
 
 

 
 На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) 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 16 .03.2011. године, доноси 
                         
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

 I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Регионалног 
центра за професиоинални развој запослених у образовању за 2010. годину. 
 

II Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Регионалног центра за 
професиоинални развој запослених у образовању за 2010. 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 Бранислав Ранђеловић, директор Регионалног  центра за 
професионални развој запослених у образовању и Љиљана Радовановић Тошић, 
председник Управног одбора Регионалног  центра за професионални развој 
запослених у образовању. 
 
 
Број: 277-18/2011-03 
Датум: 16.03.2011. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 На основу члана 37 Статута Града Ниша, ("Службени лист Града Ниша", 
број 88/08) 
 Скупштина Града Ниша, на седници одржаној __________ 2011. године, 
донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  

 
 
 
 I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Регионалног центра за 
професионални развој запослених у образовању за 2010. годину, број 40, који  
је усвојен Одлуком Управног одбора Установе, брoj 41, на седници одржаној  
18.01.2011. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
  
  Управни одбор Регионалног центра за професионални развој 
запослених у образовању Одлуком број 41 усвојио је Извештај о раду 
Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 
2010. годину број 40 од 18.1.2011. године и доставио га оснивачу ради 
усвајања. 
  Извештај садржи и показатеље о финансијском пословању, а у 
закључку извештаја је констатовано да је Регионални центар  у 2010. години 
реализовао планиране активности из своје делатности, да су показани велики 
потенцијали Установе, да је кроз Регионални центар прошло скоро 20.000 
учесника разних догађања, да су едукације квалитетно организоване и да је 
рад у току 2010. године био успешан. 
  Имајући у виду да је Извештај о раду Регионалног центра за 
професионални развој запослених у образовању за 2010. годину сачињен у 
складу са законом, и прописима Града и циљевима оснивања Установе, 
предлаже се  доношење Решења као у диспозитиву. 
 
 
 
         Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
                               
 
                    НАЧЕЛНИК 
                                                           
          Ненад  Гашевић 
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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), као и последњом Одлуком о 
измени Одлуке о оснивању (од 24.12.2010.) 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: Директор, Управни одбор и 
Надзорни одбор. 
 

1) ДИРЕКТОР 
 
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 
 
Решењем о именовању чланова Управног одбора бр 06-435/2008-

6/19-02, од 03.11.2008. године Скупштина Града Ниша је именовала три 
члана Управног Одбора: Љиљана Тошић-Радовановић (председник), 
Драгана Бошњак (члан), Др Снежана Стојиљковић (члан). Решењем о 
именовању чланова Управног одбора бр 06-434/2009-25-13-02/2009 од 
19.06.2009. године Скупштина Града Ниша је, на мандатни период од 
четири године, именовала чланове Управног Одбора: Љиљана Тошић-



Радовановић (председник), Драгана Бошњак (члан), Др Снежана 
Стојиљковић (члан), Јелена Анђелковић (заменик председника, из 
редова запослених) и Виолета Ђорђевић (члан, из редова запослених).  

 
Током 2010 није било измена чланова Управног одбора. 
 
Управни одбор током 2010. године одржао 10 (десет) седница: 

12.01.2010 , 28.01.2010 25.02.2010 , 28.04.2010, 29.06.2010 , 13.08.2010 , 
28.09.2010 , 22.10.2010 , 15.11.2010, 16.12.2010. 

 
3) НАДЗОРНИ ОДБОР 

 
Решењем о именовању чланова Надзорног одбора Регионалног 

центра, број 06-434/2009/27/14/2, од 19.06.2009.   
године, Скупштина Града Ниша је именовала два члана Надзорног 
Одбора: Слађана Јовић (председник), Миливоје Митић (члан). 
Решењем о именовању чланова Надзорног одбора Регионалног центра, 
број 06-595/2009-23-5-02 од  28.09.2009. године, Скупштина Града Ниша 
је именовала трећег члана Надзорног Одбора: Вања Маниташевић 
(заменик председника, представник запослених у РЦ). Надзорни Одбор 
је током 2010. године одржао 4 (четири) седнице: 28.01.2010 , 
23.03.2010, 18.05.2010 и 15.11.2010.  

 
Током 2010 није било измена чланова Надзорног одбора. 
 

III  АКТИВНОСТИ 
 
    У периоду јануар – децембар  2010. године, у Регионалном центру 
одржано је 99 семинара за просветне раднике. У том периоду 
реализовано је и велики број других активности  које су груписане и 
наведене у следећој табели: 

 
активност број број 

учесника 
акредитовани семинари из каталога 69 2376 
други семинари за просветне раднике 30 2631 
семинари за друге циљне групе 582 13492 
остали догађаји 17 323 
број ноћења гостију 2558 
УКУПНО 698 21380 

 
      Сматрамо да би за релевантну процену рада Регионалног центра у 
овом периоду било корисно поређење са прошлогодишњим билансом. 



Број семинара за наставно особље задржао је прошлогодишњи тренд 
иако је ове године неупоредиво мање новчаних средстава из локалне 
самоуправе одобравано за ову намену. Поред тога, велики број школа 
остао је на крају 2010. дужан Регионалном центру средства за 
котизације за семинаре својих наставника. Нека од тих дуговања 
датирају чак из априла 2010. 
 

Што се тиче укупног обима посла број од 21380 корисника услуга 
РЦ  говори сам за себе. Поређења ради, у целој 2009. години, у којој је 
број корисника већ био више него удвостручен у односу на претходну 
2008. годину, овај број је био 11987 корисника. 
 

Овај податак говори о оправданости оснивања и постојања 
Регионалног центра за образовање Ниш, као и о сталној узлазној путањи 
у смислу развоја Центра и веома великог повећања обима пословања. А 
све то у овој финансијски веома тешкој години, током које су веома 
тешко функционисали буџети локалних самоуправа а самим тим 
отежано пословале и установе, индиректни корисници буџета. 
 
 
 

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 2009/10. и 2010/11. годину, 
Регионални центар је планирао да током 2010. године организује 
семинаре из        свих области заступљених у Каталогу. 

 
Регионални центар је у току 2010 организовао и реализовао 69 

акредитована семинара са   2376  учесника (наставника, стручних 
сарадника и васпитача). Поједини семинари су, због великог 
интересовања, чак више пута организовани. Укупан број наставника који 
је похађао семинаре за целу 2010. годину био је 5007 што опет говори о 
несмањеној реализацији упркос отежаним финансијским утицајима. 
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. 15-17.01 649 Учионица добре воље Наставници ОШ 
и СШ 

27  

2. 16-17.01 109 Припрема презентације 
за час 

Наставници ОШ 
и СШ 

30 Реализац. у 
Куршумлији 

3. 23-24.01 109 Припрема презентације 
за час 

Наставници ОШ 25 Реализација 
у ОШ „Чегар“ 



4. 30-31.01 109 Припрема презентације 
за час 

Наставници ОШ 23 Реализација 
у ОШ „Чегар“ 

5. 30.01 521 Програми развоја 
физичког васпитања – 
основа развоја 
физичких способности 
ученика вежбањем 

Наставници 
физичког 
васпитања 

 
37 

 

6. 
7. 

6.02. 
 

276 Аплети у настави 
природних наука 

Наставници 
природних наука 

35 Семинар 
одржан у 
две групе 

8. 6.02. 
 

410 Моја учионица модул Наставници 
енгл.језика 

85  

9.  
13-14.02. 

601 Мотивација за учење 
употребом критичког 
мишљења у настави 

Наставници ОШ 
и СШ 

13  

10. 15-18.02 823 Ни црно ни бело 
креирање инклузивних 
образовних стратегија 

Ромски 
асистенти 

48  

11. 18.02. 415 Нове методе у настави 
енглеског језика 

Наставници 
енглеског језика 

85  

12. 20-21.02. 
 

109 Припрема презентације 
за час 

Наставници ОШ 
и СШ 

22 Реализација 
у Пироту 

13. 27-28.02 
 

739 Индивидуализација 
одговор на аутентичне 
потребе и могућности 
предшколског детета 

Васпитачи, мед. 
Сестре, стручни 
сарадници 

23  

14. 27-28.02 018 Лако из 4 у 5 разред Наставници 
српског , 
учитељи 

24 Реализација 
у Пироту 

15. 5.03. 
 

411 Развијање креативног 
мишљења у процесу 
учења страних језика 

Наставници 
енглеског 

11  

16. 
 

5-7.03 
 

659 Умеће комуникације Наставници ОШ 
и СШ 

17  

17. 13.03. 034 Унапређивање наставе  
математике у старијим 
разр. ОШ 

Наставници 
математике ОШ 

90 Заједничка 
организација 
са ЗУНС 

18. 13-14.03. 
 

755 Развијање тимског рада 
путем асерт. вештина у 
комуникац. 

Педагози и 
учитељи 

19  

19. 
 

19.03 
 

108 Попуњавање и 
штампање педагошке 
документације помоћу 
рачунара 

Наставници у 
ОШ 

24  

20. 20.03. 
 

264 Стручно и дидактичко 
методичкоусавршавање 
наставника хемије за 
реализацију наставних 
прогр. 

Наставници 
хемије у ОШ 

60 Заједничка 
организација 
са ЗУНС 

21. 27-28.03. 
 

015 Креативне радионице у 
настави српског језика и 
књижевности 

Наставници 
српског језика и 
учитељи 

31  

22. 27-28.03. 109 Припрема презентације 
за час 

Наставници ОШ 
и СШ 

12  

23. 
 

8-10.04. 585 Активно учење Наставници 
ОШ“Д.Максимов
ић“ Чокот 

25  

24. 10.04 808 Образовно васпитни 
рад са ученицима са 
поремећај. понашања 

Наставници ОШ 33  

25. 17-18.04. 704 Професионализација 
одељенских 

Наставници 
Гимназије 9 мај 

32 Реализација 
у Гимназији 



старешинау сарадњи са 
родитељима 

„9 мај“ 

26. 24.04. 808 Образовно васпитни 
рад са ученицима са 
поремећајем понашања 

Наставници ОШ 30  

27. 24-25.04 
 

109 Припрема презентације 
за час 

Наставници 
пољопривр. 
школе 

23 Реализација  
у Прокупљу. 

28. 8.05 682 Организатори напретка 
у учењу 

наставници 
гимназије 9 мај 
и медиц. Ш 

23  

29. 8.05 787 Како помоћи дислекс. 
ученицима 

наставници 13  

 
30. 

8-9.05 109 Припрема презентације 
за час 

наставници из 
Пирота 

13 Реализација 
у Пироту 

31. 15-16.05 704 Професионализација 
одељенских 
старешинау сарадњи са 
родитељима 

наст. ОШ Чегар 30 Реализација 
у ОШ „Чегар“ 

32. 14-16.05 
 

649 Учионица добре воље наставници ОШ 
и СШ 

27  

33. 28-29.05 032 Примена стандарда за 
рад школских 
библиотека 

библиотекари и 
наставници 

15  

34. 29.05. 420 Креативно француски Наставници 
франц. језика 

16  

35. 29-30.05 285 Климатске промене и 
глобално загревање 

Наставници 
школа из 
Смедерева 

30 Реализација 
у Смедереву 

36. 29-30.05 704 Професионализација 
одељенских старешина 
у сарадњи са 
родитељима 

Наставници ОШ 
Душан Радовић 

35 Реализација 
у ОШ 
„Душан 
Радовић“ 

37. 
 

21-22.08.  
112 

Израда 
мултимедијалних 
наставних садржаја 

 
Наставници ОШ 
и СШ 

 
15 

 

38. 27.08.  
264 

Стручно и дидактичко 
методичко 
усавршавање 
наставника хемије за 
реализацију наставних 
и ваннаставних 
програма у ОШ 

 
Наставници 
хемије ОШ 

 
60 

У 
заједничкој 
организацији 
са ЗУНС 

39. 27-29.08 659 Умеће комуникације Наставници ОШ 
и СШ 

27  

40. 04.09. 533 Образовање на првом 
месту 

Наставници  ОШ 
и СШ 

14
3 + 
60 

 

41. 
 

11.09. 533 Образовање на првом 
месту 

Наставници  ОШ 
и СШ 

10
2 + 
30 

Реализација 
у Врању 

42. 18.09. 533 Образовање на првом 
месту 

Наставници  ОШ 
и СШ 

56 Реализација 
у Крушевцу 

43. 24-25.09.  
425 

Креативни рад са 
ученицима на 
превенцији злоупотребе 
психоактивних 
супстанци 

Наставници у 
ОШ 

30 У  РЦ Ниш 

44. 25.09. 533 Образовање на првом 
месту 

Наставници  ОШ 
и СШ 

61 Реализација 
у  Ужицу 

45. 24-25.09. 505 Дани примењене 
психологије 

Наставници, 
васпитачи,стр. 

25 Реализација 
на Филоз. 



сарадници Факулт. Ниш 
46. 25-26.09. 115 Припрема презентације 

за час 
Наставници  ОШ 
и СШ 

23 Реализација 
у Врању 

47. 2.10 502 Креативна будућност 
кроз креативно дете 

 
Наставници  ОШ 
и СШ 

20 У  РЦ Ниш 

48. 9.10. 107 Одабране теме из 
теорије графова 

Наставници 
математике 
 и нформатике 

21 Реализација 
у Врању 

49. 23.10 313 My classroom 2- Mixing it 
up 

Наставници 
енглеског  ј. 

13
0 

У  РЦ Ниш 

50. 
51. 

23-24.10 205 Научници у школи Наставници 
природних наука 
и учит. 

41 У  РЦ Ниш 
одржан за 
две групе  

52. 23-24.10 502 Креативна будућност 
кроз креативно дете 

Наставници ОШ 
и СШ 

14 Реализација 
у Врању 

53. 30.10. 107 Одабране теме из 
теорије графова 

Наставници 
математике 
иинформатике 

23 У  РЦ Ниш 

54. 7.11 716 Дете са епилепсијом у 
разреду 

Стручни 
сарадници  

22 У  РЦ Ниш 

55 13.11 107 Одабране теме из 
теорије графова 

Наставници 
математике и 
информатике 

23 Реализација 
у Књажевцу 

56. 14.11 307 Континуирано образова. 
професора француског 
језика 

Наставници 
француског 
језика 

20 У  РЦ Ниш 

57. 20.11 306 Ка бољем разумевању 
3 

Наставници 
енгл. језика 

46 У  РЦ Ниш 

58. 
 

26-27.11 039 Школска библиотека Библиотек. 16 У  РЦ Ниш 

59. 
 

27.11 057 Примена образовних 
стандарда у 
вредновању ученичких 
постигнућа из 
математике 

Наставници 
математике 

37 У  РЦ Ниш 

60. 27-28.11 012 Лако из 4 у 5 разред Учитељи, нас. 
српског језика 

14 У  РЦ Ниш 

61. 1-2.12. 
 

МП Развијање компетенција 
наставника у области 
образовања за 
демократију и грађанско 
друштво 

Наставници и 
учитељи који  
предају 
грађанско 
васпитање 

29 Суорганиза-
ција са МП –
ШУ 
 

62. 3-4.12 
 

МП Обука наставника за 
предмет грађанско 
васпитање ГВ 7 

Наставници и 
учитељи  

30 Суорганиза-
ција са МП –
ШУ 
 

63. 
 
64. 

4-5.12. 
 

МП Инклузивно образовање 
и ИОП 

Васпитачи,стр. 
сарадници у 
предшколским 
установама 

30 
+3
0 

Суорганиза-
ција са МП –
ШУ 
Две групе 

65. 
 

4-5.12. 
 

215 Галилејеви учитељи Наставници ОШ 
И СШ 

22  

66. 4-5.12. 704 Професионализација 
одељенских старешина 
у  сарадњи са 
родитељима 

Наставници ОШ 
Душан Радовић 

25 Реализација 
у ОШ 
„Душан 
Радовић“ 

67. 11.12. 079 Завршно тестирање 
наставника у оквиру  on 
line  семинара  079 

Наставници ОШ 
и СШ 

13 Суорганизац
ија са 
Абакусом 

68. 24.12. 572 Појачан васпитни рад 
са ученицима у ОШ 

Наставници ОШ 30  



69. 25-26.12 079 Електронски наставни 
материјали 

Наставници ОШ 
И СШ 

22 У  РЦ Ниш 

 Укупно 
69 

   23
76 

 

 
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. Поред тога, део 
обука наставника, помогнут је или комплетно финансиран из 
донаторских средстава СДЦ –a. 

 
Ове године се стручни тим Регионалног центра Ниш појавио и у 

улози аутора више акредитованих семинара (укупно 7) међу којима је и 
семинар који је посвећен промоцији професионалног развоја код 
наставника под називом  „Образовање на првом месту“. Идеја се родила  
крајем августа 2009. када је по први пут  организована конференција о 
стручном усавршавању, под овим називом. Сагледавши далекосежне 
ефекте и последице тог догађаја, као и мноштво корисних аспеката за 
све присутне учеснике, родила се идеја да се такав догађај акредитује и 
прерасте у акредитован семинар. Стручни тим РЦ Ниш је акредитовао 
ову конференцију за 2010/11, као ИЗБОРНИ програм у трајању од 8 
сати, а у најновијем Каталогу се налази под бројем 533. 

 
Циљеви овог интересантног и специфичног програма су подизање 

нивоа и квалитета информисаности свих актера у систему стручног 
усавршавања, подизање нивоа мотивације запослених у образовању за 
стручним усавршавањем, подстицање проактивног понашања 
запослених у образовању у односу на стручно усавршавање, развијање 
одговорности аутора и реализатора програма за квалитет и валидност 
понуде. 

 
Поред поменутог семинара, чланови стручног тима РЦ Ниш су 

аутори или коаутори још 6 програма из важећег Каталога,а сви ти 
програми су приказани у следећој табели: 

 
Р. 
б. 

Назив семинара Кат. 
бр. 

категорија Бр. 
сати 

Циљна група 

1. Одељенски старешина – 
ефикасно планирање разредом 

551 обавезни 14 
сати 

Наставници, 
учитељи и стр. 
сарадници ОШ 

2. Учимо да учимо 628 обавезни 12 
сати 

Наставници, 
стр. сарадници, 
васпитачи 

3. Личност и образовно васпитни 
рад 

505 изборни 8 сати Наставници, 
стр. сарадници, 
васпитачи 

4. Активан , одговоран и 
компетентан школски одбор 

795 изборни 8 сати Директори, 
помоћници, 
стр.сарадници и 
наставници 



5. Одабране теме из теорије 
графова 

107 обавезни 8 сати Наставници 
математике и 
информатике 

6. Управљање кризним ситуацијама 
у предшколским установама, 
основним и средњим школама 

822 изборни 12 
сати 

Васпитачи, 
учитељи , 
наставници ОШ 
и СШ 

 
2) ДРУГИ СЕМИНАРИ ЗА ПРОСВЕТНЕ РАДНИКЕ 
 

За запослене у образовању организовани су и други семинари, 
активности и дешавања. Таквих активности је током 2010. било 30, са 
укупно 2631 учесника.  

 
р. 
б. 

датум Назив 
Семинара 

полазници Бр. 
уч. 

Напомена 
 

1. 2.02. Креативни рад са децом на 
превенцији злоупотреба 
дроге 

Просветни 
радници 45 

Министарство 
здравља 

2. 3.02 Презентација уџбеника Просветни 
радници 280 „Логос“ 

3. 4.03. Презентација књига  МП -
Оебс 

наставници 50 МПС 

4. 
 

17.05. Анализа родне димензије       
одабраног основно школског  
и средњешколског образ. 
материјала 

Стручни 
сарадници, 
наставници 

50  

5. 18.05. Модели инклузивног 
образовања 

Стручни 
сарданици 

180 МПС 

6. 
 

4.06 Математика за пријемни 
испит на Факултетима 
(округли сто и промоција 
уџбеника) 

Наставници 
математике 

22  

7. 
8. 
9. 
10. 

5-6.06. 
16-17.06. 
18-19.06. 
24-25.06. 

Инклузивно образовање и 
индивидуални образовни 
план 

Школски 
тимови 

50 
60 
60 
30 

МПС и СУРС 

11. 
12. 

18.06 
01-02.07. 

Семинар за наст. 
“ Зелени пакет“ 

Наставници 
ОШ 

36 
45 

РЕЦ 

13. 
 

25-28.08. Развој предузетништва као 
кључне компетенције у 
општем средњем 
образовању 

Наставници 
гимназија 
широм 
Србије 

30 У заједничкој 
организацији 

са ИМГ 

14. 
 

03.09. Промоција предузетничких 
вештина у средњим 
стручним школама 

Наставници 
средњих 
стручних 
школа 

23 У заједн. 
организацији 
са ЛЕДИБ 

15. 13-17.09. Образовање за све 
Квалификација за педагошке 
асистенте 

Ромски 
асистенти у 
школама 

54 У  заједн. 
организацији 

са МПС 
16. 3-5.10. Тренинг за менторе – Општински 

кандидати 
20 ДИЛС-РЕФ 

МП 
17. 4.10 Примена образовних 

стандарда као део 
системских мера за 
обезбеђивање квалитета 
образовања у Србији 

Саветници 
ШУ 

40 У заједн. 
организацији 
са Заводом за 
вредновање 

18. 6-8.10 Развој предузетништва као 
кључне компетенције у 

Директори 
школа 

30 У заједн. 
организацији 



општем средњем 
образовању 

са ИМГ 

19. 20.10 Минимум педагошке 
интервенције за успешну 
инклузију деце у образовање 

Наставници , 
родитељи, 
представници 
ШУ 

60 Центар за 
интерактивну 
педагогију 

20. 
 

26.10 Примена прописа о 
обрасцима евиденције и 
јавних исправа у 
предшколској устаноови 
односно школи 

Директори, 
стручни 
сарадници, 
васпитачи 

170 У организацији 
Просветног 
прегледа 

21. 
 

26.10 Инклузивно образовање –
Планирање и писање 
пројеката 

Стручни 
тимови за 
инклузивно 
образовање 

25 МП 

22. 
 

1-4.11 ГОПА- Модернизација 
система средњег стручног 
образовања 
Имплементација нових 
наставних планова  

Наставници 
средњих 
стручних 
школа 

17 Организација 
МП 

23. 
 

11.11 Презентације уџбеника за 
основну школу – старији 
разреди 

Наставници 
основних 
школа 

400 Издавачка 
кућа Клетт 

24. 
 

17.11 Пројекат  Буди ОК  
рециклажа батерија 

Наставници 
ОШ 

50 РЦ И НВО 
Плант 

25. 
 

 
18.11 

Презентације уџбеника за 
енглески језик  

Наставници 
енглеског 
језика ОШ 

16 Издавачка 
кућа Дата 
Статус 

26. 
 

26.11 Презентација уџбеника  
Нови Логос 

Наставници 
ОШ 

350 Нови Логос 

27. 27.11. Промоција уџбен. Наставници 13 English book 
28. 
 

6.12. 
 

Промоција уџбен. Герундијум Наставн. ОШ  
математика 

90 Герундијум 

29. 11.12. Презентација Наставници 35 English book 
30. 21-22.12 Презентација уџбеника Учитељи и 

Наставници 
300 Завод за 

уџбенике 
      30   дешавања  2631  
 
         Поређења ради, током целе претходне (2009) године је у оваквој 
врсти активности учесвовало 1939 корисника. Податак  и за ову 
катагорију активности показује да се видок ниво рада РЦ у овом домену 
одржао и у 2010. 

 
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 чак 582 (245 их је било у току 
целе 2009. год.) различитих дешавања, са укупно 13492 учесника. 
Реализовани су семинари, састанци, обављана тестирања кандидата, 
презентације, промоције, тренинзи, скупштине, јавне дебате, радионице, 
интервјуи, округли столови. 

 
Од ових догађаја треба поменути семинаре за ученике или 

студенте у образовању: 



 
ред. 
бр. 

датум назив 
семинара 

полазници Бр. 
уч. 

Напомена 
 

1 02.01 -
15.05 

Програм  BRIDGE YEAR  Група 
студената са 
Принстон 

Универзитета 

5  

2 21.05. Вршњачка едукација за 
промоцију сарадње и толеранције 
у средњој школи 

Средњошколци
Из Ниша  

30  

 
Одржано је 582 догађаја намењених другим циљним групама, са 

укупно 13492 учесника. У поређењу са прошлом целом годином (245 
различитих дешавања, са укупно 6792 учесника) у овој години смо 
достигли двоструко(!) већи обим пословања. 
 

 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.  

 
Листа партнера тј. организација и институција које су користиле 

услуге РЦ Ниш или на неки други начин сарађивале са РЦ је из године у 
годину све дужа: Стална конференција градова и оштина Србије, 
Кабинет градоначелника Града Ниша, Управа за пољопривреду Града 
Ниша, Управа за привреду и развој Града Ниша, ЛЕДИБ Ниш, OEBS, 
USAID, Државна лутрија Србије, Волонтерски центар Ниш, Одбор за 
људска права, Центар за људска права Ниш, Народни музеј Београд, 
Народни музеј Ниш, Центар за права мањина Београд, Савез 
земљорадничких задруга, НВО „Хајде да...“, “YU РОМ Центар“ Ниш, 
Друштво „Данте Алигијери“, Природно-математички факултет Ниш, 
Медицински факултет Ниш, Електронски Факултет Ниш, Виша школа за 
васпитаче Крушевац, ЗУ „Апотеке Ниш“, Удружење фармацеута 
југоисточне Србије, „Фармалогист“ београд, „Ново Нордиск“, „Лимес“ 
београд, Плесна школа „Примавера“ Ниш, „ФинТакс-центар“ Београд, 
„Астокључ“, Ротаракт Клубови, Интеракт Клуб, „Енергетикс“ Беоргад, 
„ЈапанТобако“, „Herbalife“, „InternationalHealth“ Београд, НЛП „Први“ Ниш, 
„City radio“ Ниш, „ИРВАС“, Ни,Ројал Голд Тим Бмд,ЈЦИ, Плант,Школа 
енглеског језика „Линк“,IMG, Klett, Јуром,Савез параплегичара,Тениски 
савез, Лекарска комора Ниш, Агроинвест, СВОБ,ТВ-експрес, 
Дормисан,Завод за уџбенике, Logos, Дата Стаус д.о.о. , 
Школа грчког језика,British Council,Удружење самохраних 
мајки,Просветни преглед, Министарство здравља –ДИЛС пројекат,Унија 
послодаваца Србије, EU Tasco Projekat за техничку помоћ 
организацијама цивилног друштва. 
 



Одржана су и три  састанка просветних радника, са укупно 90  
учесника. 

 
Одржано је и 12 испита (Учитељски факултет Београд, British 

Council) са укупно 198 учесника. 
 
Поменуте организације саме су финансирале своје активности у 

Регионалном центру. 
 
Ове године, по први пут је РЦ пружао услуге значајном броју 

гостију, а који нису били учесници семинара, нити предавачи, већ само 
корисници смештајних капацитета. Тако је укупан број ноћења у Центру 
током 2010. године износио чак 2558 – у поређењу са 1197 у 2009. 
години. То значи да је степен искоришћења смештајних капацитета РЦа 
достигао 23.36%, док је исти пре само две године био око 10%. Овај 
податак је поменут јер је показатељ да су и ови капацитети и ресурси РЦ 
у значајној мери стављени у функцију. 

4) ОБУКЕ  ЗАПОСЛЕНИХ  У  РЦ  
 

У оквиру послова планирања и реализације обука запослених у 
Регионалном центру, планирано је да запослени прођу одређене обуке, 
а које би се углавном финансирале из донаторских средстава. 
Планирање тих обука зависило је од прилива донаторских средстава.  

 
Током 2010.године запослени у РЦ Ниш су имали следеће облике 

усваршавања, остварене кроз обуке, тренинге, семинаре, 
курсеве,посете конференцијама и студијска путовања. 
 

Датум Врста едукације Учесници из РЦ 

15-17.01.2010 
Акредитован семинар 

„Учионица добре воље“ 
РЦ Ниш 

Вања Маниташевић 

 
18.02.2010 

 

Конференција 
„Ухвати живот“ 

Београд 

Јелена Анђелковић 
Вања Маниташевић 
Виолета Панчић  

07.04.2010 до 
31.12.2010 

Часови енглеског језика 
Основни курс (са основним 
елементима хотелског 

пословања) 

Милка Крњајић 
Виолета Ђорђевић 
Данијела Најданов 
Славица Митровић 
Драгиша Симовић 
Братислав Савић 
Аца Стојиљковић 

12-15.04.2010 
Студијска посета  

Завод за шолство, МШС, 
Андрагошки Центар 
Љубљана, Словенија 

Бранислав Ранђеловић 
Виолета Панчић 

Јелена Анђелковић 
Оливера Петровић 



8.05.2010 
Акредитован семинар 

„Организатори напретка у 
учењу„ РЦ Ниш 

Валентина Ранчић 

 
21.05.2010 

 

Тренинг 
„Односи с јавношћу, односи с 
медијима и јавни наступ“ 

РЦ Ниш 

Вања Маниташевић 
Милка Крњајић 

09-10.06.2010 
 

Припрема пројектног предлога 
у складу са ЕУ стандардима, 

Ниш 
Вања Маниташевић 

27-29.08.2010. Међународна конференција 
АТЕЕ,Будимпешта, Мађарска 

Вања Маниташевић 
Виолета Панчић 

21.09.2010 
1. Округли сто МП и 

КултурКонтакт, Аустрија 
МП, Београд 

Бранислав Ранђеловић 
Виолета Панчић 

27-28.09.2010 Акредитован семинар 
„Умеће комуникације“ РЦ Ниш Јелена Анђелковић 

16.11.2010. 
2. Округли сто МП и 

КултурКонтакт, Аустрија 
МП, Београд 

Бранислав Ранђеловић 
Виолета Панчић 

29-30.11.2010. 

Међународна конференција 
„Иновације у 

предуниверзитетском 
образовању Србије“ 

МП, Београд 

Бранислав Ранђеловић 
Валентина Ранчић 
Виолета Панчић 

14.12.2010. 
3. Округли сто МП и 

КултурКонтакт, Аустрија 
МП, Београд 

Виолета Панчић 

15.12.2010. Међународна конференција 
„Праћење квалитета 

образовања у школама у 
Србији“ МП, ЗЗВР, Београд 

 
Бранислав Ранђеловић 
Вања Маниташевић 

17.05. 
20.12.2010. 

ИПЦ семинар 
Израда завршног извештаја и 

финансијског плана 
РПК, Ниш 

 
Аца Стојиљковић 

 

24-25.12.2010. Акредитован семинар 
„Електронски наставни 
материјали„ РЦ Ниш 

Вања Маниташевић 
Јелена Анђелковић 

 
Једини радници РЦ који током 2010 нису имали прилике да обаве 

своје лично усавршавање били су техн.секретар Гордана Јовановић и 
ИТ-сарадник Виолета Тесла, о чему треба повести више ралуна у 
предстојећем периоду.                       
                                                       

5) САРАДЊА СА ДРУГИМ ПАРТНЕРИМА 
 

У оквиру сарадње са релевантним партнерима, установама и 
организацијама Регионални центар је сарађивао са: Швајцарском 
агенцијом за развој и сарадњу „СДЦ“, Министарством Просвете РС, 



Заводом за унапређење образовања и васпитања Београд, Центром за 
професионални развој - Београд, Регионалним центрима Чачак, Ужице, 
Крушевац, Кикинда, Кањижа, Смедерево и Лесковац, основним и 
средњим школама региона, Предшколском установом „Пчелица“ Ниш, 
Универзитетом у Нишу, институцијама локалне самоуправе, 
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 тридесет девет (39) програма за Каталог програма стручног 
усавршавања наставника, школска 2011/2012. година.  

 
6) КОМПАРАЦИЈА РАДА РЦ  2008 – 2009 – 2010 

 
Укупан број активности, као и број учесника (корисника услуга РЦ) у РЦ 
Ниш током 2008 приказан је у следећој табели: 
 

 
Укупан број активности, као и број учесника (корисника услуга РЦ) у РЦ 
Ниш током 2009 приказан је у следећој табели: 
 
Активности у 2009 број 

група 
број 

учесника 
Семинари из каталога 57 2195
Други семинари за стручно усавршавање, 
намењени просветним радницима (али који 
нису у каталогу) 42 1939
Семинари за ученике или студенте у 
образовању 11 428
Семинари за друге циљне групе 245 6792
Састанци просветних радника (> 10 учесника) 1 12
Испити ( васпитачи) 15 621
Укупно за дати период:    371  11987 

Активности у  2008 број 
група 

број 
учесника 

Семинари из каталога 32 1504
Други семинари за стручно усавршавање, 
намењени просветним радницима (али који 
нису у каталогу) 30 1205
Семинари за друге циљне групе 60 2854
Састанци просветних радника (> 10 учесника) 4 40
Укупно за дати период: 126 5603



 
Укупан број активности, као и број учесника (корисника услуга РЦ) у РЦ 
Ниш током 2010 приказан је у следећој табели: 
 
Активности у 2010 број 

група 
број 

учесника 
Семинари из каталога 69 2376
Други семинари за стручно усавршавање, 
намењени просветним радницима (али који 
нису у каталогу) 

30 2631

Семинари за ученике или студенте у 
образовању 2 35
Семинари за друге циљне групе 582 13492
Састанци просветних радника (> 10 учесника) 3 90
Испити 12 198
Број ноћења гостију 2558
Укупно за дати период: 698 21380
 
 
IV  ФИНАНСИРАЊЕ РАДА 

1) СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 
 

Одлуком о буџету града Ниша за 2010. годину (Службени лист 
града Ниша бр.  90/2009), град Ниш је за потребе Регионалног центра 
најпре наменио средства у износу од 7.852.000,00 динара. Ребалансом 
буџета града Ниша од 30.10.2010. Регионални центар је добио додатна 
средства по неким буџетским линијама, тако да је укупан буџет РЦа за 
2010 износио 8.580.000,00 динара, и имао следећу структуру: 

 
ек. 

клас. опис планирано утрошено 

4110 Плате, додаци и накнаде 
запослених 

4.632.000,00 4.433.000,00 

4120 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

830.000,00 793.507,00 

4121 - Допринос за ПИО 510.000,00 487.630,00 
4122 - Допринос за здравс. осигурање 285.000,00 272.629,50 
4123 - Допринос за незапосленост 35.000,00 33.247,50 
4131 Накнаде у натури 132.000,00 82.360,00 
4131 - Превоз на посао и са посла 132.000,00 82.360,00 
4210 Стални трошкови 1.886.000,00 1.765.143,35 
4211 -Трошкови платног промета и 

банкарских услуга 
35.000,00 19.136,00 

4212 -Енергетске услуге 1.491.000,00 1.490.957,74 
4213 -Комуналне услуге 180.000,00 160.140,36 
4214 -Услуге комуникација 180.000,00 94.909,25 



4220 Трошкови путовања 0 0 
4230 Услуге по уговору 600.000,00 41.500,00 
4231 -Административне услуге 0 0 
4232 -Компјутерске услуге 100.000,00 41.500,00 
4235 -Стручне услуге 485.000,00 0 
4237 -Репрезентација 0 0 
4239 -Остале опште услуге 15.000,00 0 
4260 Материјал 300.000,00 200.059,21 
4261 -Административни материјал 140.000,00 103.077,08 
4263 -Материјал за образовање и 

усавршавање запослених 
66.000,00 82.892,00 

4268 -Материјал за одржавање хигијене и 
угоститељство 

94.000,00 14.090,13 

5120 Машине и опрема 200.000,00 200.000,00 
5128 -Опрема за јавну безбедност 200.000,00 200.000,00 

  
УКУПНО: 
 

8.580.000,00
 

7.515.569,56 

 
Упоређењем планираних и утрошених средстава у 2010 г. долазимо до 
искоришћења буџета у износу 87,59%. 
 
Поред претходно наведених средстава, буџетски рачун Регионалног 
центра коришћен је и приликом директне сарадње Центра са 
Министарством просвете, током реализације бесплатног стручног 
усавршавања за наставнике Нишавског округа. Том приликом, на рачун 
Центра су ушла од стране Министарсва наменска средства у износу од 
285.040,00 динара, која су наменски и утрошена, а са следећом 
структуром. 
 
ек. 

клас. опис утрошено 

4210 Стални трошкови 13.157,87 
4211 -Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.160,00 
4212 -Енергетске услуге 3.709,00 
4213 -Комуналне услуге 8.288,87 
4230 Услуге по уговору 105.175,06 
4235 -Стручне услуге 105.175,06 
4260 Материјал 166.707,07 
4261 -Административни материјал 28.438,09 
4268 -Материјал за одржавање хигијене и угоститељство 138.268,98 

  
УКУПНО: 
 

 
285.040,00 

 
На основу истог Уговора, Министарство просвете је требало да пренесе, 
али остало дужно на крају године Центру још 191.032,00 динара  
 



2) СОПСТВЕНА СРЕДСТВА 
 

Сопствене приходе у 2010.години Регионални центар је остварио 
организацијом едукација, семинара, организовањем других активности, 
семинара, тренинга и презентација, као и приходима од смештајних 
капацитета.   

На почетку године, на сопственом рачуну Регионалног центра, из 
2009 је пренет износ од 181.439,79 динара. На основу пружања услуга, 
приход Регионалног центра током 2010. износио је  13.073.480,36 динара 

Структура расхода по сопственом рачуну је приказана у следећој 
табели: 

 
клас. опис планирано реализовано 
4110 Плате, додаци и накнаде 

запослених 
4.871.000,00 3.875.433,00 

4120 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

872.000,00 727.271,82 

4130 Накнаде у натури 150.000,00 185.084,00 
4210 Стални трошкови 1.500.000,00 1.593.642,38 
4211 -Трошкови платног промета и 

банкарских услуга 
100.000,00 121.990,18 

4212 -Енергетске услуге 980.000,00 1.072.744,63 
4213 -Комуналне услуге 220.000,00 133.513,51 
4214 -Услуге комуникација 200.000,00 190.552,72 
4215 -Осигурање 0 74.841,34 
4220 Трошкови путовања 1.000.000,00 270.385,18 
4221 -Трошкови служб. путовања у земљи 1.000.000,00 262.248,61 
4222 -Остали трошкови службеног пута у 

иностранству 
0 8.136,57 

4230 Услуге по уговору 2.500.000,00 2.055.858,53 
4231 -Административне услуге 50.000,00 5.568,78 
4232 -Компјутерске услуге 90.000,00 63.421,82 
4233 -Услуге образовања и усавршавања 

запослених 
0 2.500,00 

4234 - Услуге информисања 0 163.355,00 
4235 

 
-Стручне услуге 2.000.000,00 1.088.077,71 

4236 -Услуге за домаћ. и угоститељство 0 219.940,00 
4237 -Репрезентација 100.000,00 61.758,98 
4239 -Остале опште услуге 260.000,00 451.236,24 
4240 Специјализоване услуге по 

уговору 
200.000,00 11.627,92 

4243 -Медицинске услуге 50.000,00 7.800,00 
4242 -Услуге образов., културе и спорта 60.000,00 0 
4249 -Остале специјализоване услуге 90.000,00 3.827,92 
4250 Текуће поправке и одржавање 300.000,00 98.368,00 
4251 -Текуће поправке и одржавање 

зграда и објеката 
150.000,00 79.768,00 

4252 -Текуће поправке и одржавање 
опреме 

150.000,00 18.600,00 

4260 Материјал 3.500.000,00 3.436.990,76 



4261 -Административни материјал 500.000,00 72.174,99 
4263 -Материјал за образовање и 

усавршавање запослених 
500.000,00 8.349,00 

4268 -Материјал за одржавање хигијене и 
угоститељство 

2.500.000,00 3.274.864,10 

4269 -Материјал за посебне намене 0 81.602,67 
4820 Порези и таксе 1.000.000,00 577.384,00 
4821 -Остали порези 1.000.000,00 577.384,01 
5120 Машине и опрема 0 30.193,76 
5122 - Административна опрема 0 30.193,76 
5150 Нематеријална имовина 0 2.003,34 
5151 -Књиге у библиотеци 0 2.003,34 

  
УКУПНО: 15.893.000,00

 
12.864.242,69 

 
 
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 компетенција. На дан 31.12.2010. на рачуну Регионалног 
центра налазио се износ од 390.677,46 динара, а по основу 
потраживања од купаца и корисника услуга на дан 31.12.2010 год. РЦ је 
имао ненаплаћено 547.137,00 динара.  

3) ДОНАТОРСКА СРЕДСТВА 
 

Стање на донаторском рачуну на почетку године 01.01.2010. било 
је 20.627,93. Током 2010 Регионални центар је по основу донације за 
2010 од стране Швајцарске Агенције за сарадњу, примио средства у 
укупном износу 3.899,958,00 динара. Ова средства су у потпуности 
потрошена, наменски и у складу са уговорним обавезама. Крајем 2010, 
РЦ је потписао са СДЦ нови уговор о донацији за 2011, и СДЦ је већ 
крајем године уплатио  Центру и највећи део тих средстава у износу од 
2.919.389,00 динара. То уначи да је Центрар током 2010, по осонову 
више фаза пројекта, примио укупно 6.819.347,00 донаторских средстава. 
Тако је на крају године, са 31.12.2010. на донаторском рачуну РЦ било 
2.916.139,79 динара, што представља новац од првог дела донације за 
2011. 

 
Структура расхода по донаторском рачуну РЦ у 2010 приказана је у 

следећој табели. 
 

клас. опис износ 
4210 Стални трошкови 26.523,33
4211 -Трошкови плат. промета и банкарских услуга 26.523,33
4220 Трошкови путовања 647.352,00
4221 -Трошкови службених путовања у земљи 203.416,00
4222 -Трошкови служб.путовања у иностранство 443.936,00



4230 Услуге по уговору 1.514.597,94
4232 -Компјутерске услуге 354.566,71
4234 -Услуге информисања 280.169,83
4235 -Стручне услуге 860.681,40
4237 -Репрезентација 5.800,00
4239 -Остале опште услуге 13.380,00
4250  Текуће поправке и одржавање 192.005,7
4251 -Текуће поправке и одржав. зграда и објеката 14.450,00
4252 -Текуће поправке и одржавање опреме 177.555,77
4260 Материјал 1.250.100,04
4261 -Административни материјал 143.624,37
4263 -Мат.за образање и усавршавање запослених 117.809,27
4263 -Мат. за одржавање хигијене и угоститељство 900.708,34
4268 -Материјал за посебне намене 87.958,06
5120 Машине и опрема 257.256,06
5122 -Административна опрема 257.256,06
5150 Нематеријална имовина 36.000,00
5151 -Књиге у библиотеци 36.000,00

  
УКУПНО УТРОШЕНО 
 

3.923.835,14

 
V ЗАКЉУЧАК 

 
Регионални центар је планирао да током 2010. реализује 

активности из целог спектра својих делатности, а првенствено своје 
основне делатности, стручног усавршавања наставника. Планирајући и 
реализујући активности, запослени у Регионалном центру су уложили 
велике напоре покушавајући да усагласе интересе Центра са 
интересима корисника и свог оснивача. Без обзира на све тешкоће у 
раду, податак да је од током 2010. године кроз Регионални центар 
прошло скоро 20 хиљада учесника различитих догађања, да су 
едукације квалитетно реализоване, да су бројне активности медијски 
пропраћене, да су показани велики потенцијали, сматрамо да је рад  РЦ  
у 2010. године био  веома  успешан.  
 

Овај податак говори о оправданости оснивања и постојања 
Регионалног центра за образовање Ниш, као и о сталној узлазној путањи 
у раду. 

 
Искуства која су стечена у овом периоду драгоцена су за још бољи 

и ефикаснији рад у наредном периоду. 
 

  
              Бранислав Ранђеловић 
            Директор РЦ 



 


