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у образовању за 2008. годину број 154/09 oд 20.3.2009. године који је усвојио
Управни одбор Установе одлуком број 155/09 од 20.3.2009. године.

НАЧЕЛНИК
Ненад Гашевић

На основу члана 37 Статута града Ниша, ("Службени лист града Ниша",
број 88/08) и члана 14. Одлуке о оснивању Регионалног центра за
професионални развој запослених у образовању ("Службени лист Града Ниша"
број 66/03,40/04 и 5/05)
Скупштина Града Ниша на седници одржаној __________ 2009. године
донела је
РЕШЕЊЕ

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Регионалног центра за
професионални развој запослених у образовању број 154/09 од 20.3.2009.
године који је усвојио Управни одбор Установе Одлуком брoj 155/09 на
седници одржаној дана 20.3.2009. године.
II
Решење доставити Регионалном центру за професионални развој
запослених у образовању, Управи за образовање, културу, омладину и спорт и
Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.
Број:
У Нишу,
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Проф. др Миле Илић

Образложење
Управни одбор Регионалног центра за професионални развој запослених
у образовању на седници одржаној дана 20.3.2009. године одлуком број 155/09
усвојио је Извештај о раду Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању за 2008. годину број 154/09 од 20.3.2009. године и
доставио га Управи за образовање, културу, омладину и спорт.
Извештај садржи и показатеље о финансијском пословању, а у закључку
извештаја је констатовано да је Регионални центар у 2008. години планирао да
реализује активности из своје основне делатности, да су показани велики
потенцијали Установе и да је рад у току 2008. године био успешан.
Имајући у виду да је Извештај о раду Регионалног центра за
професионални развој запослених у образовању за 2008. годину сачињен у
складу са законом, и прописима Града, Управа за образовање, културу,
омладину и спорт предлаже доношење Решења као у диспозитиву.

Управа за образовање, културу, омладину и спорт
НАЧЕЛНИК
Ненад Гашевић

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ
РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ - НИШ
18000 Ниш, Трг Светог Саве, ул. Париске комуне бб.
Тел: +381 18 202 300; Факс: +381 18 202 420
www.rcnis.edu.rs
info@rcnis.edu.rs

Управни одбор Регионалног центра за професионални развој запослених у
образовању-Ниш је на својој петој седници другог сазива одржаној дана
19.03.2009.године, на основу чл.17 ст.1 тач.4 Статута Регионалног центра једногласно
донео следећу

Одлуку
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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 Регионалног центра су: Управни одбор, Надзорни одбор и
директор. Управни одбор и директор чине управу Центра (чл. 15 Статута
Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању,
број 03/2004, од 23.06.2004. године).
1) Директор
До 03.11.2008. године дужност директора Регионалног центра
обављала је Милка Крњајић, професор историје. Одлуком о
разрешењу Скупштине Града Ниша број 06-435/2008-5/15-02, она је
разрешена те дужности.
Решењем Скупштине Града Ниша бр. 06-435/2008-8/15-02, за
директора Регионалног центра именован је Бранислав Ранђеловић,
магистар техничких наука.
2) Управни одбор
Чланови Управног одбора до 03.11.2008. године били су: Гордана
Живковић (председник), Момир Јовић (члан), Војислав
Марковић (члан), Виолета Панчић (заменик председника,
представник запослених у РЦ) и Гордана Јовановић (члан,

представник запосених у РЦ-у). Управни одбор је у периоду од
01.01.2008. до 03.11.2008. године одржао 2 (две) седнице: 22.01.2008. и
22.02.2008.
Скупштина Града Ниша је Решењем о разрешењу, број 06435/2008-3/19-02, од 03.11.2008.год., разрешила следеће чланове
Управног одбора: Гордану Живковић, Момира Јовића и Војислава
Марковића. Чланови Управног одбора из редова запослених у РЦ-у нису
разрешени.
Решењем о именовању чланова Управног одбора бр 06-435/20086/19-02, од 03.11.2008. године, Скупштина Града Ниша је именовала три
нова члана Управног Одбора, тако да је сада састав Управног Одбора:
Љиљана Тошић-Радовановић (председник), Драгана Бошњак
(члан), Др Снежана Стојиљковић (члан), Виолета Панчић
(заменик председника, представник запослених у РЦ) и Гордана
Јовановић (члан, представник запосених у РЦ-у).
Управни одбор је у периоду од 03.11.2008. до 31.12.2008. године одржао
2 (две) седнице: 14.11.2008. и 10.12.2008.
3) Надзорни одбор
Чланови Надзорног одбора до 03.11.2008. године били су:
Драгана Илић (председник), Лидија Ганић (члан) и Валентина
Ранчић (члан, представник запослених у РЦ). Надзорни одбор
Регионалног центра је у периоду од 01.01.2008. до 03.11.2008. године
одржао 2 (две) седнице: 18.05.2008. и 19.06.2008.године.
Скупштина Града Ниша је Решењем о разрешењу чланова НО, број
06-435/2008-4/19-02, од 03.11.2008. године разрешила чланове НО
Лидију Ганић и Драгану Илић. Члан НО из редова запослених у РЦ-у
није разрешен.
Решењем о именовању чланова Надзорног одбора Регионалног
центра, број 06-435/208-7/19-02, од 03.11.2008. године, Скупштина
Града Ниша је именовала два нова члана Управног Одбора, тако да је
сада састав Надзорног одбора: Слађана Јовић (председник),
Миливоје Митић (члан) и Валентина Ранчић (заменик
председника, представник запослених у РЦ). Надзорни Одбор је у
периоду од 03.11.2008. до 31.12.2008. године одржао 2 (две) седнице:
14.11.08. и 10.12.2008.

III АКТИВНОСТИ
У току 2008. године, у Регионалном центру одржано је укупно 126
догађаја, од чега 62 семинара за просветне раднике, у укупном трајању
од 1086 сати. Врсте и структура тих догађаја дате су у следећој табели:
активност

број

акредитовани семинари (каталог)
други семинари за просветне
раднике
семинари за друге циљне групе
састанци просветних радника
изложбе, промоције

32
30

трајање (у
број
сатима) учесника
566
1504
520
1205

60
3
1

1) АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ ИЗ КАТАЛОГА
У оквиру послова планирања и реализације обука запослених у
образовању, на основу Стратегије образовања Министарства просвете
Републике Србије и Каталога програма стручног усавршавања
запослених у образовању за школску 2007/08.годину, планирано је да
Регионални центар у току 2008.године организује 60 семинара из 12
области.
Регионални центар је организовао и реализовао 32 семинара са 1504
учесника (наставника, стручних сарадника и васпитача). Поједини
семинари су, због великог интересовања, чак више пута организовани.
Број сати реализованих обука износи 566 .
Организација семинара, ауторски хонорари и остали трошкови
финансирани су кроз котизације које су учесници уплаћивали, а која је
одређивана увек уз сагласност аутора и релизатора.
Годишњим програмом рада за 2008. годину Регионални центар је
планирао реализацију и обука наставника, које би се финансирале из
донаторских средстава. Претпоставка за реализацију обука из
донаторских средстава је било очекивање да ће Регионални центар
добити од донатора 120.000 еура у динарској противвредности, а које би
наменски биле опредељене за обуке. Тај износ средстава био је
дефинисан Меморандумом о разумевању, а начин коришћења средстава
Анексом V на Меморандум о разумевању.
Захваљујући недостатку разумевања и добре воље у Министарству
просвете, без обзира на чињеницу да Министарство просвете потписом

на тај документ не би преузело финасијске нити било које друге обавезе
према Регионалном центру, до преноса тих средстава није дошло, те је
заступник донатора суму од 120.000 еура у динарској противредности
вратио донатору - Влади Краљевине Норвешке.
Обука из донаторских за наставнике, у току 2008. године није
организована. Средства која је Регионални центар на донаторском
рачуну имао, у договору са заступницима донатора, коришћена су за
набавку додатне опреме.
2) ДРУГА ДЕШАВАЊА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ
За запослене у образовању организоване су и друге активности и
дешавања. Укупно је таквих активности било 30, са укупно 1205
учесника. Број активних сати тих дешавања је укупно 520.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Носиоци тих активности били су:
ОСЦЕ (Симулација законодавног процеса у Скупштини Србије),
ГОПА (Програм реформе средње стручног образовања),
ЗУОВ (Презентација система стручног усавршавања и водича за
напредовање у звању),
ЗВКОВ (Описно оцењивање),
ГТЗ (за саветнике ШУ, Праћење школа у систему огледа, за
примену статистичких метода и техника),
Нова научна – Безбедност у образовним институцијама,
МПС – Програм огледа информатичког смера у гимназијама,
РЕЦ – Ромски асистенти у школама,
ОСВИТ – удружење Ромкиња о положају Ромске популације.
Носиоци активности су и финансирали ове семинаре и дешавања.

3) СЕМИНАРИ ЗА ДРУГЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ
Регионални центар је био отворен за сарадњу са НВО и
институцијама и организацијама ван образовања. За потребе таквих
институција и организација организовано је 60 различитих дешавања,
са укупно 2854 учесника. РЦ е сарађивао са: ОСЦЕ, ГТЗ, ЛЕДИБ, ЕПУС,
СКГ, ГОПА, Прокредит банка, Оксфорд центар, Друштво Данте
Алигијери, Енергетикс, АГ-тим, Црвени крст Србије, УН ХАБИТАТ,
Џонсон и Џонсон, Друштво за заштиту и унапређење менталног здравља
деце, МИЛЕНИЈУМ, Висион, ЛДА-центар за развој локалне
демократије, Међународна организација за миграције, Травелмед,
Центар за развој демократије, Центар за либерално демократске студије,

Акроноло, Висока струковна школа за пројектни менаџмент,
Национални демократски институт, Путоказ - удружење грађана,
Национална служба за запошљавање, Секвенца Консалтинг, Републичка
агенција за развој малих и средњих предузећа и други.
Реализовани су семинари, састанци,
обављана тестирања
кандидата, презентације, промоције, тренинзи, скупштине, јавне дебате,
радионице, интервјуи, округли столови.
Поменуте организације су саме финансирале своје активности.
Регионални центар је остварио посебно добру сарадњу са
Кабинетом Градоначелника Града Ниша, градским општинама и
Управама, пружајући подршку реализацији пројеката од посебног
интереса за Град Ниш. Услуге Регионалног центра за ове пројекте биле
су бесплатне.
Без новчане надокнаде, а на основу процене да су те активности
значајне за Град Ниш и грађане, Регионални центар је пружио подршку
следећим пројектима:
• Комисија за родну равноправност и једнаке могућности Скупштине
Града Ниша и Превентивни центар
Дома здравља Ниш 25.01.2008. – Предавање „Превенција рака грлића материце“.
• Удружење дистрофичара, Ниш - 19.02.2008. - Едукативна
радионица “Моје право да будем здрав”.
• ОШ “Д.Максимовић”, Чокот – 06-15.03.2008. - Велика хуманитарна
акцију за помоћ Александри Арсић. Конференција за штампу,
продајна изложба слика ликовних уметника града Ниша. Центар се
у акцију укључио својом донацијом.
• ОШ и СШ“14.октобар”, Ниш – 15.03.2008. - Трибина “Другачије
заједно-корак ка инклузивном образовању”.
• Иницијативни одбор за формирање Удружења аутора уџбеника –
радни састанци у току 2008.године.
• Управа за ИКТ Града Ниша - 19.-20.05.2008. - Конференција “
Отворено је, слободно уђите”.
• УНХАБИТАТ и Центар за тренинге намењене радницима градске
управе – током 2008.
• Урош Дојчиновић - концерт “Музичко путовање око света”. Улаз је
био слободан.
• ГО Медијана - 21.10.2008. - Округли сто: “Реформски правци
развоја и планирања социјалне политике на локалном нивоу”.
• Кабинет Градоначелника - 05.11.2008. – Семинар: “Поверене
надлежности на основу закона из област заштите животне средине
и њихово извршавање на локалном нивоу”.

• Локални инклузивни тим - 17.11.2008. – радни састанак.
• Републички заједнички тим за планирање, припрему и спровођење
активности и мера у области саобраћајне културе и безбедног
понашања у саобраћају предшколске и школске деце у Србији 28.11.2008. – радни састанак.
• Ромски едукативни центар – 08.12.2008. - Промоција пројекта
“Стварање услова за повећање прихвата и повећања успеха ромских
ученика у средњошколском образовању“.
• Кабинет градоначелника Града Ниша – 10.12.2008. - Семинара о
јавним набавкама.
4) ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У РЦ
У оквиру послова планирања и реализације обука запослених у
Регионалном центру, планирано је да запослени у Регионалном центру
прођу обуке које би се финансирале из донаторских средстава.
Планирање тих обука зависило је од уплате донаторских средстава. Како
није дошло до реалиозације Анекса V, обуке из донације нису
организоване за запослене у Центру.
Запослени у Центру су били учесници следећих догађаја од значаја
за рад РЦ:
• 12-14.02.2008. – Златибор – СДЦ, радионица за директоре РЦ
“Комуникацијске вештине”;
• 20-21.02.2008. – Београд - “Конференција о техничким,
административним, финансијским и правним аспектима Оквирног
програма 7 (ФП7)”;
• 03-04.04.2008. – РЦ Ниш - састанак директора РЦ;
• 05.04.2008. - РЦ Ниш и СДЦ - Семинар “Оживљавање ресурс
центра”;
• 27-28.05.2008. – Семинар: “Формулација Стратегије развоја Града
Ниша”;
• 28-30.05.2008. – Чачак - Радионицу “Оживљавање ресурс центра”;
• 05-06.06.2008. - Машински факултет у Нишу - Семинар “БИС
2008”- Библиотечки информациони систем;
• 07-08.06.2008. - Нови Сад - Семинар “22 Сабор учитеља Србије”;
• 10.10.2008. – РЦ Ниш - Радни састанак „Регионални центри, МПС,
ЗУОВ“;
• 18-20.11.2008. - Сремски Карловци - ЗУОВ Конференција
“Професионални развој запослених у Републици Србији”;
• 03-06.12.2008. – Београд – СДЦ семинар “Програмско планирање
за 2009.годину”.

5) САРАДЊА СА ДРУГИМ ПАРТНЕРИМА
У оквиру сарадње са релевантним партнерима, установама и
организацијама Регионални центар је сарађивао са: заступником
донатора – „IMG“ Београд, са Швајцарском агенцијом у Београду –
„СДЦ“, Министарством Просвете РС, Заводом за унапређење образовања
и васпитања - Београд, Центром за професионални развој - Београд,
Регионалним центром - Чачак, Регионалним центром - Ужице,
Школском управом Ниш, основним и средњим школама региона,
Предшколском установом „Пчелица“-Ниш, Универзитетом у Нишу,
институцијама локалне самоуправе, нишавским, топличким и
пиротским округом, међународним институцијама, организацијама и
појединцима.
Бројни аутори програма и семинара су у Регионалном центру
препознали релевантну институцију, институцију са кредибилитетом,
која ће пружити подршку акредитацији њихових програма код ЗУОВ-а и
Министарства просвете РС. Регионални центар је пружио подршку
ауторима 20 (двадесет) програма
за Каталог програма стручног
усавршавања наставника, школска 2007/2008. година. Од тих програма,
укупно је акредитовано 15, и они су у ушли у Каталог за 2007-08.
Подршку за акредитацију програма за Каталог за школску 200809.годину, затражили су и добили од Регионалног центра аутори
следећих програма : “Креативне радионице у настави српског језика и
књижевности”, “Балкан без барута”, "Климатске промене и глобално
загревање”, “Лако из четвртог у пети разред”, “Обрасци интерне
комуникације”, “Приступ настави историје и учењу”, “Другачије заједнокорак ка инклузивном образовању”, “Библиотека као место учења”,
“Креативно француски”, “Google sketchup у настави техничког и
информатичког образовања”, “The developing teacher” (Наставник у
развоју), “Мини семинар за наставнике енглеског језика”, “Настава за
будућност”.
Регионални центар је дао подршку и пројекту „Волонтери са
осмехом“ и подршку пројекту „Романеска“, документарног филма о
култури и образовној култури Рома.

IV ФИНАНСИРАЊЕ РАДА
1) СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА
Одлуком о буџету града Ниша за 2008.годину (Службени лист

града Ниша бр.86/07), град Ниш је за потребе Регионалног центра
наменио средства у износу од 7.661.000 динара. Од тога, пренето је и
утрошено 6.882.991,92 динара. Структура тих трошкова приказана је у
следећој табели.

ек.
опис
клас.
4110 Плате и додаци запослених

планирано

утрошено

4.619.000

4.328.941,07

Социјални доприноси на
терет послодавца
-Допринос за пензијско и
инвалидско осигурање
-Допринос за здравствено
осигурање
-Допринос за незапосленост

827.000

775.430,62

4150
4151

Накнаде за запослене
-Накнаде за запослене - превоз на
посао и са посла

140.000

113.880,00

4210
4211

Стални трошкови
-Трошкови платног промета и
банкарских услуга
-Енергетске услуге
(електричнаенергија и
централно грејање)
-Комуналне услуге (водовод и
канализација)
Одвоз отпадака
-Услуге комуникацијателефон/факс
-Трошкови осигурања-

1.595.000

1.522.497,64
22.280,78

4120
4121
4122
4123

4212
4213
4214
4215
4220
4221

Трошкови путовања
-Трошкови службених путовања у
земљи

4230
4231

Услуге по уговору
-Административне услугезаштита и одржавање имовине
-Компјутерске услуге
-Услуге образовања и
усавршавања запослених
-Услуге информисања
-Услуге за домаћинство и
угоститељство-чишћење
-Остале опште услуге

4232
4233
4234
4236
4239

476.834,51
266.364,89
32.231,22

517.843,90
801.099,94
25.440,60
62.973,45
92.858,97

0

0

180.000

39.059,69
8.800,00

30.295,69

4260

Материјал

4261

-Административни материјал

4263
4264
4268

5110

300.000

59.206,88
15.000,00

-Материјал за образовање и
усавршавање запослених
-Материјал за саобраћај
-Материјал за домаћинство и
угоститељство, средства за
чишћење
Остали материјал за одржавање
хигијене

10.636,52
18.303.50

Зграде и грађевински
објекти
УКУПНО:

103.146,90

0

0

7.661.000

6.882.991,92

Регионални центар је имао извршење буџета за 2008. годину у износу од
око 90%.

2) СОПСТВЕНА СРЕДСТВА
Сопствене приходе у 2008.години Регионални центар је остварио
организацијом едукација, семинара, организовањем других активности,
и приходима од издавања простора.
На почетку године, на сопственом рачуну Регионалног центра, из
2007 је пренет износ од 78.806 динара. На осову пружања услуга, приход
Регионалног центра у 2008.години износио је 10.318.680,61 динар.
Регионални центар је у 2008.години извршио плаћање свих доспелих
рачуна и обавеза. На дан 31.12.08. на рачуну Региналног центра налазио
се износ од 350.843,00 динара. Остало је ненаплаћено по основу
потраживања од купаца и корисника услуга на дан 31.12.2008 год.
323.729,00 динара.
клас.

Опис

4110

Плате, додаци и
накнаде
Социјални доприноси
на терет послодавца
Накнаде трошкова за
запослене
Стални тропкови
Трошкови платног
промета
Ел. енергија

4120
4150
4210
4211
4212

планирано

реализован0

2.765.000

3.777.113,22

495.000

772.176,10

104.000

102.483,07

457.000

417.070,52
66.892,41
172.918,22

4213
4214
4220
4221
4222
4223
4229
4230
423221
423291
423321
423431
4234
42359
423711
423712
424000
423911
424351
424911
425000
425115
421117
425119
425222
4260
426111
426131
426311
426321
426811
426812
426819

Централно грејање
Комуналне услуге
Одвоз отпада
Телефон, телефакс
пошта
Трошкови путовања
Трошкови дневница
Трошкови превоза на
службеном путу
Трошкови смештаја на
службеном путу
Остали трошкови
службеног пута
Услуге по уговору
Услуге одржавања
рачунара
Компјутерске услуге
Котизација за семинаре
Услуге рекламирања
Медијске услуге
Остале стручне услуге,
ауторски хонорари
репрезентација
поклони
Специјализоване услуге
Остале опште услуге
Санитарни прегледи
Остале специјалне услуге
Текуће поправке и
одржавање
Каде, умиваоници
Електричне инсталације
Остале услуге и материјал
за текуће поправке
Рачунарска опрема
Материјал
Канцеларијски материјал
Цвеће и зеленило
Стручна литература за
редовне потребе
запослених
Материјал за образовање
Материјал за чишћење
Хигијенски производи
Остали материјал за
одржавање хигијене

189.000

22.143,44
12.864,60
20.991,15
98.760,72
22.499,98
81.754,96
21.308,00
24.827,00
28.269,96
7.350,00

1.856.000

1.908.653,02
7.700,00
5.760,00
25.100,00
50.000,00
12.980,00
1.628.028,34

100.000

30.000

48.835,00
25.002,88
4.388,60
105.246,80
2.300,00
2.088,60
25.107,27

25.000

4.573,20
210,00
17.945,19

5.000
2.120.000

2.378,88
2.740.562,17

120.000

146.253,43
22.108,77
34.992,00

60.000

29.442,93
42.613,93
1.490,00
33.893,20

426821
426822
426911
426913
42619
463000
465000
472931
482000
482121
482122
482211

Храна за учеснике кетеринг
Пиће за учеснике
Материјал за посебне
намене
Алат и инвентар
Материјал за посебне
намене
Трансфери осталим
нивоима власти
Остале дотације и
трансфери
Донација РЦ-а,
накнада за болесну
децу
Порези и таксе
Порез на робу
Порез на услуге
Републичке таксе
УКУПНО:
Стање на рачуну на дан
31.12.2008.
Укупан приход у 2008.
години
РЦ потражује на дан
31.12.2008.год.

1.890.000

2.184.874,79

50.000

197.930,97
33.946,90
3.894,00
9.121,25

10.000
20.000
17.000,00
400.000

8.546.000

121.602,68
34.514,21
83.190,47
3.898,00
9.967.911,61
350.843,00
10.318.680,61
323.729,00

Регионални центар је настојао да сопствене приходе користи
рационално и у функцији побољшања услова рада и услуга које пружа
својим корисницима, да оснажи своје људске ресурсе и подигне ниво
њихових компетенци.
3) ДОНАТОРСКА СРЕДСТВА
У 2008. години почетно стање на донаторском рачуну било је
1.160.931,51 динара. Средства из донације у 2008.години коришћена за
набавку додатне опреме за Регионални центар. Од 01.01.2008. до
31.12.2008. године, а по претходно добијеном одобрењу донатора
утрошено јe укупно 974.604,08
динара. Извештаје са табелом
прописаном од стране донатора, Регионални центар месечно прослеђује
донатору уз извод трезора. Закључно са 31.12.2008. године на
донаторском рачуну Регионалног центра остао је износ од 186.327,43
динара.

разлог
промене

датум

износ

ново стање

Почетно
стање

01.01.08.

-

Додатна
опрема

11.02.08.

69.760,00

1.091.171,52

провизија
Додатна
опрема
провизија
Додатна
опрема

13.02.08.
26.02.08.

180,50
14.212,88

1.090.991,02
1.076.778,14

03.03.08.
19.03.08.

1.076.647,64

1.160.931,51

провизија

21.03.08.

130,50
427.023,12
4.248,00
84.591,84
856,50

Додатна
опрема

02.10.08.

6.726,00

553.202,18

Додатна
опрема

06.10.08.

6.726,00

546.476,18

провизија
Додатна
опрема
провизија

13.10.08.
17.10.08.

207,50
10.141,00

546.268,68
536.127,68

21.10.08.

137,50

535.990,18

27.10.08.

460.833,43
460.444,43

Додатна
опрема

560.784,68
559.928,18

провизија

03.11.08.

5.588,01
6.277,60
50.000,00
6.329,11
6.962,03
389,00

Додатна
опрема

12.12.08.

84.068,62

376.379,43

Додатна
опрема
провизија

18.12.08.

31.860,00

344.519,43

22.12.08.

334,00

344.185,43

Додатна
опрема

31.12.08.

157.300,00

186.885,43

провизија

31.12.08.

558,00

186.327,43

V ЗАКЉУЧАК
Регионални центар је свој рад за 2008. годину планирао са циљем
да реализује активности из своје основне делатности, а то је стручно
усавршавање наставника. Планирајући и реализујући активности,

запослени у Регионалном центру су уложили велике напоре
покушавајући да усагласе интересе Центра са интересима свог оснивача,
а то је Град Ниш, и да оправда сврху свог постојања. Без обзира на све
тешкоће у раду, податак да је од 01. јануара до 31. децембра 2008. године
кроз Регионални центар прошло више од 7.520 учесника различитих
догађања, да су едукације квалитетно реализоване, да су бројне
активности медијски пропраћене, да су показани велики потенцијали
РЦ-а, рад РЦ је у току 2008. године био успешан.
Искуства која су стечена у току 2008. године драгоцена су за још
ефикаснији рад у наредном периоду.
Бранислав Ранђеловић
Директор РЦ

