
 
 
 
 
 
 
 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 05.06.2012. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и остварењу 
Програма рада и финансијског плана за 2011. годину Народног универзитета  у 
Нишу. 
 
 II Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и остварењу Програма рада и 
финансијског плана за 2011. годину Народног универзитета  у Нишу 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, директор Народног универзитета Ниш. 
 
 
 
 
Број: 356-48/2012-03 
 
У Нишу, 05.06.2012. 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  __________ 2012. године 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  

 
 
 I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и oстварењу Програма рада и 
финансијског плана за 2011. годину број 01-311/1 од 14.2.2012. године, који је усвојио 
Управни одбор Народног универзитета у Нишу, Одлуком број 01-311/2 од 14.2.2012. 
године. 
 
  II Решење доставити: Народном универзитету у Нишу, 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 Народног универзитета у Нишу на седници одржаној дана 
14.2.2012. године Одлуком број 01-311/2 усвојио је Извештај о раду и остварењу 
Програма рада и финансијског   плана Народног универзитета за 2011. годину број  
01-311/1 од 14.2.2012. године и доставио га Управи за образовање, културу, 
омладину и спорт. 
 
          У Извештају су дати подаци о остварењу Програма рада и Финансијског плана 
Народног универзитета за 2011. годину по организационим целинама: центра за 
учење страних језика и центра за пословну едукацију, менаџмент, стручно и остале 
облике оспособљавања 
 
          Установа "Народни универзитет" Ниш није индиректни корисник буџета Града 
и у потпуности се финансира из сопствених прихода. 
 
 Имајући у виду да је Извештај о раду Народног универзитета за 2011. годину 
сачињен у складу са законом и прописима Града, као и циљевима садржаним у 
оснивачком акту Установе, Управа за образовање, културу, омладину и спорт   
предлаже доношење Решења као у диспозитиву. 
 
 
 
 
         Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
                               
 
 
 
 
             НАЧЕЛНИК 
                                                           
                             Ненад  Гашевић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

О ОСТBAРЕЊУ ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  
ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
У В О Д Н И   Д Е О  

З А К О Н С К И   О С Н О В   З А   И З Р А Д У  
 
У складу са Статутом „Народног универзитета“ Ниш, члан 29. подносим Управном одбору 
на разматрање и усвајање Извештај о пословању „Народног универзитета“ Ниш (у даљем 
тексту: „Народни универзитет“) за 2011. годину. 
Пословне резултате „Народног универзитета“ чине рачуноводствени искази, који су саставни 
део овог Извештаја и потврђују завршетак једне веома напорне пословне године, пуне ризика 
и неизвесности. 
Економске претпоставке за реализацију Финансијског плана, на којима се заснивало његово 
постављање у 2011. години у знатној мери нису испуњене. 

 
Д Е Л А Т Н О С Т   Н А Р О Д Н О Г   У Н И В Е Р З И Т Е Т А  

 
У условима брзих, демографских, социјалнополитичких, економских и научно технолошких 
промена, изузетно је порастао значај образовања и учења одраслих. Оно има виталну улогу у 
економском развоју савременог друштва и стварању простора за делотворно учешће грађана 
у решавању различитих друштвених, професионалних, породичних и индивидуалних 
проблема. Стицање и употреба знања, посебно у одраслом добу, постали су кључ за 
решавање најзначајнијих друштвених и индивидуалних проблема. 
Образовање одраслих у Србији има традицију, што не значи да је имало континуиран 
еволутивни прогресивни развојни ток. Његова судбина саткана је од тенденција или периода 
прогресије, али и периода систематске  
 
 
 
 
деградације, па и потпуног одумирања неких његових, чак виталних делова. 
Образовање одраслих у Србији данас, према расположивим подацима, реализују 
препознатљиве четири врсте понуђача образовних услуга: прва структура обухвата 
традиционалне андрагошке институције (радничке, народне и отворене универзитете) и 
установе за образовање одраслих под вођством цркава, синдиката, странака и комора; другу 
структуру образовања одраслих чине понуде удружења послодаваца, разних комора, 
занатских организација и предузећа; трећа структура плод је нових иницијатива и група за 
самопомоћ, путем удружења, грађанских покрета и невладиних организација; четврту 
структуру доживотног образовања чине мали, комерцијални понуђачи који се све више 
појављују у форми разних „школа“, центара и агенција за неформално образовање. Због 
такве структуре, на тржишту образовања одраслих присутан је велики број понуђача, са 
тенденцијом њиховог даљег раста. 
У контексту изнетих сазнања у претходном ставу постало је неопходно да Пословно 
удружење народних, радничких и отворених универзитета и образовно-културних центара 



Србије, чији смо ми не само члан, него и један од оснивача, инсистира на конституисању 
уређеног система образовања одраслих по стандардима Европске Уније. Из наведених 
разлога на иницијативу нашег „Народног универзитета“ извршено је пререгистровање 
Удружења у „Српско удружење институција за образовање одраслих“, односно у преводу на 
енглески језик „Serbian association of institutions for education of adoults“ 11.03.2010. године. 
Главна улога овако формираног Удружења је превасходно учешће у изради предстојећег 
Закона о образовању одраслих које је могуће остварити ангажовањем два члана удружења, 
који су већ делегирани у стручном телу Министарства просвете РС. Закон ће морати да 
имплантира све европске међународне стандарде везане за образовање одраслих и биће 
донет 2012. године. 
У „Народном универзитету“ Ниш, као културно образовној установи, са самосталним 
финансирањем, обављају се делатности, односно послови у складу са Статутом. 
Основно опредељење колектива „Народног универзитета“ је било да се и ове године 
максимално искаже на пољу образовања одраслих, односно образовању које је одређено 
шифром 85.59, не искључујући и друге могућности обухваћене регистрацијом у Привредном 
суду. 



 

О Р Г А Н И З А Ц И Ј А   Р А Д А  
 
У циљу традиционалног и ефикасног остваривања делатности Програма рада, 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 формама: 
1. Пословно техничка сарадња са факултетима и високим школама; 
2. Стручно оспособљавање; 
3. Остало оспособљавање; 
4. Остали облици обука 

 Стручној служби 
 

I ЦЕНТАР ЗА УЧЕЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 
 
У 2011. години Центар за учење страних језика је, као и Центар за пословну едукацију 
менаџмент и остале облике оспособљавања, пословао у условима јаке конкуренције и тешке 
материјалне ситуације изазване економском кризом. Финансијски резултат за 2011. годину 
није остварен, тако да је исказан губитак у износу од 357.056,00 динара. 
План је реализовало три професора и један управник-сарадник у сталном радном односу, од 
којих је један од професора у више наврата био на дужем боловању. 
Центар за стране језике је члан Секције центара страних језика Привредне коморе Србије и 
клуба English Book и учесник радионице British Counsil-a. Професори су учествовали на 
семинарима Министарства просвете English Book-а, Mаcmillan. Успостављена је сарадња са 
друштвом „Данте Алигијери-Ниш“ у области припреме за полагање међународног испита из 
италијанског језика PLIDA. Уведен је нови облик рада-курс гестовног језика за помоћ 
глувим и грађанима са оштећеним слухом, који тек треба да заживи. 
Номенклатура и стандарди квалитета наставе су усклађени са Заједничким европским 
оквиром за стране језике – ЦЕФ 
Центар је акредитован у испитни центар за полагање ТОЕИС испита, међународног испита 
из енглесог и француског језика. 
У току 2011. године у Центру за стране језик је: 

‐ Одржана  настава  на  курсевима  енглеског  језика  за  узрасте  од 
предшколског  нивоа  до  нивоа  одраслих  и  нивои  од  почетног  до 
напредног у Нишу и ван Ниша; 

‐ Одржана  настава  на  курсевима  немачког,  грчког,  италијанског, 
шпанског и српског језика за стране грађане; 

‐ Обављене  ванредне  провере  знања  из  енглеског,  немачког  и  српског 
језика за стране грађане; 

‐ Одржани редовни испити за полазнике Центра и издати сертификати; 



‐ Започета  настава  Енглеског  језика  у  основним  школама  у  Доњем 
Комрену и Трупалу.  

У току 2011. године, курсеве страних језика похађао је следећи број полазника: 
‐ 98 на семестралним курсевима енглеског језика 
‐ 130 на курсевима енглеског језика ван Ниша 
‐ 5 на специјалистичким курсевима страних језика 
‐ 78 на осталим курсевима страних језика 
‐ 64 на годишњим курсевима енглеског језика 
‐ 4 на српском језику за стране грађане 
‐ 3 на ванредној провери српског језика за стране грађане 
‐ 14 на индивидуалну наставу 
‐ 3 на ванредној провери знања 

У извештајном периоду Центар за стране језике није учествовао на тендерима Националне 
службе за запошљавање, пошто није било таквих. 
И поред тешке економске ситуације Центар је омогућио бесплатно или са попустом учење 
језика социјално угроженим грађанима, незапосленим лицима и студентима. 



 
Ред.бр. Опис Остварење 
1.  Приход без ПДВ-а  4.823.443,00

2.  Трошкови пословања 1.866.849,00

3.  Доприноси послодавца на зараде 503.224,00

4.  Укупни трошкови 2.370.073,00

5.  Добит I 2.453.370,00

6.  Зараде-бруто I 2.810.426,00

7.  Добит II -357.056,00
Планирајући и реализујући своје активности радници Центра су уложили напоре, 
покушавајући да усагласе интересе грађана и Центра и оправдају сврху свог постојања на 
сцени образовања града Ниша и Нишког региона. У току 2011. године Центар је био 
ослобођен учешћа у зарадама стручне службе, али ни та олакшица није била довољна за 
позитивно пословање Центра. 
Финансијски план за 2011. годину није испуњен, па ће негативно пословање Центра за 
стране језике морати да покрије Центар за пословну едукацију, менаџмент и остале облике 
оспособљавања, у износу од 357.056,00 динара. 
 

II 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 извештајном периоду покушао је да прати сва кретања у друштву, имајући 
у виду главни циљ рада који се односио на реализацију Плана и програма рада, а самим тим 
и Финансијског плана предвиђеног за 2011. годину. Код реализације Центар је сходно напред 
наведеним циљевимa, своју делатност реализовао кроз 4 образовне целине, и то: 

1. Пословно техничка сарадња са факултетима и високим школама; 
2. Стручно оспособљавање; 
3. Остало оспособљавање; 
4. Остали облици обука. 

Напомињем да је у 2011. години овај Центар, у жељи да омогући Центру за стране језике 
позитивно пословање, прихватио да до 30.06.2010. године материјалне трошкове Народног 
универзитета и бруто зараде радника Стручне службе финансира у износу од 100%, 
сразмерно процентима покрића наведених делова овог Центра. 
Како Центар за стране језике није исказао позитивно пословање ни после тог временског 
периода, после разматрања овог проблема на Колегијуму Народног универзитетa донет је 
закључак да се овај начин финансирања настави до краја 2011. године. 
Негативно пословање Центра за стране језике на основу података исказаних у 
Извештају о остварењу Програма рада и Финансијског плана за 2011. годину биће 
покривен на следећи начин: 50% из прихода пословно техничке сарадње са 
факултетима и високим школама; 40% стручно оспособљавање и 10% из осталих 
облика обука 

 
1. ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКА САРАДЊА СА ФАКУЛТЕТИМА И ВИСОКИМ 

ШКОЛАМА 
 
Пословно техничку сарадњу са факултетима и високим школама у виду организовања 
консултативне наставе или консултације, током свог седамнаестогодишњег постојања, 



борећи се са многобројним проблемима, пре свега економске природе, проблемима очувања 
постојања „Народног универзитета“, проблемима везаним за сталне промене у друштву, овај 
део Центра је успео да планирану активност реализује и оствари добит. 

Образовне институције “Мегатренд” универзитета су део система образовања 
Републике Србије, по решењима Министарства просвете и у складу са Статутом Владе 
Републике Србије. Ова институција има мрежу од преко 12 факултета, 2 високошколске 
установе и једне академије спорта. 

Студијски програми су прилагођени Закону о високом образовању и Болоњској 
декларацији.  
Висока школа за менаџмент и бизнис – струковне студије исто су један део система 
образовања РС по решењу Министарству просвете бр. 612-00-349/2008-12 од 05.05.2008. 
године. 
Саставно ткиво овог Универзитета чине између осталог и информативно – консултативни 
центри у одређеним градовима Србије. Један од центара, је Центар Народног универзитета 
(односно информативно-консултатвини центар). 
Ова сарадња одвија се кроз следеће образовне институције у склопу “Мегатренд” 
универзитета: академске, струковне и мастер студије 

Према Програму рада са Финансијским планом овог дела Центра за 2011. годину, број 
уписаних студената према броју планираних на свим годинама студија премашио је за 31%. 
Остварење Плана и програма и Финансијског плана за 2011. годину су реализовала четири 
стално запослена радника у овој образовној целини. 

Ред. Бр. Опис Остварења 
1. Приход без ПДВ-а  13.938.564,00
2. Трошкови пословања 2.413.227,00
3. Доприноси послодавца на зараде 1.713.005,00
4. Укупни трошкови 4.126.232,00
5. Добит I 9.809.132,00
6. Зараде-бруто I 9.569.228,00
7. Добит II 239.904,00

Уз велико ангажовање запослених радника, остварен је приход изнад планираног, који је 
омогућио да овај део Центра и ове године покрије негативно пословање Центра за учење 
страних језика у износу од 50 %. 
 

2. СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ 
 
Део Центра за стручно оспособљавање и школа рачунара, са 2 радника у сталном радном 
односу, успео је да Финансијским планом планирану активност реализује са 129% од 
предвиђеног. 

Због свеукупне тешке финансијске ситуације број физичких лица је знатно смањен. Из 
наведених разлога овај део Центра је био принуђен да послове тражи ван града Ниша, што је 
и Планом већ предвидео. 

За Националну службу запошљавања филијале Ниш, Зајечар, Пирот, Прокупље, Бор, 
Крушевац планиране обуке, које су добијене на јавним набавкама, реализоване су за 121 
лице. Овај број лица успешно се оспособио за различите врсте занимања. 

Што се тиче физичких лица (која сама себи плаћају обуку) ове године је Народни 
универзитет реализовао најмањи број обука до сада и то за само 65 полазника.  

У Плану и програму и Финансијском плану за 2011. годину планирано је учешће на 
пројектима ПРИСМА, ФМР, ХЕЛП, ЕНЕКА, КПД-и-центри за обуку лица са заводским 
санкцијама, као и за нека друга предузећа. На свим пројектима реализоване су обуке за 213 
лица. 



Током 2011. године, радници овог Центра су били техничка подршка Центру 
Народног универзитета у Крушевцу, где је овом приликом издато 412 сертификата. Део 
сертификата издат је на основу провере знања. 

На облику стручног оспособљавања, на свим облицима образовања и финансирања 
издато је 811 сертификата. 

Школа рачунара је у 2011. години реализовала обуку за ЕЦДЛ стандард за 34 
полазника. Школа ради по програму ЕЦДЛ Центра по Силабусу 5. Кандидати су задовољни 
основном информатичком обуком, а тест центар Народног универзитета сарадњом са ЈИС-ом 
из Београда, главним провајдером за регион. 

Што се тиче курса технике слепог куцања и полагања за класу, целе године се 
покушавало путем ТВ реклама и путем сајта да се формира већи број група, али није било 
довољно заинтересованих за ову форму 

Ред. Бр. Опис Остварења 
1. Приход без ПДВ-а  11.015.339,00
2. Трошкови пословања 4.994.688,00
3. Доприноси послодавца на зараде 888.309,00
4. Укупни трошкови 5.882.997,00
5. Добит I 5.132.342,00
6. Зараде-бруто I 4.963.112,00
7. Добит II 169.230,00
Све напред наведено потврђује и део финансијског прегледа Центра за 2011. годину 

према коме је испуњен Финансијски план, односно пребачен, за 29%. 
  

3. ОСТАЛО ОСПОСОБЉАВАЊЕ 
 
Део Центра за остало оспособљавање са једним радником у сталном радном односу, успео је 
да планирану активност реализује и пребаци у односу на Финансијски план за 2011. годину 
за 20%. 
План и програм и Финансијски план за 2011. годину реализован је у највећем броју 
планираних активности, уз ангажовање, обзиром да је 2011. година била веома тешка. 
Поједини од постојећих планова и програма, као и скрипти и завршни испити, тестови које 
их прате, су прерађени. Урађена је нова скрипта за туристичке водиче и туристичке 
пратиоце.  
Настављена је сарадња са приватним салонима из Ниша, Алексинца, Пирота и Бора. Према 
напред наведеном тексту упис полазника на основне курсеве у 2011. години је следећи: 
козметичар естетичар 28 полазника (11 физичких лица, 2 ванредне провере знања, 10 
полазника филијале НСЗ Ниш и 6 полазника НСЗ филијале Алексинац); мануелни терапеут 
са познавањем акупресуре 30 полазника, од тога 2 ванредне провере знања; стилиста мушких 
и женских фризура 32 полазника; маникир – педикир 32 полазника; make-up шминкер 19 
полазника. 
Уговорени послови са НСЗ по локацијама и облицима рада наведени су у прилогу: 

‐ Ниш козметичар естетичар 10 
‐ Алексинац козметичар естетичар 6 
‐ Зајечар  козметичар  естетичар  5  инвалидних  лица  (обука  започета 

2010. године, завршена 2011. године) 
‐ Прокупље козметичар естетичар 3 инвалидна лица (обука започета 

2010. године, завршена 2011. године) 
‐ Крушевац туристички водич 10 
‐ Лозница бармени 20 



Наведене обуке су у потпуности реализоване током 2011. године, осим обуке за мануелног 
терапеута и козметичара, које ће бити завршене крајем јануара 2012. године 

Ред. Бр. Опис Остварења 
1. Приход без ПДВ-а  5.206.499,00
2. Трошкови пословања 2.596.430,00
3. Доприноси послодавца на зараде 394.552,00
4. Укупни трошкови 2.990.982,00
5. Добит I 2.215.517,00
6. Зараде-бруто I 2.204.262,00
7. Добит II 11.255,00

План и програм са Финансијским планом је у потпуности реализован са одређеним увећаним 
минималним финансијским остварењима, што се може видети из претходне табеле. 
 

4. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБУКА 
 
Форма за остале облике обука, подразумева организовање курсева за самостално вођење 
пословних књига и царинике шпедитере. 
Овај део Центра је према Плану и програму рада за 2011. годину реализовао следеће обуке: 

‐ Курс за самостално вођење пословних књига 
‐ Курс за царинике‐шпедитере 
‐ Обуке  везане  за  наставак  сарадње  са  НСЗ  и  сектором  невладиних 

организација,  који  се  бави  финансирањем  едукација  интересних 
група; 

Током 2011. године за реализацију планираног Плана и програма и Финансијског плана број 
полазника који је био планиран по напред наведеним алинејама и поред тешке материјалне 
ситуације је пребачен, што је и допринело пребачају Финансијског плана и програма овог 
дела Центра за 39%.  
Оно што треба напоменути је да се начин реализације од планираног разликује у осетно 
мањем броју полазника комерцијалних група, а да је већи део прихода остварен у сарадњи са 
НСЗ, Дирекцијом за промену каријере ПРИСМА, као и Фондом за микроразвој. 
Укупна реализација у оквиру свих делова рада овог дела Центра је следећи: 

• упис  полазника  у  оквиру  комерцијалних  група  на  Народном 
универзитету износи 51 полазник,  

• Реализоване  обуке  које  су  добијене  на  тендеру  НСЗ  по 
локацијама укупно износе 46 полазника и то  

 Крушевац 20 полазника  
 Ниш 10 полазника 
 Ражањ 6 полазника 
 Зајечар 5 полазника  
 Књажевац 5 полазника 

Током 2011. године реализоване су две обуке за полазнике Дирекције за промену каријере 
Министарства одбране што укупно износи 14 полазника. 
Укупна реализација у оквиру овог облика рада рачунајући и облик рада цариник шпедитер 
од укупно 23 полазника и форме за вођење пословних књига у згради „Народног 
универзитета“, НСЗ, ПРИСМОМ, цариницима шпедитерима и „НИССАЛ“ Ниш укупан број 
полазника који је у току ове године учествовао у остварењу Финансијског плана овог дела 
Центра износи 134. 
 



 
 
 
 

Ред. Бр. Опис Остварења 

1. Приход без ПДВ-а  3.646.835,00
2. Трошкови пословања 1.703.710,00
3. Доприноси послодавца на зараде 287.394,00
4. Укупни трошкови 1.991.104,00
5. Добит I 1.655.731,00
6. Зараде-бруто I 1.606.463,00
7. Добит II 49.268,00

У циљу остваривања постављеног Плана и програма са Финансијским планом „Народног 
универзитета“ Ниш за 2011. годину били смо принуђени да кориснике наших услуга 
потражимо и ван Града и региона Ниша 
Отварање Информативног центра у Крушевцу, било је једно од решења да се у овом делу 
Србије приближе наше образовне услуге.  

 
Сарадња на коју смо том приликом наишли даје добре изгледе да је наш избор оправдан. 
Као закључак се може извести да је овај део Центра са својим формама успешно завршио 
2011. годину уз ангажовање једног запосленог радника. 
 

Ред. Бр. Опис Остварења 

1. Приход без ПДВ-а  5.516.919,00
2. Трошкови пословања 5.495.230,00
3. Доприноси послодавца на зараде 
4. Укупни трошкови 5.495.230,00
5. Добит I 21.689,00
6. Зараде-бруто I 
7. Добит II 21.689,00



 
З А К Љ У Ч А К  

 
Друштвено – економско стање у коме је припреман Програм рада са Финансијским планом 
„Народног универзитета“ Ниш за 2011. годину, обележили су неповољни услови 
привређивања. И у извештајном периоду наглашена је економско – финансијска 
нестабилност, као последица дуготрајне економске кризе у земљи. Најважнији елемент је 
ипак изостао, а то је дуго најављивано доношење Закона о образовању одраслих, који би 
увео ред у обављање делатности образовања одраслих, које подразумева перманентно 
доживотно учење. 
2011. година, година рецесије, отпуштања радника, затварања фирми, смањења производње и 
осталих неповољних услова је за нама. Народни универзитет је успео да послује позитивно, 
што говори, да када се човек уплаши, ради и изналази послове за егзистенцију. Несигурност 
која је владала, иде у прилог чињеници да сви организациони облици морају да се уједине у 
један уиграни тим који реагује на свако упозорење тржишта. Добром применом „SWOT“ 
анализе (снаге, слабости, могућности, претње), пословном стратегијом, прилагођавањем цена 
и квалитетом услуга, може се задовољити па и проширити тржиште, што се и обистинило у 
2011. години. 
Детаљни елементи, који доказују претходне наводе приказани су на крају овог Извештаја у 
табели, која садржи све елементе остварења Финансијског плана „Народног универзитета“ за 
2011. годину. 
Зараде радника редовно су исплаћиване у терминима утврђеним појединачним Колективним 
уговором „Народног универзитета“, тј. од 10.-15. и од 25.-30. у месецу, без обзира на 
финансијско стање у Центру за стране језике, као и остале обавезе предвиђене на страни 4 
Плана и програма са Финансијским планом Народног универзитета за 2011. годину глава II 
„ЦИЉЕВИ ДОНОШЕЊА“ 
Уважавајући наведене одреднице, верујем, да ће запослени на „Народном универзитету“ 
бити у стању да прате промене, које су већ захватиле све сфере нашег друштва и постићи чак 
и боље резултате у периоду који следи. 
 
 
 


