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, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) 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 10.01.2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на План и програм рада
Народног универзитета Ниш за 2012. годину.
II Предлог решења о давању сагласности на План и програм рада Народног
универзитета Ниш за 2012. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша
ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.
III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређује се Славица Антић, директорка Народног универзитета Ниш.

Број: 18-35/2012-03
У Нишу, 10.01.2012. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

На основу члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',
број 88/2008) и члана 9. Одлуке о Народном универзитету ("Службени лист
Града Ниша", број 65/2003 и 5/2005),
Скупштина Града Ниша на седници одржаној __________ године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Народног
универзитета Ниш за 2012. годину број 01-2017/1, који је донео Управни одбор
Установе на седници одржаној 09.12.2011. године.
II
План и програм рада Народног универзитета Ниш за 2012. годину
реализоваће се у складу са финансијским планом ове Установе за 2012.
годину.
III
Решење доставити Народном универзитету Ниш, Управи за
образовање, културу, омладину и спорт и Управи за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број:_____________________
У Нишу, ______________ год.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
Проф. др Миле Илић

Образложење

Управни одбор установе "Народни универзитет" Ниш, на седници
одржаној дана 09.12.2011. године донео је План и програм рада Народног
универзитета Ниш за 2012. годину под бројем 01-2017/1.
У Плану и програму рада, након датих уводних напомена и образлагања
циљева доношења овог докуента, дат је преглед реализације планова и
програма по организационим јединицама: центра за учење страних језика и
центра за пословну едукацију, менаџмент, стручно и остале облике
оспособљавања.У посебном делу Плана изнета је инвестициона, кадровска
и политика расподеле.
Установа "Народни универзитет" Ниш није индиректни корисник буџета
Града и у потпуности се финансира из сопствених прихода.
Имајући у виду да је План и програм рада сачињен у складу са
законом, прописима Града и циљевима оснивања Установе, предлаже се
доношење решења о давању сагласности на План и програм рада Народног
универзитета Ниш за 2012. годину.

У Нишу, децембра 2011. године

Управа за образовање, културу, омладину и спорт

Начелник
Ненад Гашевић



ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
„НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА“ НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ

Ниш, децембар 2011. године
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На основу члана 9 став 1 тачке 4 Одлуке о оснивању и члана 22 става 1
тачке 1 Статута „Народног универзитета“ Ниш, Управни одбор „Народног
универзитета“ Ниш, на седници од 09.12.2011. године донео је

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
„НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА“ НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ
УВОДНE НАПОМЕНЕ
ЗАКОНСКИ ОСНОВ И РАЗЛОЗИ ДОНОШЕЊА
Законски основ за израду Плана и програма рада „Народног
универзитета“ Ниш (у даљем тексту План и програм рада) за 2012. годину,
налази се у Статуту „Народног универзитета“ Ниш, којим је у члану 29. тачка 2,
предвиђена обавеза Директора „Народног универзитета“ Ниш да Управном
одбору предложи на разматрање и усвајање План и програм рада, за текућу
годину.
Статутарна обавеза доношења овог Документа има за циљ да се, на време
сагледају потребе корисника образовних и осталих услуга „Народног
универзитета“ Ниш, њихов број у Граду и ван Града, утврде приоритети
интересних група, изврши благовремена припрема за обављање делатности и
тако обезбеде извори финансирања, којима би се остварили приходи
неопходни за успешан рад колектива „Народног универзитета“ Ниш.
Недостатак Програма рада са Финансијским планом отвара врата
произвољном приступу програмирања рада, што има за последицу
неусаглашавање обавеза са разним видовима нерационалне потрошње.
I МЕТОД ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗРАДЕ
Примењена методологија у изради овог Документа заснива се на
досадашњим искуствима, како наше Установе, тако и сродних колектива –
чланица Српског удружења институција за образовање одраслих Србијe, која су
се у протеклом периоду, анализирајући упоредну праксу, показала реалним и
успешним.
Програмска опредељења базирана су на:

1


 Анализи и оцени стања образовног система и потреба Града Ниша, у
оквиру којих су потврђене потребе за услугама „Народног
универзитета“ Ниш;
 Анализи значаја и карактера осталог образовања, у оквирима из
претходне алинеје;
 Процени неопходног обима реализације.
Имајући у виду наведено, директор је са својим сарадницима на
седницама Колегијума, планирао заједничку платформу за израду Плана и
програма рада и базирао на следећим, заједнички једногласно утврђеним
параметрима:
1. Трошкови пословања
У расходе ‐ трошкове пословања предвиђене Планом и програмом рада,
садржани су заједнички трошкови „Народног универзитета“ Ниш, као и
трошкови делатности сваке организационе јединице.
Заједнички трошкови су:
 Електрична енергија;
 Топлотна енергија;
 Инвестиционо одржавање;
 Амортизација;
 Осигурање имовине
 и слични трошкови.
У ове трошкове убрајају се и трошкови рада Стручне службе, које ће
финансирати радне јединице по елементима покрића за све трошкове.
Елементи покрића за наведене трошкове односе се на:
 коришћење простора;
 Број запослених радника;
 Зараде радника;
 Исплаћени хонорари спољним сарадницима;
 Број полазника у згради;
 Остварени приходи.
Исти су једногласно прихваћени од свих чланова Колегијума, који су
уважили чињеницу да су наведени елементи примењивани и ранијих година.
Расподела заједничких прихода
Мој задатак, као и свих чланова Колегијума, при доношењу овог
Документа, било је да се свим организационим јединицама омогући заједничка
полазна основа у остваривању постављених задатака за 2011. годину.
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Порез на додатну вредност на услуге
Према одредбама Закона о порезу на промет (Службени гласник
Републике Србије број 84/2004) прописано је да се порез на промет услуга
плаћа на све курсне облике образовања у висини од 18% (основно, средње,
више и високо образовање се не опорезује овом стопом).

II ЦИЉЕВИ ДОНОШЕЊА
Циљеви доношења Плана и програма рада за 2012. годину су следећи:
1. Обезбедити висину зараде по цени рада, у бруто износу, по
коефицијенту увећаном за минули рад, предвиђеним Појединачном
колективним уговором „Народног универзитета“ Ниш, са обавезом
редовне исплате, као и топли оброк, 1/12 регреса и исплату
кориговане зараде по радном доприносу
2. На основу месечних извештаја, омогућити корекцију цене рада, на
основу остварених финансијских резултата, а у складу са Појединачним
колективним уговором „Народног универзитета“ Ниш.
Стварна цена рада утврђиваће се на крају сваког месеца и зависиће,
пре свега од реализованих послова постављених Планом и програмом
рада као и исказаних финансијских резултата сваког облика рада, као и
центра у целини.
3. Омогућити да се трошкови превоза у јавном саобраћају надокнаде до
износа цене карте, у првој зони.
4. Висину хонорарног часа исплаћивати на бази увећања цене услуга, са
могућношћу корекције ‐ када су у питању посебни курсеви, а на основу
Одлуке Колегијума.
Анализом постављених циљева приоритет је дат исплати зарада
запослених, које су утврђене Појединачним колективним уговором „Народног
универзитета“ Ниш и које ће се усклађивати током 2012. године, на основу
остварења свог Буџета и накнадно уговорених и реализованих послова.
У непосредној вези остваривања наведених циљева овим Планом и
програмом је и накнадно постављање Финансијског плана „Народног
универзитета“ Ниш, који представља Буџет наше Установе за 2012. годину.
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
У циљу ефикасног остваривања основне делатности Народног
универзитета, односно образовања које је одређено шифром 85.59, не
искључујући друге могућности обухваћене регистрацијом у Привредном суду
послови – радни задаци Народног универзитета организују се по
организационим облицима у складу са технолошким карактеристикама процеса
рада и основама планирања, остваривања и вредновања рада.
Организационе целине Народног универзитета обављају своју делатност,
као одговарајући центри образовних и других делатности, са пратећим
стручним и организационо техничким пословима.
Организација рада Народног универзитета обавља се у:
 Центру за учење страних језика
 Центру за пословну едукацију, менаџмент, стручно и остале
облике оспособљавања у следећим деловима:
1. пословно техничка сарадња са факултетима и високим школама,
2. стручно оспособљавање,
3. остало оспособљавање,
4. остали облци обука,
5. стручној служби.

IV ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНОВА И
ПРОГРАМА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ЈЕДИНИЦАМА
ЦЕНТАР ЗА УЧЕЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
Центар за учење страних језика (у даљем тексту: Центар), као
организациона јединица „Народног универзитета“ Ниш, у складу са својим
обавезама у делу остварења укупног Плана и програма рада, уз пуно
ангажовање свих запослених спреман је да допринесе успешном раду
Установе, реализујући циљеве своје основне делатности ‐ организовање
курсева за учење страних језика.
У 2012. години у оквиру основне делатности Центра за стране језике
планира се следеће:
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 Организовање курсева енглеског језика за све нивое знања и
узраста.
 Организовање курсева осталих страних језика према интересовању
полазника и тржишта.
 Превођење, симултално превођење и коресподенција
 Праћење нових достигнућа у домену методологије рада и програма
рада.
 Унапређење људских и програмских ресурса у циљу конкурентности
на тржишту кроз:
- стручно усавршавање кадрова, њихово укључивање у додатне
едукације, међународне курсеве, програме који нуде
савременију методологију рада
- повезивање са послодавцима, бизнис сектором, Министарством
рада, запошљавања и социјалне политике, Националном
службом за запошљавање, управама града Ниша, невладиним
организацијама које се баве неформалним образовањем и др.
 Осавремењавање наставних учила и средства за рад
 Увођење нових врста курсева за Енглески и остале језике
 Остваривање сарадње са сродним установама у земљи и
иностранству
 Појачана рекламна кампања
ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ ЕДУКАЦИЈУ, МЕНАЏМЕНТ,
СТРУЧНО И ОСТАЛЕ ОБЛИКЕ ОСПОСОБЉАВАЊА
Центар за пословну едукацију, менаџмент, стручно и остале облике
оспособљавања (у даљем тексту: Центар) у времену када је цело друштво у
процесу реформе, транзиције и многих других промена покушава да прати та
кретања и истима се прилагоди. Главни циљ рада Центра биће да на време
изврши адекватне припреме за промену у процесу образовања. Нарочиту
пажњу поклањаће подизању нивоа квалитета наставе и услуга на свим
образовним облицима, ангажујући најквалитетније предаваче и стручњаке из
одређених области.
Код реализације Центар ће сходно напред наведеним циљевима своју
делатност остварити кроз четири целине:
1. Пословно техничка сарадња са факултетима и високим школама;
2. Стручно оспособљавање;
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3. Остало оспособљавање;
4. Остали облици обука.
Код реализације Плана и програма рада, Центар у складу са напред
наведеним смерницама планира:

1. Део Центра за пословно техничку сарадњу са факултетима и високим
школама
Пословно техничку сарадњу са факултетима и високим школама, којом се
обухвата упис студената на академским студијама на Факултету за менаџмент
Зајечар и упис студената на струковим студијама на Високој школи за
менаџмент и бизнис Зајечар, овај део Центра наставља и у овој години.
Напомињемо, да је још у извештајима о раду 2007. и 2009. године
наведено да су ове врсте студија акредитоване од стране Комисије за
акредитацију и проверу квалитета.
2. Део Центра за стручно оспособљавањe
Део Центра за стручно оспособљавање и Школу рачунара у 2012. години
планира следећу стратегију:
Центар ће 2012. године имати неутралну стратегију у првој половини
године, а у другој половини године имаћемо благу стратегију раста:
 Промоција Школе рачунара
 Рекламирање и рад на ''e‐learning'' у Школи рачунара
 Маркетинг за све форме
 Рад на сопственим плановима и програмима
 Тренинг и обука предавача и радника
 Анализа тржишта, праћење и евалуација рада
 Рад са Ромским удружењима
 Рад са инвалидима
 Рад на пројектима
 Рад са Н.С.З. Филијалама
 Рад са центрима за обуку запослених у управи за извршење
заводских санкција;
 Рад на константном упису кандидата (физичких лица) по свим
формама
 Рад на мониторингу
 Рад на промоцији нових пакета e‐learning за ECDL (4 модула и 7
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модула) у сарадњи са Интернет школом ''EBC'' из Београда
 Активно проналажење нових подизвођача.
Овај део Центра, имајући у виду договоре, као и планове Националне
службе запошљавања за додатно образовање одраслих, оствариће велики део
Плана на њиховим преквалификацијама. Каталог наших услуга са обукама биће
прослеђен свим филијалама у Србији. Очекујемо да остваримо сарадњу са
филијалама НСЗ Пирот, Прокупље, Крушевац, Зајечар, Бор, Кладово, Врање,
Краљево, Ниш, Лесковац, Пожаревац, Ваљево и тд.
У овој години планира се наставак сарадње са Фондом за микро развој
расељених лица, ПРИСМ‐ом, ЕНЕК‐ом, ХЕЛП‐ом и осталим невладиним
организацијама.
Јавне набавке везане за јавне радове у 2012. години са послодавцима,
извођачима јавних радова, такође се планирају.
Учествовање у осталим јавним набавкама НСЗ Србије које се тичу
сертификовања, као и обуке незапослених лица део су активности предвиђених
за 2012. годину.
Наставна база „Народног универзитета“ Ниш у Крушевцу чије активности
захтевају информацијску, техничку и материјалну подршку, наставља сарадњу и
у овој години.
Организовање полагања испита и издавање сертификата за фирме и
остале органиције, које имају потребу за сертификацијом својих радника,
састави су део планираних активности.
Планирамо реализацију обука за инвалиде, коју треба спровести по
изласку тендера у 2012. години.
Одобрење за рад на програмима добили смо од надлежних институција.
3. Део Центра за остало оспособљавање
Према Плану и програму овај део Центра планира следеће активности у
2012. години.
1. Упис полазника на стандардне курсеве и то:
 стилиста мушких и женских фризура
 мануелни терапеут масер са познавањем акупресуре
 педикир – маникир са надоградњом ноктију
 козметичар естетичар
 шминкер
2. Упис полазника на следеће курсеве:
 Туристички водичи – припрема за добијање лиценце
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 Бармени
3. Формирање нових курсних облика према захтевима корисника услуга
као што рецепционери и собарице.
4. Наставак сарадње са Националном службом за запошљавање,
Фондом за микро развој и осталим невладиним организацијама.
5. Сарадња са козметичким и фризерским салонима у Нишу и ван Ниша.
Све ово подразумева наше прилагођавање и флексибилност код
формирања нових курсних облика према захтеву.
4. Део Центра за остале облике обука
У складу са Статутом Народног универзитета форма за остале облике
обука као саставни део Центра за пословну едукацију, менаџмент и стручно
оспособљавање има свој План и програм рада и финасијски план који су
саставни део Плана Центра у целини.
Према Плану и програму остало оспособљавање планира следеће
активности у 2012. години:
 Упис полазника на курс за самостално вођење пословних књига,
 Упис на курс за царинике шпедитере уколико постоји
интересовање,
 Наставак сарадње са Националном службом за запошљавање и
сектором невладиних организација који се бави финасирањем
едукација интересних група.
.
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ПОСЕБНИ ДЕО
ИНВЕСТИЦИОНА ПОЛИТИКА
И ове године, приоритет у инвестиционој политици „Народног
универзитета“ је обнова и одржавање пре свега, основних наставних средстава
и инвентара.
Основни плански задатак је, да се и у овој пословној години, иновацијом
процеса рада ‐ кроз разне програме осавремени делатност Народног
универзитета. То подразумева и нова наставна средства, опрему и учила у циљу
иновирања и осавремењивања образовног процеса.
Планиране инвестиције треба да обезбеде ефикасну реализацију
постављених задатака организационих средина, приближавајући их захтевима
полазника, уз неопходну штедњу.
КАДРОВСКА ПОЛИТИКА
Полазећи од претпоставке за реализацију овог документа сви кадровски
проблеми у 2012. години решаваће се анализом сваког радног места, на начин
прописан Законом о раду. Посебно треба истаћи чињеницу да тренутно на
Народном универзитету има 2 радника за чијим радом не постоји оправдана
потреба, али ће се уложити напор да се сачувају радна места за све запослене
до тренутка ако дођемо у ситуацију да опстанак куће буде угрожен. Са
негативним финансијским пословањем Народни универзитет у наредне 3
године не би добио ни један посао на тендерима што би смањило за 30% обим
послова. У оваквој ситуацији посебно истичем да неће бити увећан број
извршилаца, како у настави, тако и ван наставе, пријемом нових радника у
стални радни однос.
ПОЛИТИКА РАСПОДЕЛЕ
У 2012. години ће се наставити са већ утврђеним основним принципима
расподеле, који морају да обезбеде очување животног стандарда радника,
мотивацију за стално побољшање радних резултата и очување, у ранијем
периоду већ проверених начела расподеле.
Примена Појединачног колективног уговора и даље ће омогућавати
анализу рада сваког центра и форме рада. Кроз разматрање извештаја о
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финансијском пословању, цена рада радника центара и форми рада, као и
осталих радника, који учествују у реализацији Плана и програма рада за 2012.
годину, зависиће од остварених финансијских резултата и биће усклађивана
на основу месечних извештаја Финансијско ‐ рачуноводствене службе и
других овлашћених радника, у складу са постигнутим резултатима.
Поред наведене политике расподеле у области зарада, наставиће се и са
осталим видовима пружања помоћи радницима, који су примењивани у
претходном периоду, а који треба да утичу на побољшање животног стандарда
запослених ‐ све у складу са финансијским могућностима.
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ЗАКЉУЧАК
Очекивања свих најодговорнијих чинилаца, којима је стављено у задатак
планирање параметара наведених у Плану и програму рада, су да ће успети да
реализују постављене задатке.
Образовање одраслих обликује се не само под утицајем снага унутар
установа образовања, већ и под утицајем спољних околности и притисака, које
ми недовољно познајемо и недовољно проучавамо. На функционисање
система образовања одраслих утиче више таквих чинилаца, а неки од њих су:
демографске промене, преоријентација економије, мењање организације рада
и повећање фонда слободног времена. Ови чиниоци још више ће долазити до
изражаја у овој области и у блиској будућности. У друштвима која се заснивају
на знању, образовање и учење одраслих није само интерес државе, појединаца
или неких посебних друштвених група, већ партнерска делатност која се
реализује кроз формално и неформално образовање и учење у међусплету
интереса и одговорности различитих чинилаца.
У том смислу су и планови за ову годину да се што више приближимо
корисницима (предузећима, установама, Градским и другим општинама,
удружењима и сл.), како би Народни универзитет постао у правом смислу
„Народни“ и био би на услузи свим корисницима.
У циљу остваривања постављеног Плана и програма Народног
универзитета Ниш за 2012. годину били смо принуђени да кориснике наших
услуга потражимо и ван Града и Региона Ниша.
Отварање наставне базе у Крушевцу, било је једно од решења да се и
овом делу Србије приближе наше образовне услуге. Сарадња на коју смо том
приликом наишли даје добре изгледе да је наш избор оправдан.
И поред тешких материјалних тренутака, „Народни универзитет“ неће
занемарити ни помоћ установама и удружењима, којима је помоћ
најпотребнија. Мислим пре свега на удружења и установе, чији су чланови или
корисници људи са посебним потребама и који не могу доћи до нас. За њих ће
бити организована едукација на начин и под условима који су прилагођени
њиховим специјалним потребама.
Рад у новим, измењеним тржишним условима тражиће и од Народног
универзитета Ниш кадрове, који ће бити у стању да пруже услуге за ефикасно
решавање потреба на образовном тржишту. Потрошачи образовних услуга у
будућности ће бити све пробирљивији.
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Уважавајући наведене одреднице и верујући да ће запослени на
Народном универзитету Ниш, бити у стању да прате брзе промене, које су на
помолу, за остварење постављених циљева неопходно је реализовати
параметре наведене у Плану и програму „Народног универзитета“ Ниш за 2012.
годину
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Миодраг Јоцић
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