање стручног 
усавршавања 
запослених у 
образовању и установи-
школи

Наставници 
Тимочког 
округа

29 Дом ученика 
Зајечар

9. 8.02. 925 Мобинг у просвети Наставници 
школе

29 Техничка 
школа 
Прокупље

10.
11.

22.02. 933 Планирање стручног 
усавршавања 
запослених у 
образовању и установи-
школи 

Наставници 
школе

62 Две групе 
ОШ „Душан 
Радовић“
Пирот

12. 22-23.02. 375 Стратегије, методе и 
технике рада у 
инклузивној учионици

Наставници 
школе

30 ОШ „Стојан 
Љубић“
Брестовац

13. 23.02. 933 Планирање стручног 
усавршавања 
запослених у 
образовању и установи-
школи

Васпитачи, 
стручни 
сарадници

24 ПУ Младост
Нови Сад

14. 1.03. 652 Интердисциплинарна Наставници 25 Техничка 



8

настава- шта биологија 
и хемија  имају 
заједничко

школа са 
територије 
општине 
Алексинац

школа 
Алексинац

15. 1.03. 933 Планирање стручног 
усавршавања 
запослених у 
образовању и установи-
школи

Наставници 
школе

28 ОШ „8 
септембар“
Пирот

16. 15.03. 933 Планирање стручног 
усавршавања 
запослених у 
образовању и установи-
школи

Наставници 
школе

28 Школа моде и 
лепоте Ниш

17. 29.03. 696 Физика кроз огледе Наставници  
физике  из три
округа

28 ОШ „Свети 
Сава „Ниш
преко Бигза

18. 29.03. 687 Теме и тестови у 
настави хемије

Наставници  
хемије  из три 
округа

27 ОШ „Свети 
Сава“ Ниш
преко Бигза

19. 29.03. 722 Идеја- прва степеница 
успешног 
предузетништва

Наставници 
школе

21 Гимназија 
Алексинац

20. 5.04. 933 Планирање стручног 
усавршавања 
запослених у 
образовању и установи-
школи

Наставници 
школе

28 Основна 
музичка школа
Параћин

21. 7.04. 687 Теме и тестови у 
настави хемије Наставници 

хемијеШумад
ијски округ

27 Политехничка 
школа
Крагујевац
Преко Бигза

22. 7.04. 696 Физика кроз огледе Наставници 
физике 
Шумадијски 
округ

24 Политехничка 
школа
Крагујевац
Преко Бигза

23. 12-13.04. 510 Учимо да учимо Наставници 
школе

27 Политехничка
школа
Крагујевац

24. 18.05. 933 Планирање стручног 
усавршавања 
запослених у 
образовању и установи-
школи

Наставници 
школе

30 ОШ „8 
септембар“
Пирот

25. 14.06. 933 Планирање стручног 
усавршавања 
запослених у 
образовању и установи-
школи

Наставници 
школе

18 Шеста 
београдска 
гимназија 
Београд

26. 25.06. 638 Галилејеви учитељи Наставници 
физике Шабац

21 ЦСУ Шабац

27. 21.09. 612 Виртуелна туристичка 
агенција- хотел-
практична обука 

Наставници 
туристичке 
струке

18 Техничка 
школа
Панчево
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наставника за 
агенцијско пословање

28. 22.09. 613 Виртуелни хотел-
практична обука 
наставника за 
агенцијско пословање

Наставници 
туристичке 
струке

12 Техничка 
школа
Панчево

29. 20.09. 652 Интердисциплинарна 
настава- шта биологија 
и хемија  имају 
заједничко

Наставници 
биологије и 
хемије 
Моравичког 
округа

26 Регионални 
центар Чачак

30. 4-5.10. 461 Учимо да учимо Наставници 
школе

27 ОШ  „Свети 
Сава“
Сушица
Грачаница

31. 25-26.10. 333 Стратегије, методе и 
технике рада у 
инклузивној учионици

Наставници 
школе

30 ОШ „Топлички
хероји“ 
Житорађа

32. 10-11.11. 333 Стратегије, методе и 
технике рада у 
инклузивној учионици

Наставници 
школе

30 ОШ „Топлички
хероји“ 
Житорађа

33. 15-16.11. 333 Стратегије, методе и 
технике рада у 
инклузивној учионици

Наставници 
школе

30 ОШ „Топлички
хероји“ 
Житорађа

34. 29-30.11. 333 Стратегије, методе и 
технике рада у 
инклузивној учионици

Наставници 
школе

28 ОШ „Топлички
хероји“ 
Житорађа

35. 13-14.12. 333 Стратегије, методе и 
технике рада у 
инклузивној учионици

Наставници 
школе

27 ОШ „Витко и 
Света“
Г.Хан

36. 13.12. 375 Информатичке мрвице Наставници 
школе

25 ОШ 
„Мирослав 
Антић“ Ниш

37. 28.12. 335 Час по мери детета Наставници 
школе

23 ОШ 
„Јастребачки 
партизани“
Мерошина

38. 27-28.12. 461 Учимо да учимо Наставници 
школе

30 ОШ „Свети 
Сава“ Чачак

УКУПНО 38

3) ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ЗА ПРОСВЕТНЕ РАДНИКЕ
          
       Министар просвете и науке  донео је 24.09.2013. Правилник о сталном
стручном  усавршавању  и  стицању  звања  наставника,  васпитача  и  стручних
сарадника (Службени Гласник РС бр.55/13 ).
      
     Поштујући одредбе овог правилника Сектор за професионални развој је
предузео низ активности за реализацију и других облика стручног усавршавања.
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За запослене у образовању организовли смо  и друге семинаре, форуме,
састанке  стручних  актива,  угледне  часове,  изложбе  и  промоције.  Таквих
активности током 2014.године  било је 115, са укупно 5.424 учесника. 

   
Р.
б.

Датум Назив Организатор Број 
учесника

напомена

1. 17.01. Акредитована 
трибина 
„Интернет табла 
и креда 
данашњице“

Образовно креативни 
центар Бор

80

2. 28.01. Састанак актива 
психолога

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

35

3. 30.01. Актив наставника
хемије

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

22

4. 30.01. Приказ 
истраживања 
„Истраживачки 
радови у 
предметној 
настави средњих 
школа“

Правно пословна школа 50

5 5.02. Актив наставника
ликовне културе

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

15

6. . 6.02. Актив наставника
хемије 

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

32

7. 12.02. Састанак 
друштва  за 
српски језик 

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

35

8. 19.02. Приказ школског 
пројекта 
„Заштитимо децу 
у саобраћају“ 

Регионални центар,
ОШ „Душан Радовић“

80

9. 19.02. Састанак актива 
педагога и 
психолога

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

46

10. 20.02. Актив наставника
ликовне културе

Регионални центар 25

11. 19.02. Унапређивање 
предшколског 
образовања и 
васпитања за 
децу узраста 3 до
5 година

Импрес пројекат 30

12. 21.02. Трибина 
„Управљање 
одељењем“

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању,
Филозофски факултет

131

13. 26.02. Актив педагога Регионални центар 28
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14. 28.02. Стручна трибина 
за  наставнике 
музичке културе

Факултет уметности, 
музичка школа, Школска 
управа,Регионални 
центар

37

15. 28.02. Трибина 
„Презентација 
писане припреме 
за час 
одељенског 
старешине“

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у 
образовању,Прехрамбено
хемијска школа

126

16. 4.03. Трибина „Дан 
после - 
Портфолио 
професионалног 
развоја“

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

168

17. 4-6.03. Оптимизација 
предшколске 
мреже

Импрес 20 

18. 7.03. Трибина 
„ Портфолио 
запослених у 
образовању“

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

150

19. 6.03. Састанак актива 
„Улога 
наставника 
ликовног у 
савременом 
образовању“

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

25

20. 11.03. Презентација 
угледног часа 
„Примена 
Питагорине 
теореме у 
настави ТИО“

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању
ОШ „Стојан Живковић 
Столе“

28

21. 14.03. Презентација 
првонаграђеног 
рада Сазнали на 
семинару 
применили у 
пракси

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању,
Пољопривредна школа 
Шуматовац,
Алексинац

89

22. 12.03. Састанак 
друштва за 
српски језик и 
књижевност

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

38

23. 13.03. Актив наставника
хемије 

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

27

24. 18.03. Презентација 
уџбеника 
издвачке куће 
Нови Логос

Нови Логос 150

25. 19-
20.03.

Унапређивање 
предшколског 

Импрес 30
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образовања и 
васпитања

26. 20.03. Почетак Школе по
НТЦ систему 
учења

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

50

27. 25.03. Стручни скуп 
„ Отворени 
образовни 
садржаји“

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у 
образовању,Електро 
техничка школа „Мија 
Станимировић“

50

28. 25.03. Састанак актива 
психолога-Тема 
„Екстерна 
евалуација школа
и предшколских 
установа“

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

28

29. 25.03. Састанак 
удружења 
наставника 
Мрежа 
образовног 
развоја

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

15

30. 2.04. Изложба за 
ученике и 
наставнике 
„ Вода у срцу 
науке“

Француски културни 
центар

120

31. 3.04. Актив наставника
хемије

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

24

32. 7.-
11.04.

Промоција 
мобилног 
планетаријума за 
ученике нишких 
основних школа

Центар за промоцију 
науке 

250

33. 8.04. Састанак актива 
наставника 
српског језика

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

40

34. 8.04. Угледни час 
„ Вода у срцу 
науке“

ОШ „Душан Тасковић 
Срећко“ 
Сићево

150

35. 9.04. Монтесори 
програм у Школи 
за основно и 
средње 
образовање „14 
октобар“

Регионални центар, 
Школа за основно и 
средње образовање „14 
октобар“

27

36. 11.04. Актив наставника
ликовне културе

Регионални центар 12

37. 12.04. Приказ филма 
„Жеђ света“ за 
ученике и 
наставнике

Регионални центар и 
Француски културни 
центар

280
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38. 16.04. Мини сајам и 
трибина из 
предузетништва 
„Предузми посао 
на време“

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

65

39. 24.04. Презентација 
резултата и 
ефеката пројекта 
„Једнаке шансе у 
средњошколском 
образовању“

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

50

40. 28.04. Актив наставника
биологије-Тема 
„Радозналост која
је промеила свет 
„

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

45

41. 29.04. Секција 
психолога града 
Ниша 

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

40

42. 29.04. Трибина  за 
наставнике 
математике „Како
смо решавајући 
проблем 
подударности 
стигли у Европу“

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању,
ОШ „Свети Сава“

28

43. 5.05. Актив наставника
географије

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

18

44. 7.-8.05. Обука Подршка у 
учењу у циљу 
превенције 
осипања из 
образовног 
система

Уницеф 30

45. 14.05. Удружење 
наставника 
Мрежа 
образовног 
развоја

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

12

46. 15.05. Актив наставника
хемије

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

38

47. 15.05. Актив наставника
биологије

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

26

48. 22.05. Актив наставника
ликовне културе

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

12

49. 26.05. Актив наставника
географије

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

18
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50. 27.05. Секција 
психолога Тема 
Реаговање у 
кризним 
ситуацијама и 
помоћ 
помагачима

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

30

51. 28.05. Састанак актива 
педагога – 
Школски 
програми као 
примери добре 
праксе

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

30

52. 28.05. Портфолио 
запослених у 
образовању

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

94

53. 30.05. НТЦ систем 
учења  час са 
Урошем 
Петровићем 

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

60

54. 4.06. Промоција 
Медијске 
писмености 

Медијска колаиција 
Србије

24

55. 9.06. Састанак 
градског актива 
наставника 
филозофије и 
социологије 

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

12

56. 12.06. Актив наставника
хемије

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

24

57. 25.06. Радионица за 
наставнике 
„Израда 
електронског 
портфолиа“

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

80

58. 3.07. Састанак 
удружења 
наставника 
МОР(Мрежа 
образовног 
развоја)

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

8

59. 21.-25-
07.

Летњи форум за 
наставнике „О 
смислу 
наставничког 
позива“

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у 
образовању,Удружење 
СТУБ

19

60. 21.08. Састанак актива 
наставника 
српског језика и 
књижевности

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

25

61. 25.08. ЕДУКЛИК 
трибина са 
примерима добре

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

24
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праксе
62. 25.08. Састанак за 

наставнике и 
директоре 
средњих стручних
школа
 „ Подршка ЕУ 
средњем 
стручном 
образовању“

30

63. 26.08. Стручни скуп 
„ Планирање 
стручног 
усавршавања у 
нишким школама“

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

50

64. 27.08. Састанак секције 
психолога 

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

20

65. 28.08. Састанак актива 
наставника 
географије 

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

19

66. 3.09. Актив наставника
хемије 

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

19

67. 9.09. Актив наставника
физике

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

30

68. 25.09. Неакредитована 
трибина“Ведска 
математика“

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у 
образовању,Гимназија 
„Стеван Сремац“

46

69. 30.09. Актив психолога 
Тема Превенција 
синдрома 
сагоревања

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

30

70. 2.10. Састанак 
друштва за 
српски језик и 
књижевност

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

38

71. 4.10. Кампања за 
медијску 
писменост за 
ученике трећег и 
четвртог разреда

НУНС (Независно 
удружење новинара 
Србије) Београд

20

72. 8.10. Форум за 
наставнике Тема 
„Зашто смо 
наставници“

Удружење СТУБ 60

73. 9.10. Трибина за 
наставнике 
Простор и време 

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

35

74. 9.10. Актив наставника Регионални центар за 19
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хемије професионални развој 
запослених у образовању

75. 10.10. Обука за 
екстерне 
евалуаторе 
„ Спољашње 
вредновање 
школе и 
инклузивно 
образовање“

Мрежа подршке 
инклузивном образовању

25

76. 11.10. Медијска 
писменост –
„деконструкција 
медијских порука“
. обука за 
наставнике 
грађанског 
васпитања

Нунс (Независно 
удружење новинара 
Србије)

24

77. 13.10. Састанак актива 
директора 
основних школа 
Тема 
Финансирање 
основних школа

Актив директора 35

78. 14.10. Трибина за 
учитеље „Ведска 
математика“

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

52

79. 15.10. Актив наставника
филозофије и 
социологије

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

8

80. 13.-
17.10.

Обука за 
педагошке 
асистенте

ОЕБС (организација за 
европску безбедност и 
сарадњу)

30

81. 16.10. Неакредитована 
трибина „Видео – 
конференцијски 
час три школе“

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

23

82. 22.10. Форум за 
наставнике Тема 
„Наставник некад 
и сад“

Удружење СТУБ 55

83. 24.10. Актив наставника
биологије –
Представљање 
учешћа на квизу 
„Дрога , алкохол., 
коцка“ 

ОШ „Ратко Вукићевић“ 40

84. 28.10. Састанак секције 
психолога града 
Ниша
Тема „Изазови за 
даровите ученике
током 

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

31
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школовања“
85. 29.10. Акредитован 

округли сто 
„Кризне 
интервенције и 
интервенције у 
образовно 
васпитном 
систему- 
могућности , 
примене и 
ограничења“

33

86. 5.11. Форум за 
наставнике Тема 
„Наставник пред 
школом – држање
закона“

Удружење СТУБ 52

87. 5.11. Актив српског 
језика

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

12

88. 7.11. Дан просветних 
радника Изложба,
промоција, 
стваралаштво

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

60

89. 12.11. Актив наставника
ликовне културе

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

11

90. 17.11. Обележавање 
Дана права 
детета

Клуб Ватра и живот 85

91. 18.11. Промоција  
награђеног рада 
на конкурсу 
ЗУОВа Креативна 
школа

ОШ ,,Ратко Вукићевић“ 
Ниш

34

92. 19.11. Форум за 
наставнике Тема 
Наставник пред 
родитељима

Удружење СТУБ 55

93 24. 
-28.11

Подршка ЕУ 
средњем 
стручном 
образовању

Министарство просвете 75

94. 25.11. Семинар 
Каријера и 
мобилност 

Темпус 40

95. 25.11 Актив наставника
географије

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

16

96. 25.11. Актив наставника
ликовне културе

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

10

97. 25.11. Састанак актива Регионални центар за 31
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наставника 
физике

професионални развој 
запослених у образовању

98. 26.11. Промоција 
Интерактивног 
буквара

Завод за уџбенике 140

99. 28.11. Презентација и 
радионица за 
наставнике 
енглеског језика 

Лонгман 120

100. 3.12 Форум за 
наставнике 
Тема „Наставник 
пред дететом“

Удружење СТУБ 69

101. 3.12. Представљање  
драмске секције 
ОШ „Стојан 
Љубић“

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

10

102. 4.12 Презентација 
уџбеника English 
Book

English Book 60

103. 4.12. Трибина Преузми
посао на време

Правно пословна школа 50

104. 8.12. Актив наставника
саобраћајне 
струке

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

12

105. 9.12. Актив наставника
машинске струке

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

10

106. 9.12 Скуп 
„Приправништво 
и менторство“

Завод за унапређивање 
образовања и васпитања

35

107. 11.12. Састанак актива 
наставника 
хемије
Тема „Нобелове 
награде у хемији“

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

40

108. 13.12. Акредитована 
трибина

Oxford 40

109. 16.12. Презентација 
уџбеника 
издавачка кућа

Нови Логос 28

110. 16.12. Неакредитована 
трибина Да ли 
сте знали да...

БАЗААРТ-удружење 
уметника за истраживање
и стваралаштво у области
сценских уметности

40

111. 17.12. Трибина МОР 
удружење 
наставника

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

30

112. 18.12. Актив наставника
хемије-угледни 
час Соли

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

11

113. 22.12. Актив наставника
географије

Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

11
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114. 24.12. Актив педагога Регионални центар за 
професионални развој 
запослених у образовању

20

115. 25.12. Сајам 90

Укупно        115                                                           5.424

Током 2014.године у Регионалном центру за професионални развој запослених
у образовању су  своје састанке одржавали активи и удружења наставника.
Састанке  су  одржавали:  Активи наставника  хемије,  биологије,  географије,
физике, српског језика, ликовне културе, филозофије и логике, музичке културе,
као и стручни сарадници психолози и педагози.

     4)  АКТИВНОСТИ   ЗА   ДЕЦУ  И  МЛАДЕ

          Регионални центар је у 2014. години реализовао низ активности за децу и
младе.  Поводом  Светског  дана  воде, у  сарадњи  са  Француским  културним
центром  организована  је  изложба  о  води,  пројекција  филма  „Жеђ  света“  и
реализовани  су  експерименати у  којима  је  вода  била  основни  елемент.
Учесници наведених активности били су ученици нишких основних и средњих
школа док су реализатори експеримената били ученици Гимназије  „Светозар
Марковић“. Активности су трајале 10 дана.
         У сарадњи са Центром за промоцију науке из Београда, организовано је
петодневно гостовање Планетаријума.  Планетаријум је  обишло 1200 ученика
нишких основних и средњих школа.

        Организована Школица по НТЦ (Никола Тесла Центар) систему учења за
80 ученика од I до  VI разреда основних школа. 

        За ученике виших разреда основне и ученике средњих школа организована
је трибина „(Пред)УЗМИ посао на време“. 

        Организован је Новогодишњи сајам рукотворина.

         За младе је, у току летњег распуста, организована Летња школа за израду
накита, а току јесени Школа комуникационих вештина.

     5)  АКТИВНОСТИ  ЦИЉНИХ  ГРУПА  ВАН  ОБРАЗОВАЊА

   Одржано  је  620 догађаја  намењених  другим  циљним групама,  са  укупно
20.060 учесника.
      Реализовани  су  семинари,  састанци, обављана  тестирања  кандидата,
презентације,  промоције,  тренинзи,  скупштине,  јавне  дебате,  радионице,
интервјуи,  округли  столови.  Неки  од   учесника  ових  догађаја  користили  су
капацитете  ноћења  у  Регионалном  центру.  Тако  је  укупан  број  ноћења  у
Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању током
2014. године износио 1.646.
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          Поред основних  и  средњих  школа  као  и  предшколских  установа,
Регионални  центар  за  професионални  развој  запослених  у  образовању
наставио  је  сарадњу  са  многобројним  партнерима.  Листа  партнера  тј.
организација и институција које су користиле услуге Регионалног центра Ниш или
на неки други начин сарађивале са Регионалним центром  је:  
Aксaосигурање,  Мерката  д.о.о.,  Параграф,  Информативно  пословни  центар
(ИПЦ)  ,  Песталоци  пројекат,  Fruits  &  Berries,  Радио  С,  Агринвест, Удружење
Дарови природе,  Центар за културну деконтаминацију,  British Council,  Европа
лек  фарма  д.о.о.,  Нови  Логос,  Образовни  информатор,  Нишки  кластер
напредних  технологија,  Удружење фармацеута,  Француски  културни  центар,
Brunata,  ИКТ  кластер  академија,  Рударско  –  геолошки  факултет  Београд,
Центар  за  промоцију  науке,  Апотека  Ниш,  Стална  конференција  градова  и
општина, Уницеф, Клуб здравља, Delta generali  осигурање, Фармацеутска кућа
Такеда,  Независно  удружење  новинара  Србије,  Japan  Tobacco  International,
Удружење фармацеута нишавско-пиротског округа,  Fashion Fabrik, Статус про,
Математички  институт  САНУ,  Едука  плус,  Проактив,  Хајнрих Бел фондација,
Београдска  отворена  школа,  Канцеларија  за  дијаспору,  ОЦД  (организација
цивилног друштва) за децу и младе Индиго, Ригипс, Инг-Про, Доба-факултет за
примењене  и  друштвне  студије,  Јавно  комунално  предузеће  Медијана,
Национални демократски институт, УИНАРС (Удружење медицинских сестара-
техничара  интезивних  нега,  анестезије  и  реанимације  Републике  Србије),
Центар за самостални живот особа са инвалидитетом, Центар за медијацију,
Српско-апотекарско  друштво,  Симиллимум,  Завод  за  вредновање  квалитета
образовања и васпитања,  Завод за  унапређивање образовања и васпитања,
Словеначка  културна  заједница  „Франце  Прешерн“,  Форум  младих  са
инвалидитетом, ОЕБС (Организација за Европску безбедност и сарадњу), Адоц
Роцхе, Јединица за превенцију насиља Министарства просвете,  Халком, Balkan
Security Network.

        Регионални центар за професионални развој запослених у образовању је 
током 2014.године уступио бесплатно коришћење својих просторија следећим 
организацијама: 

1. Студентска асоцијација АИСЕК  
2. Боравак и смештај практиканткиња из иностранства (2 x)  
3. Удружење уметника за истраживање и стваралаштво у области сценских 

уметности БАЗААРТ
4. Euroguidance
5. Драгица Рајић Рачић – предавање Победа живота
6. Удружење наставника МОР  – Mрежа образовног развоја
7. СКГ (Стална Конференција Градова и Општина)
8. Проактив
9. Општина Мерошина-Канцеларија за локални економски развој

   10.   Центар Инвентива
   11.   Управа за дечију,социјалну и примарну заштиту
   12.   Удружење параплегичара
   13.   Центар за самостални живот особа са инвалидитетом
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6) ОБУКЕ  ЗАПОСЛЕНИХ  У  Регионалном центру за 
професионални развој запослених у образовању

Током 2014.године запослени у Регионалном центру за професионални
развој запослених у образовању Ниш су имали следеће облике усваршавања,
остварене кроз обуке, тренинге, семинаре, курсеве, посете конференцијама и
студијска путовања:

Датум
Врста едукације, место

дешавања

Учесници из Регионалног
центра за професионални

развој запослених у
образовању

29.01.

Конференција „ Праћење
ефеката сталног стручног
усавршавања“ Завод за

унапређивање образовања и
васпитања Београд

Јелена Анђелковић

22.01.

Састанак директора Мреже
Регионалних центара за
професионални развој

запослених у образовању и
Центара за стручно

усавршавање са Заводом за
унапређивање образовања и

васпитања-Београд

Данијела Марковић

05-07.02.

Састанак Мреже Регионалних
центара за професионални

развој запослених у
образовању и Центара за

стручно усавршавање-
Петровац на Млави

Данијела Марковић

28.02.
Пројекат Подршка

предузетништву- Београд
Валентина Ранчић

02-03.06

Састанак Мреже Регионалних
центара за професионални

развој запослених у
образовању и Центара за

стручно усавршавање-Кањижа

Данијела Марковић

15-17.08.
Обука за јавно заговарање
Пројекат БАЗААРТ-Београд

Валентина Ранчић

27.08.

Састанак Мреже Регионалних
центара за професионални

развој запослених у
образовању и Центара за

стручно усавршавање-
Чачак

Виолета Панчић
Данијела Марковић

15-16.09. Конференција „ Ефективна Валентина Ранчић
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настава и учење током
студенске праксе“-Београд

16-18.09.
Састанак аутора и реализатора

мрежног семинара-Ниш
Валентина Ранчић
Јелена Анђелковић

07-08.10.
Завршна ГИЗ конференција-

Београд
Валентина Ранчић

28.10. Сајам образовања -Београд Валентина Ранчић

05.11.

Конференција Министарства
омладине и спорта на тему

каријерног вођења у Србији-
Београд

Валентина Ранчић

24-26.11.

Састанак Мреже Регионалних
центара за професионални

развој запослених у
образовању и Центара за

стручно усавршавање-Бајина
Башта

Данијела Марковић

05-06.12.

Састанак стручних сарадника у
мрежи Регионалних центара за

професионални развој
запослених у образовању и

Центара за стручно
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Оливера Петровић
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Састанак Скупштине мреже
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запослених у образовању и
Центара за стручно

усавршавање-Смедерево

Виолета Панчић
Данијела Марковић
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7) САРАДЊА  ЦЕНТРА  СА ПАРТНЕРИМА НА ЛОКАЛНОМ И 
НАЦИОНАЛНОМ  НИВОУ

 Регионални  центар je  током  2014.год.  наставио  са  активностима  на
иницијативи да се полагање стручног испита за наставнике и васпитаче поново
реализује  у  Нишу.  Активности  су  планиране  и  реализоване  у  сарадњи  са
Филзофским  факултетом  у  Нишу,  а  иницијатива  је  упућена  Министарству
просвете, науке и технолошког развоја и Министру господину Срђану Вербићу,
лично.  Коначну  реализацију  поменуте  иницијативе  очекујемо  у  2015.  години.
Све  време  и  са  свим  активностима  које  су  тим  поводом  предузимане,
Регионални  центар је  упознавао  надлежну  Управу.   Регионални  центар је  у
2014.год.  остварио  сарадњу  са  Канцеларијом  за  дијаспору  Града  Ниша  и
договорио активности за будући рад. 

Регионални центар је успоставио сарадњу и са Канцеларијом за младе
Града  Ниша,  као  и  са  великим  бројем  невладиних  организација  које
функционишу  на  територији  Града  Ниша.  Потписан  је  и  низ  споразума  о
сарадњи са невладиним организацијама. На иницијативу поменуте Канцеларије
и невладиних организација, као и на предлог члана Градског већа Града Ниша,
господина  Милана  Пешића,  Центар  је  покренуо  поступак  промене  назива
Установе  у  Регионални  центар  за  професионални  развој  запослених  у
образовању  и  младе.  Ова  иницијатива  има  за  циљ  повећање
искористљивости капацитета Центра и  од стране младих.  Поступак  промене
назива је у току. 

        Регионални  центар је  током  2014.год.  интезивно  сарађивао  са
представницима  Министарства  просвете,  науке  и  технолошког  развоја
(МПНТР),  Заводом  за  унапређивање  образовања  и  васпитања  (ЗУОВ),
Заводом  за  вредновање   квалитета  васпитања  и  образовања  (ЗВКОВ),
Мрежом  регионалних  центара  и  центара  за  стручно  усавршавање
Републике Србије (Мрежа РЦ/ЦСУ Србије),  Центром за промоцију науке
(ЦПН), Француским културним центром.         

IV  ЗАКЉУЧАК

          Регионални центар је током 2014.год. осим реализације активности у
оквиру свог основног задатка стручног усавршавања наставника, успешно
радио  и  на  бројним  другим  активностима  подржавајући  и  помажући  у
организацији  субјектима  из  привредног  и  ванпривредног  сектора  како
јавних,  тако  и  цивилних  организација.  Запослени  су  усаглашавали
интересе  Регионалног центра са интересима корисника и  свог оснивача.
Чињеница да је током 2014.год.  у  Регионалном центру радило више од
26.000 људи, довољно говори о успешности рада Установе.
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V  Финансијски извештај  за  2014. годину

1) СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА

Одлуком о  буџету  града Ниша за  2014.  годину („Службени лист  града
Ниша“  бр.  102/14.),  град  Ниш  је  за  потребе  Регионалног  центра  наменио
средства  у  износу  од  10.541.000,00 динара  и  извршење  буџета  је  имало
следећу структуру:

ек.
клас.

О   П   И   С
Средства

предвиђена
буџетом

Извршење
буџета

Извршење
буџета 

у %

2 3 4   

411 Плате и додаци запослених 5,543,000 5,472,222 99

4111  - Плате и додаци запослених 5,543,000 5,472,222 99

412 Социјални доприноси на терет послодавца 992,000 979,528 99

413 Накнаде у натури 160,000 148,580 93

4131  - Превоз на посао и са посла (маркица) 160,000 148,580 93

416
 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 0 0 0

4161  - Награде запосленима и остали посебни расходи 0  0

421 Стални трошкови 3,630,000 2,166,314 60

4211  - Трошкови платног промета и банк.услуга 30,000 4,668 16

4212  - Енергетске услуге 3,130,000 1,933,580 62

4213  - Комуналне услуге 350,000 194,052 55

4214  - Услуге комуникација 120,000 34,014 28

4215  - Трошкови осигурања 0 0 0

422 Трошкови путовања 0 0 0

4221  - Трошкови службених путовања у земљи 0 0 0

423 Услуге по уговору 100,000 72,000 72

4231  - Административне услуге 0  0

4232  - Компјутерске услуге 100,000 72,000 72

4234  -Услуге информисања 0  0
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4235  -Стручне услуге 0  0

4236  -Услуге за домаћинство и угоститељство 0  0

4237  - Репрезентација 0  0

4239  -Остале опште услуге 0  0

424 Специјализоване услуге 0 0 0

4243  -Медицинске услуге 0 0

425 Текуће поправке и одржавање 0 0 0

4251  - Текуће поправке и одржавање зграда и обј. 0 0 0

4252  - Текуће поправке и одржавање опреме 0 0 0

426 Материјал 60,000 46,180 77

4261  - Административни материјал 30,000 30,000 100

4263  - Материјал за образо. и усаврша. запослених 0  0

4268
 - Материјал за одржавање хигијене и 
угоститељство 30,000 16,180 54

4651 Остале текуће дотације по закону 56,000 54,798 98

482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од 
једног нивоа 0 0 0

4821 Остали порези 0 0 0

511 Зграде и грађевински објекти 0 0 0

512 Maшине и опрема 0 0 0

 УКУПНО: 10,541,000 8,939,622 85

Упоређењем планираних и утрошених средстава у 2014. години, долазимо до
искоришћења буџета у износу од 85 %. 

Нереализовани  захтеви  тј.  наша потраживања  од буџета  на  дан  31.12.2014.
године су износила 612.798,15 динара.

2) ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ  СРЕДСТАВА     

Приходе  остварене  употребом  јавних  средстава  у  2014.  години
Регионални  центар  је  остварио  организацијом  семинара,  тренинга,
презентација,  као  и  организовањем других  активности  за  наставнике,  али  и
приходима од смештаја и издавања учионица и сале.  

На  почетку  године,  на  сопствени рачун  Регионалног  центра,  на  дан
01.01.2014. године пренет је износ од 582.581,46 динара. 

На  основу  пружања  услуга, приход  Регионалног  центра  током  2014.
године износио је 10.712.317,86 динара. 
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Структура расхода на сопственом рачуну приказана је у следећој табели:

клас. опис планирано реализовано

4110 Плате, додаци и накнаде запослених 6.920.000,00 5.369.009,58
4120 Социјални доприноси на терет 

послодавца
1.240.000,00 650.552,53

4130 Накнаде у натури 135.000,00 189.400,00
4140 Социјална давања запосленима 0 0,00
4160 Награде запосленима 200.000,00 35.516,00
4210 Стални трошкови 1.080.000,00   595.892,20
4211 -Трошкови платног промета и банкарских 

услуга
100.000,00 38.672,51

4212 -Енергетске услуге 550.000,00 250.595,47
4213 -Комуналне услуге 100.000,00 75.448,42
4214 -Услуге комуникација 300.000,00 231.175,80
4215 -Осигурање 30.000,00 0
4220 Трошкови путовања 200.000,00 27.437,00
4221 -Трошкови служб. путовања у земљи 200.000,00 27.437,00
4230 Услуге по уговору 4.150.000,00 1.507.678,91
4231 -Административне услуге 70.000,00 92.200,00
4232 -Компјутерске услуге 100.000,00 67.512,50
4234 -Услуге информисања 100.000,00 11.647,00
4235 -Стручне услуге 2.500.000,00 1.209.823,41
4236 -Услуге за домаћинство и угоститељство 350.000,00 70.100,00
4237 -Репрезентација 50.000,00 0,00
4239 -Остале опште услуге 980.000,00 56.396,00
4240 Специјализоване услуге по уговору 20.000,00 20.600,00
4243 -Медицинске услуге 20.000,00 20.600,00
4250 Текуће поправке и одржавање 455.000,00 127.600,00
4251 -Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката
300.000,00 105.200,00

4252 -Текуће поправке и одржавање опреме 155.000,00 22.400,00
4260 Материјал 3.650.000,00 1.503.288,52
4261 -Административни материјал 150.000,00 31.517,64
4263 -Материјал за образовање и 

усавршавање запослених
150.000,00 4.500,00

4268 -Материјал за одржавање хигијене и 
угоститељство

3.350.000,00 1.467.270,88

4820 Порези и таксе 1.200.000,00 1.124,789,66
4821 -Остали порези 1.200.000,00 1.124.789,66
5111 Зграде и грађевински објекти 300.000,00 0
5120 Машине и опрема 350.000,00 0
5121 - Машине иопрема        350.000,00 0
5150 Нематеријална имовина 0 0

0 -Књиге у библиотеци 0 0

УКУПНО: 19.900.000,00 11.151.764,40
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На дан  31.12.2014.  године,  на  рачуну  Регионалног  центра  налазио  се
износ од 143.134,92 динара.

По основу потраживања од корисника услуга Регионални центар је имао
ненаплаћених фактура у износу од 389.890,00 динара. 

Својим  добављачима  и  ауторима  семинара,  Регионални  центар  је  на
крају 2014. године дуговао 451.145,85 динара. 

3)   ДОНАТОРСКА СРЕДСТВА

Стање  на  донаторском  рачуну  на  почетку  године  01.01.2014.  било  је
2.130,01. 

Током 2014. године, Регионални центар је по основу донације за 2014. од
стране  СВИСС-а,  примио  средства  у  укупном  износу 95.240,00 динара.  Ова
средства су потрошена наменски и у складу са уговореним обавезама, у износу
од  94.550,47  динара,  тако  да  је  на  крају  године  31.12.2014.  године  на
донаторском рачуну Регионалног центра било 2.819,54 динара.

Структура расхода по донаторском рачуну РЦ у 2014. години приказана је
у следећој табели:

клас. опис износ
4210 Стални трошкови 238,04
4211 -Трошкови плат. промета и банкарских услуга 238.04
4220 Трошкови путовања 5.000,00
4221 -Трошкови службених путовања у земљи 5.000,00
4230 Услуге по уговору 47.064,88
4233 -Котизација за семинаре 13.000,00
4235 -Стручне услуге 34.064,88
4260 Материјал 42.247,55
4268 -Мат. за одржавање хигијене и угоститељство 42.247,55

УКУПНО 94.550,47

директор

                                                                             Данијела Марковић
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