
 На основу члана 56 Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/08, 
143/2016 и 18/2019) и члана 72 Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2015, 98/2016, 124/2016, 144/2016 и 117/2020) 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 02.06.2021. године доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 I Стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника предшколских 
и школских установа на територији Града Ниша, вршиће се на основу понуде семинара 
Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Ниш. 
 II Предшколске и школске установе своје потребе за стручним усавршавањем 
наставника, васпитача и стручних сарадника достављају Регионалном центру за 
професионални развој запослених у образовању Ниш и Градској управи за друштвене 
делатности. 
 III Налаже се Регионалном центру за професионални развој запослених у 
образовању Ниш да на основу потреба предшколских и школских установа за стручним 
усавршавањем и установа које раде са децом и младима сачини понуду семинара и исту 
благовремено достави свим школским и предшколским установама. 
 IV Налаже се Градској управи за друштвене делатности, да у складу са чланом 9. 
Одлуке о буџету Града Ниша за 2021.годину („Службени лист Града Ниша“, број 114/2020) 
обавести све предшколске и школске установе на територији Града Ниша о обавези да 
стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника врше у Регионалном 
центру за професионални развој запослених у образовању Ниш, ако је такав вид 
усавршавања садржан у понуди Регионалног центра. 
 Градска управа за друштвене делатности на основу процене основаности захтева 
одобраваће пренос средстава за стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних 
сарадника предшколских и школских установа на територији Града Ниша. 
 V Предшколске и школске установе су дужне да своје потребе за стручним 
усавршавањем наставника, васпитача и стручних сарадника реализују у Регионалном 
центру за професионални развој запослених у образовању Ниш и то за најмање 50% 
средстава предвиђених буџетом Града Ниша за те намене.  
 VI Овај Закључак ће се примењивати од школске 2021-2022 године.  
 VII Закључак доставити: Градској управи за друштвене делатности, Регионалном 
центру за професионални развој запослених у образовању Ниш и Градској управи за 
финансије. 
 
Број: 639-12/2021-03 
У Нишу, 02.06.2021. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

         ПРЕДСЕДНИЦА 
 
               Драгана Сотировски 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 151. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017,  27/2018-др. закон, 10/2019 и 6/2020) је прописано: „Наставник, васпитач 
и стручни сарадник, са лиценцом и без лиценце, дужан је да се стално стручно усавршава 
ради успешнијег остваривања и унапређивања образовно-васпитног рада и стицања, 
односно унапређивања компетенција потребних за рад, у складу са општим принципима и 
постизање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа“. 
 Чланом 2. став 1 алинејом 2. Одлуке о оснивању Регионалног центра за 
професионални развој запослених у образовању („Сл. лист Града Ниша“, бр. 66/2003, 
40/2004, 5/2005, 94/2010 и 138/2017) предвиђен је, као један од циљева оснивања 
установе: „стварање услова за обављање послова који се односе на: унапређење и развој 
система сталног стручног усавршавања и професионални развој запослених у установи, 
полагање испита за дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника и испита 
за директора; вредновање квалитета остваривање програма сталног стручног 
усавршавања запослених; пружање стручно-педагошке помоћи наставнику, васпитачу и 
стручном сараднику; сарадњу са наставничким факултетима, универзитетима и другим 
стручним институцијама у земљи и иностранству“.  
 Чланом 9. Одлуке о буџету Града Ниша за 2021.годину („Службени лист Града 
Ниша“, број 114/2020) предвиђено је, између осталог, да Град Ниш финансира стручно 
усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника, у то у износу 11.400.000,00 
динара.  

 У циљу побољшања искоришћености капацитета Регионалног центра за 
професионални развој запослених у образовању, као и оптимизације трошкова стручног 
усавршавања, предлаже се да Градско веће Града Ниша донесе закључак као у 
диспозитиву. 
 
 
 
                Вршилац дужности Начелника 
       Градске управе за друштвене делатности 
            Катарина Митровски 
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