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 На основу члана 24. Закона о јавним службама ("Сл.гласник РС" број 
42/91 и 71/94) и члана 16. и 37. Статута града Ниша, ("Службени лист града 
Ниша", број 88/08) 
 Скупштина Града Ниша на седници  одржаној  __________ 2009. 
године донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  

 
 
 I УСВАЈА СЕ Извештај о oстварењу програма рада и 
финансијског плана за 2009. годину број 01-403 од 25.2.2009. године, који 
је усвојио Управни одбор  Народног универзитета  у Нишу одлуком број 
01-403/1 од 25.2.2009. 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. 
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     О б р а з л о ж е њ е 
 
  
  Управни одбор Народног универзитета у Нишу на седници одржаној 
дана 25.2.2009. године одлуком број 01-403/1 усвојио је Извештај о раду 
Народног универзитета за 2008. годину број  01/403 од 25.2.2009. 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 Народни универзитет у Нишу у 
2008. години пословао са незнатним позитивним резултатом и да су 
кључни планирани циљеви и постигнуто уравнотежено кретање прихода и 
расхода. 
 Имајући у виду да је Извештај о раду Народног универзитета за 2008. 
годину сачињен у складу са законом, и прописима Града, Управа за 
образовање, културу, омладину и спорт   предлаже доношење Решења као у 
диспозитиву. 
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          Ненад  Гашевић 
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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 Извештаја о пословању Народног 
универзитета Ниш (у даљем тексту: Народни универзитет) за 2008. 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 2008. 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 

 
  Континуиране социјално ‐ политичке и економске промене, као и убрзан 
научно технолошки развој у савременом свету, изнедрили су појам и феномен 
друштва које учи. Друштво које учи у суштини представља тотализацију идеје о 
доживотном  образовању  и  учењу.  Шездесетих  година,  двадесетог  века, 
концепција  доживотног  образовања,  односно  учења,  доживела  је  снажну 
афирмацију. Она  је представљала покушај да  се редукује  социјално  ‐  класна и 
генерацијаска  усмереност  (привилегија)  образовања  и  превазиђе  разумевање 
учења као „редуковања дефицита“ и образовања као припреме за живот. То је 
захтевало  да  се  у  реформским  покушајима  иде  даље  од  реформе  образовних 
система  док  се  не  стигне  до  фазе  друштва  које  учи  ‐  јер  су  то    стварне 
пропорције изазова који образовању предстоји у будућности. 
  Друштво  које  учи  је  друштво  знања,  јер  на  знању  почива  његова 
целокупна организација и функционисање. У средишту ефикасних друштвених 
организација и успешних економија, налази се људско знање и способности. То 
значи  да  образовање  и  учење  постају  основни  инструмент  и  стратегија 
друштвено ‐ економског развоја. 
  У условима брзих, демографских, социјално ‐ политичких, скономских 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 
душтвених,  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. 
  Већ  деценијама  се  образовање  одраслих  везује  за  установе  као  што  су 
раднички, народни, а данас и отворени универзитети. Према подацима из 1990. 
Године у Југославији је деловало 200 радничких и народних универзитета. Данас 
је  њихов  број  смањен  најмање  за  половину  или  чак  за  две  трећине,  а  своју 
делатност обављају у измењеним условима, које, између осталог, карактерише: 
немогућност да се баве формалним образовањем одраслих, што значи смањење, 
па  и  потпуно  изостајање  њиховог  буџетског  финансирања;  делимична 
власничка  трансформација,  са  знацима  подржављења  или  приватизације; 
пререгистрација  делатности;  промена  програмске  оријентације;  окретање  ка 
комерцијалним  програмима  и  тржишту  образовања,  што  подразумева  и 
тендецију  рада  са  децом  и  младима.  Ове  институције  реализују  програме 
професионалног,  грађанског  или  опште  културног  образовања.  Већина 
универзитета  се  специјализује  за  одређене програме, мада нису ретки ни  они 
који „успешно“ сваштаре. Највећи део ових институција  је на ивици опстанка, 
док само један мањи број ради успешно. 
  У Народном универзитету Ниш, као културно образовној установи, 
са самосталним финансирањем, обављају се делатности, односно послови 
у складу са Статутом ‐ који није мењан у односу на претходни извештајни 
период. 
  Основно опредељење колектива Народног универзитета  је било да 
се  и  ове  године  максимално  искаже  на  пољу  образовања  одраслих, 
односно  које  је  одређено  шифром  80420,  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 



- Део Центра за Више и Високе школе 
- Део Центар за стручно оспособљавање и школа рачунара 
- Део Центра за остало образовање – Школа за негу лепоте 
- Стручној служби 

 
ЦЕНТАР ЗА УЧЕЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 
Центар  за  стране  језике  као  организациона  јединица    Народног 

универзитета  Ниш,  пословао  је  у  2008.  години  у  условима  веома  оштре 
конкуренције  на  тржишту,  са  великим  тешкоћама  у  реализовању  својих 
послова и задатака. Све уговорене послове запослени у Центру извршили су на 
време и квалитетно, без примедби полазника и поред огромног притиска коме 
су били изложени. 

Финансијски подаци показују да је Центар пословао са великим губитком. 
Није  успео  да  оствари  постављени  Финансијски  план,  за  који  се  и  приликом 
израде  знало  да  га  је  немогуће  остварити,  уколико  се  не  појаве  неки  нови 
уговорени послови. 
 

Центар је у овој години реализовао следеће послове и задатке : 
- Одржана  је  настава  на  курсевима  енглеског  језика  за  све  нивое  знања  и 
узрасте,  

- Oдржана  је  настава  на  курсевима  немачког,  грчког,  италијанског, 
француског, шпанског и српског језика за странце. 

- Организоване  су  редовне  и  ванредне  провере  знања  за  индивидуалне 
полазнике и полазнике из добротворне организације „Човекољубље“ 

- Превођење за НИССАЛ‐са француског на српски језик  
- Организована је реклама путем медија ТВ5, НТВ, Банкер, Зона (спот) 
- Направљени  су  рекламни  постери,  који  су  дистрибуирани  по  Граду, 
школама и факултетима и Сајму запошљавања Дома Војске. 

- Организован је обилазак фирми, општина, предузећа и  установа у Нишу 
и ван Ниша   (Пирот,Бела Паланка). 

- Написане су понуде за пословно техничку сарадњу и послате су на преко 
двеста  e‐mail  адреса  виших  школа  и  факултета,  као  и  невладиних 
организација. Очекују се повољне повратне информације. 

- Учествовалo  сe  на  три  тендера  за  јавне  набавке  –  за  Царину  и    два  за 
Националну службу за запошљавање (један за инвалидна лица и један за 
незапослена лица). 

- Конкурисанo  je  за  рад  у  Прокупљу,  Алексинцу,  Пироту,  Кладову,  Бору 
(где  je  добијен  посао  за  74  кандидата).  Посао  на  изради  тендерске 
документације  био  је  веома  захтеван  и  обиман,  тако  да  се  на  његовој 
изради  радило  и  по  10  сати  дневно,  чак  су  сарадник  и  управник  по 
потреби    долазиле  на  посао,  без  обзира  што  су  биле  на  годишњем 



одмору. 
- Организована је презентација ТОЕIC ‐ међународно признатог испита из 
пословног  енглеског  и  француског  језика  коју  је  одржала  ZSOFIJA 
HORVATH  из  Будимпеште  из  Интернационалног  едукативног  центра. 
Центар  за  стране  језике  је  постао  акредитовани  испитни  центар  за 
одржавање овог испита. Семинар су похађали сви професори и постали 
овлашћени администратори тестирања.  

- Остварена је сарадња са организацијом ИОМ за обуку из енглеског језика 
- Организован  је  курс  грчког  језика  (без  новчане  надокнаде)  у  сарадњи  са 
Конзулатом  Републике  Грчке  ‐  настава  се  одржавала  у  просторијама 
Народног универзитета.  

- Добјено је неколико позива на семинаре у Београду, али смо их одбили у 
циљу штедње. 
 
У  2008.  години  (од  јануара  до  краја  децембра  )  курсеве  страних  језика 

завршило је 376 полазник и то : 
- На осталим страним језицима: 55 полазника и 5 за српски језик за стране 
грађане 

- На семестралном енглеском  180  
- На  годишњим курсевима  енглеског 20  ђачки, 44  предшколски  ‐  вртићи, 

54 тинејџерски    
 
Центар је остварио и приходе од: 

- Рабата од књига. 
- Испитне таксе  
- Провере знања  
- Прихода Национална служба за запошљавање на курсевима за 
незапослене 

- Закупа књижаре 
 

Укупни приходи Центра без ПДВ‐а 
   
од полазника       3.672.818,оо 
од ИОМ –а                350.000,оо 
од НСЗ                      805.572,оо 
рабата од књига и остали приходи  19.896,оо 
закупа од књижаре     291.663,оо 
  5.139.987,00 

 
 

Сви радници Центра су радили по 24‐30 часова недељно  у току наставног 



периода, радећи по пет и више програма. Два професора су изводила наставу 
за два страна језика и максимално се трудили да остваре нереално финансијски 
план,  јер  се  унапред  могло  предвидети  да  га  је  немогуће  остварити.  У  току 
године радници Центра  су у одређеном периоду добијали умањену  зараду од 
10‐30% месечно, у односу на основну зараду. 

Доласком  новог  директора  ,  прерасподелом  на  друге  послове  и  радне 
задатке, број радника у Центру  је смањен на 4,5 професора и 50% управника у 
односу на ранијих 5,5 професора, 50% сарадника и 100% управника.   

Радници Центра за стране језике раде у овој кући по 20 и више година и 
желели би да у њој и заврше свој радни век ,па ће и даље предано радити да би 
опстали у овим тешким временима. 

  
ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЦЕНТРА ЗА ПЕРИОД  

ОД 01.01.2008. ДО 31.12.2008. ГОДИНЕ 
ЦЕНТРАР ЗА УЧЕЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

Ред.бр.  О П И С 
Планирано  Остварено  % 

1  ПРИХОД без ПДВ‐а  7525000  5.531.872  74 
2  Трошкови пословања  1614000  1.761.371  109 
3  Допринос послодавца  897400  817.173  91 
4  Укупни трошкови  2511400  2.578.544   
5  ДОБИТ I  5013600  2.953.328   
6  ЗАРАДЕ‐бруто 1  5013600  4.562.505  91 
7  ДОБИТ II    ‐1.609.177   

 
ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ ЕДУКАЦИЈУ, МЕНАЏМЕНТ, 
СТРУЧНО И ОСТАЛЕ ОБЛИКЕ ОСПОСОБЉАВАЊА 

 
Ц Е Н Т А Р   З А   В И Ш Е   И   В И С О К Е   Ш К О Л Е 

 
Центар  за  пословну  едукацију,  менаџмент  стручно  и  остале  облике 

оспособљавања  ‐  део  Центра  за  високе  и  више  школе,  у  даљем  тексту  део 
Центара, током свог четрнаестогодишњег постојања, борећи се са многобројним 
проблемима,  пре  свега  економске  природе,  проблемима  очувања  постојања 
Народног  универзитета,  везаних  за  сталне  преомене  у  друштву,  успео  је  да 
планирану  активност  реализује  и  поред  свега  оствари  добре  финансијске 
резултате ‐ чак и изнад планираних. 
  Посебно  треба  истаћи  сарадњу Народног  универзитета  ‐  део Центра  са 
“Мегатренд”  универзитетом  примењених  наука  из  Београда:  Факултети  за 
менаџмент  Зајечар,  у  делу  академских  студија;  Високе школе  за  менаџмент  и 
бизнис Зајечар, у делу струковних студија и окончање сарадње у делу завршетка 
сарадње  са  другом  годином  Више  школе  за  менаџмент  Зајечар  и  четвртом 



годином  Факултета  за  менаџмент  Зајечар  са  студентима  уписаних  школске 
2007/2008 године. 
  У  2008.  години  настављена  је  посебна  сарадња  са  Вишом  туристичком 
школом из Београда која прелази у високу школу за туризам. 
  Наведени  целокупни  рад  одразио  се  и  на  изузетно  материјално  – 
финансијско пословање, како овог дела Центра тако и Народног универзитета у 
целини. 
  У  току  2008.  Године  део  Центра  је  ушо  у  другу  декаду  свог  рада.  Ове 
године организовао и реализовао пре свега, поред напред наведених, планове и 
програме рада других образовних институција. 
  У Извештају  о  раду  за  2008.  годину  биће  побројане  активности Центра, 
остварене преко следећих облика делатности:  

1. Организација  у  раду  са  студентима  “Мегатренд”  универзитета 
примењених наука из Београда од прве до четврте године (маркетинг, 
промоција, пропаганда, упис, органзација наставе, испита и сл. ) 

2. Организација  са  радом  са  студентима  Високе  туристичке  школе  из 
Београда  прве  и  друге  године  (маркетинг,  промоција,  пропаганда, 
консултације и сл. ) 

3. Обука  за  рад  на  књиговодствено  –  рачуноводственим  пословима 
везана  за  вођење  пословних  књига,  у  складу  са  Законом  о 
рачуноводству  и  ревизији,  којим  се  регулишу  стандарди  из  ове 
области. 

 
Рад са студентима “Мегатренд” универзитета примењених наука из 
Београда 
 
  Сарадња  Народног  универзитета,  односно  овог  дела  Центра  и 
“Мегатренд”  универзитета,  базира  се  на  образовању  високошколских  кадрова 
из области менаџмента, маркетинга, банкарства‐финансија, здравства и других 
области. У току 2008. године уписана је четрнаеста генерација студената.  
  “Мегатренд”  универзитет  је  високошколска  институција  прилагођена 
жељама младих људи за савременим сазнањима, са упознавањем са савременим 
научним достигнућима и трендовима у међунродном пословању, знањима који 
појединцима  значајно  помажу  да  се  уклопе  у  савремени  тренд  глобалног 
уједињења  економског  поретка  ‐  заснованог  на  принципима  приватног 
предузетништва,  слободне  конкуренције,  убрзаног  развоја  информатичке 
технологије и изузетне динамичности у пословним комуникацијама. 
  То  је  институција,  која  је  посвећена  правом  образовању‐  негујући 
принцип преношења примењивих знања.  
  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 високе школске установе и једне Академије спорта. 



  Овај  Универзитет  сарађује  са  многим  високошколским  установама 
широм света. 
  Један од најважнијих видова повезаности са светом јесу и његови угледни 
страни предавачи из Француске, Немачке, Америке, Јапана, Италије, Саудијске 
Арабије и других земаља. 
  Саставно ткиво овог Универзитета чине између осталог и консултативни 
центри  у  одређеним  градовима  Србије.  Један  од  Центара,  односно  раније 
наставна  база,  је  и  рад  при  овом  Центру  Народног  универзитета  сада 
консултативног.  
  Ова  сарадња  одвија  се  кроз  следеће  образовне  институције  у  склопу 
“Мегатренд” универзитета:  

− Факултет  за  менаџмент  Зајечар  –  академске  студије,  због  примене 
новог  Закона  о  Високом  и  Вишем  образовању,  који  подразумева 
принципе Болоњске декларације ове године уписао је 178 студената на 
првој  години,  а  из  претходне  године  7  је  обновило  годину;  Другу 
годину  уписао  је  91  студент,  а  из  претходне  године  4  је  обновило 
годину;  трећу годину уписала су 72 студента. 

− Факултет  за менаџмент  Зајечар  –  по  старом програму,  уписало  је  76 
студената 

− Висока школа за менаџмент и бизнис Зајечар – струковне студије, због 
примене  новог  Закона  о  високом  и  вишем  образовању,  који 
подразумева принципе Болоњске декларације ове године 83 студента 
су уписала прву годину, а другу годину 11 студента 
  

  Према Програму  рада  са  Финансијским  планом Центра  за  2008  годину, 
број уписаних студената према броју планираних на свим годинама студија,  је 
преко 100%.  Укупног броја уписаних студената је 439, не рачунајући студенте из 
школске  2007/2008  године,  чија  је  уплата школарине  у  летњем  семестру  2008. 
године  утицала  на  финансијски  ефекат.  Остварење  у  односу  на  планирано, 
премашено је са 141%.  
  У  току  2008.  године  организована  је  и  изведена  настава  у  летњем  и 
зимском семесту и 6 испитних рокова за ову генерацију студената. 
 
Упис студената школске 2008/2009 године 
Облика рада  Планирано  Остварено
Прва година Струковних студија  40  83 
Друга година Струковних студија  15  11 
Прва година Академских студија  60  178 
Обнова прве године Академских студија    7 
Друга година Академских студија  89  91 
Обнова друге године Академских студија    4 
Трећа година Академских студија  40  72 



Четврта година Факултета  60  76 
Укупно   304  522 
 
Укупни приход на напред наведеним облицима студентима „Мегатренд“ 
универзитета предвиђени су у укупном износу од 6.416.200,00 динара 
 
Рад са студентима Високе туристичке школе Београд 

 
  Центар је ове године наставио са радом са Високом туристичком школом 
Београд, на коју је (на другу годину студија) уписано 26 студената. 
  Висока туристичка школа има за  собом више од 4 деценије традиције у 
образовању кадрова за потребе туризма. 
  У  складу  са  Болоњском  декларацијом  школовање  траје  три  године, 
односно 6 семестра. По завршетку школовања студенти стичу звање Економиста 
за туризам. 
  Дипломирани  студенти оспособљени  су  обављање  сложенијих  стручних 
послова  у  предузећима  туристичке  привреде:  креатора  и  реализатора 
туристичких аранжмана, комерцијалиста на домаћем и иностраном тржишту, 
организатора радних процеса, организатора туристичке пропаганде . . .  
  Наставни  план  усклађен  је  са  плановима  сродних  факултета  на  којима 
дипломирани  студенти  Високе  туристичке  школе  могу  наставити  школовање 
ради стицања академских звања. Студенти, поред теоријских стичу и практична 
звања и вештине, кроз рад у туристичким агенцијама. 
 
Обука за рад на књиговодствено  ‐ рачуноводственим пословима 

 
  Обука  за  ову  врсту  послова,  који  су  у  данашњим  економским  условима 
доста  сложени,  извршена  је  у  сарадњи  са  Предузећем  за  ревизију  и  порески 
консалтинг  “Консултант  –  ревизија”  из  Београда. Обука  је  вршена  у  складу  са 
Законом  о  рачуноводству  и  ревизији,  рачуноводственим  стандардима  ‐ 
иновирана увек новим прописима који прате ову обаст, а који се перманентно 
мењају. 
  Обзиром на  сложеност ове материје,  као и на промене које  се  у  задњих 
неколико  година  стално  дешавају,  ова  обука  захтева  веома  озбиљан  приступ, 
искусне  предавање  као  и  стално  иновиране  литературе  и  додатну  обуку  у 
рачунарској учионици. Током 2008.  године обука  је изведена за 104 полазника. 
То  у  многоме  доказује  какав  је  квалитет  ове  обуке,  који  је  допринео  да 
финансијски  ефекат  буде    премашен  са  166%.  Сарадња  на  овом  облику  рада 
остварена  је  са  Националном  службом  запошљавања  –  Филијала  Косовска 
Митровица  и  Националном  службом  запошљавања  –  Филијала  Ниш,  на 
локацији Ниш и Алексинац. 
  Укупно  планиран  приход  на  овој  обуци  износи  2.021.400,00  динара 
без ПДВ‐а 



Остварење Плана и програма за 2008. годину прати и преглед остварења 
Финансијског плана Центра за период 01.01.2008. ‐ 31.12.2008. године.  

 
ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЦЕНТРА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2008. ДО 31.12.2008. 

ГОДИНЕ 

ФАКУЛТЕТ И ВИШЕ 
ШКОЛЕ   ВИСОКЕ И ВИШЕ ШКОЛЕ Ред.бр

. 
О П И С 

Планиран
о 

Остварен
о 

% 
Планиран

о 
Остварен

о 
% 

1 
ПРИХОД 
без ПДВ‐а 

8.718.600  12.252.434 
14
1 

6416200  8.550.589 
13
3 

2 
Трошкови 
пословања 

3.363.300  3.283.473  98  1995400  1.831.619  92 

3 
Допринос 
послодавц
а 

813.000  1.106.848 
13
6 

671100  927.351 
13
8 

4 
Укупни 
трошкови  4176300  4.390.321    2666500  2.758.970   

5  ДОБИТ I  4542300  7.862.113    3749700  5.791.619   

6 
ЗАРАДЕ‐
бруто 1 

4.542.300  6.181.598 
13
6 

3749700  5.178.472 
13
8 

7  ДОБИТ II    1.680.515      613.147   
ВИСОКА ТУРИСТИЧКА 

ШКОЛА 
КЊИГОВОЂЕ 

Ред.бр
.  О П И С 

Планиран
о 

Остварен
о 

%  Планиран
о 

Остварен
о 

% 

1 
ПРИХОД 
без ПДВ‐а 

281.000  346.000 
12
3 

2021400  3.355.844 
16
6 

2 
Трошкови 
пословања 

66.400  37.346  56  1301500  1.414.508. 
10
9 

3 
Допринос 
послодавц
а 

32.600  43.677 
13
4 

109300  135.820 
12
4 

4 
Укупни 
трошкови  99.000  81.023    1410800  1.550.328   

5  ДОБИТ I  182.000  264.977    610.600  1.805.516   

6 
ЗАРАДЕ‐
бруто 1 

182000  244.528 
13
4 

610.600  758.598 
12
4 

7  ДОБИТ II    20.449      1.046.918   
   
План и програм су реализовала четири радника, стално запослена у Центру.  

Из  остварених  прихода,  изнад  планираних,  Цетар  је  и  ове  године 



покрио негативно пословање Центра за учење странх  језика у износу од 
1.609.177,00 динара. 
 
Ц Е Н Т А Р   З А   С Т Р У Ч Н О   О С П О С О Б Љ А В А Њ Е  
И   Ш К О Л У    Р А Ч У Н А Р А 

 
Према Плану и програму рада са Финансијским планом за 2008. годину, са два 
стално запослена радника, Центар за стручно оспособљавање и школу рачунара 
остварио је следеће резултате: 
 
Школа рачунара 
 

У школи  рачунара  у  току  извештајног  периода  реализоване  су  следећи 
послови: 

‐ Обука у складу са ECDL стандардом за 54. полазника, 
‐  За  ʹʹЧовекољубљеʹʹ  одржани  испити  оператера  на  рачунару  за  111 

полазника, 
‐ Додела ECDL индекса за 7 полазника 
Посебно  издвајамо  обуку  за  добијање  „ECDL  Start“  сертификата 

организовану  преко Националне  службе  за  запошљавање  ‐  Филијала  Ниш  47 
полазника  (обука  кренула  и  завршила  се  у  децембру,  други  део  плаћен  у 
јануару),  10  полазника  ромске  националности  (кренули  крајем  децембра, 
завршили  јануара),  Алексинац  10  полазника  (обука  кренула  и  завршила  се  у 
децембру, други део плаћен у јануару), Сокобања 10 полазника (обука кренула 
крајем  децембра,  завршава  се  до  20.02.),  Зајечар  10  полазника  (обука  кренула 
крајем  децембра,  завршена  у  јануару),  Бела  Паланка  10  полазника  (обука 
кренула  крајем  децембра,  завршава  се  до  20.02.),  Бор  10  полазника  (обука 
кренула  децембра,  завршила  се  крајем  јануара).  Напред  наведени  подаци 
потврђују да  је преко Националне  службе за  запошљавање реализована обука 
за 107 полазника. Наплата  је извршена за одређене подручне  јединице, док ће 
за остале средства бити уплаћена у 2009. години. 
 
Бизнис секретар са ДАК‐ом 
 
По иновираном програму,  који  је  у 2007.  години допуњен одређеним фондом 
часова  обуке  на  рачунарима  и  пословним  енглеским  језиком,  у  овој  години 
завршила су 8 полазника, док су 3 полазника положила испит за класу. 
 
Стручно оспособљавање 

 
Комплетну обуку са полагањем свих испита завршило је у овој години 96 

полазника 



Остварена  је  сарадња  са  Националном  службом  и  филијалама  у 
градовима:  Зајечару,  Књажевцу,  Сокобањи,  Пироту,  Белој  Паланци,  Бору, 
Кладову, Алексинцу, Прокупљу и Нишу. 

 
 У  Нишу  је  у  току  обука  за  неговатељице  за  20  полазника  (кренули  у 
децембру, завршавају крајем марта). 

 У  Зајечару  је  у  току  обука  за  заваривача  за  5  полазника  (кренули  у 
децембру, завршавају средином априла), а обука за кнауф монтажере за 5 
полазника је кренула у децембру, а завршила се у јануару. 

 У Књажевцу су у  току обуке  за 5  кувара и 5  конобара,  које  су кренуле у 
децембру, а завршавају се у фебруару и марту. 

 У Сокобањи  је  у  току  обука  за  5  пекара,  који  су  кренули  у  децембру,  а 
завршавају у марту. 

 У Пироту су у току обуке за 5 керамичара и 5 кнауф монтажера. Обука је 
кренула  за  керамичаре  и  кнауф  монтажере  у  децембру  и  завршава  се 
крајем фебруара. 

 У Кладову је у току обука за 10 заваривача, који су кренули у децембру, а 
завршавају крајем априла. 

Из  напред  наведеног  се  може  видети  да  је  реализована  обука  за  65 
полазника. 
  
ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЦЕНТРА ЗА ПЕРИОД  

ОД 01.01.2008. ДО 31.12.2008. ГОДИНЕ 
СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ШКОЛА 

РАЧУНАРА Ред.бр.  О П И С 
Планирано  Остварено  % 

1  ПРИХОД без ПДВ‐а  5828000  4.975.118  85 
2  Трошкови пословања  3278000  2.322.747  71 
3  Допринос послодавца  387000  443.246  115 
4  Укупни трошкови  3665000  2.765.993   
5  ДОБИТ I  2163000  2.209.125   
6  ЗАРАДЕ‐бруто 1  2163000  2.474.623  114 
7  ДОБИТ II    ‐265.498   

До  негативног  пословања  дошло  је  услед  кашњења  другог  дела  уплата  за 
уговорене услуге у 2008. години.  
 
 
Ц Е Н Т А Р   З А   О С Т А Л О   О Б Р А З О В А Њ Е  
Ш К О Л А   З А   Н Е Г У   Л Е П О Т Е  

 
Као  организациона  јединица Центра  за  пословну  едукацију,  менаџмент 



стручног  и  остало  образовање, Школа  за  негу  лепоте  је  у  2008.год  требало  да 
оствари 4.009.600,00 без ПДВ‐а како би се обезбедило несметано функционисање  
саме форме и учешћем од 17% финасирања  бруто зарада Заједничке и стручне 
службе  и  покривања  материјалних  трошкова,  и  тиме  дао  допринос  за 
несметано функционисање Народног универзитета у целини. 
Према Плану и програму Школе требало је реалозовати следеће активности: 

• Упис полазника на стандардне курсеве Школе и то: 

- стилисте мушких и женских фризера, 
- мануелне терапеуте масере са познавањем акупресуре, 
- педикир‐маникире са надоградњом ноктију, 
- козметичаре естетичаре и 
- мејк ап – шминкере • Упис полазника на курс за Царинике‐шпедитере 

• У циљу ширења делатности рада, планирани су нови курсни облици као 
што  је  курс  за  туристичке  водиче,  односно  формирање  нових  курсних 
облика које би тржиште захтевало 

• Иновирање планова и програма рада постојећих  курсева,  као и њихово 
усклађивање  са  новим  стандардима  за  остало  образовање,  то  јест,  код 
женских фризера увођење дела који се односи на надоградњу косе, као и 
формирање курса за власуљаре 

• Наставак  сарадње  са  Фондом  за  микро  развој  и  Међународном 
организацијом  за  миграције,  Националном  службом  за  запошљавање, 
приватним фризерским и козметичким салонима. 

Пратећи предвиђене активности из Плана и програма, у 2008.год., Школа 
за негу лепоте  је успела да реализује највећи део планираних активности и да 
тиме у потпуности испуни зацртани Финасијски план,  да га реализује у већем 
обиму,односно да реализује План  у износу од  138%.  Уз  то  водило  се рачуна о 
трошковима који су премашени само у оним ставкама, које су директно везане 
за већи обим пословања. 

Табеларно  је  приказан  број  полазника  по  курсевима,  које  је  требало 
организовати и број полазника који су уписани током 2008.год 
 
Упис полазника на основне курсеве у 2008.год. 
 Облика рада  Планирано  Остварено
Стилисте мушких и женских фризура  40  47 
Мануелни  терапеут  масер  са  познавењем 
акупресуре 

40  51 

Козметичар‐ естетичар  38  45 
Шминкери  16  17 
Педикир‐маникир  19  29 
Цариници –шпедитери  9  21 



Курс за надоградњу косе    2 
Укупно   162  212 
Курсеви у сарадњи са Националном службом    31 
Укупно     243 

 
Планирани и остварени резултати приказани у табели говоре о односу и 

напорима  три  запослена радника да  се  оствари и пребаци Финансијски план. 
Оно  што  је,  такође  било  добро  је  да  је  број  раскинутих  уговора  сведен  на 
најмању  могућу  меру,  што  значи  да  су  сви  уписани  полазници  и  завршили 
курсеве  осим  једног  полазника  на  курсу  за  Царину  и шпедицију  који  је,  због 
промењених материјалних  прилика раскинуо уговор после друге рате.То значи 
да  је  курсеве  завршило  211  полазника.  У  тај  број  полазника  урачунато  је  10 
ванредних  провера  знања  –  испита  за  полазнике  који  нису  похађали  курсеве 
него  су  само  полагали  и  4  гратиса,  као  и  једна  компензација  са  ТВ Џамбо  на 
курсу за Царину и шпедицију. 

Није добро то што  је одређен број полазника  завршио курсеве,  али  још 
увек није подигао сертификате због неизмирене школарине.Зато је потребно да 
се  заједно  са  Службом  рачуноводства    дефинише  износ  дуговања  и  предузму 
одговарајући поступци. 

Планироно увођење нових делатности није било баш успешно. И поред 
њиховог  рекламирања  није  било  великог  успеха  у  протеклој  години.  Курс  за 
надоградњу  косе  и  поред  интересовања  полазника  (полазници  који  су 
завршили курсеве сугерисали су то) није заживео, онако како је требало. Курс су 
завршиле  само  две  полазнице.  Зато,  можда  треба  размишљали  о 
преобликовању курса и анимацији полазника на другачији начин. 

Са  Удружењем  бармена  Србије  је  успостављена  сарадња  и  потписан  
Уговор  о  пословно  техничкој  сарадњи.  Удружење,  које  је  и  међународно 
признато    показало  је  спремност,  вољу  и жељу  за  сарадњом  и  договорени  су 
детаљи. Но,  за формирање  групе потребно  је 20 полазника. Поред  заиста  јаке 
рекламе,  није  се  успело  у формирању  групе.    Успело  се  делимично,  али  не  и 
довољно за покретање курса. 

Сарадња  са Фондом  за микро развој  је  била  заиста  добра  у  2008.  год.То 
показује и број полазника које је Фонд финасирао: укупно  32 полазника на свим 
курсевима Школе . 
Међународна  организација  за  миграције  финасирала  је  5  полазника  на 
различитим курсевима од тога, две полазнице су завршиле по 3 курса. 

Што  се  тиче  Националне  службе  за  запошљавање,  од  децембра  су 
кренули курсеви  за  које  смо  конкурислаи на Тендеру  за  јавне набавке,  по  том 
основу  добијени  су  курсеви  за  козметичаре  у  Нишу  са  10  полазника  и 
Алексинцу са 6 полазника. Курс за педикир маникире у Нишу са 10 полазника 



као и курс за туристичке водиче са 5 полазника  (укупно 31 полазника). Значај 
овог посла је и у томе што се уговор о сардњи преноси и на 2009. година, за нове 
послове.  

Сарадња са Националном службом нам је помогла да урадимо, по први 
пут и курс за туристичке водиче. Тиме ће се стећи боље искуство у раду једног 
таквог курсног облика, који у наредној годни можда може да се више развије. 

Насатављена  је  сарадња са приватним фризерским салоном „Дијана“ из 
Пирота, где је курс завршило укупно 5 полазника, а још 7 полазника га похађа и 
он завршиће се у фебруару 2009. 

И  на  крају  треба  рећи,  да  и  поред  добрих  резултата  које  је  Школа 
остварила  постоје  проблеми  који  се  односе  на  опремљеност  салона  и  њихов 
изглед,  као  и  грејање.  Требало  би  да  се  размишља  о  куповини  неких  нових 
апарата и можда реновирању постојећих  салона.  У 2008.  години  уложено  је  у 
куповину  алата,  посебно  за педикир и маникир и потребних  алата  за  курс  за 
надоградњу косе. Међутим то  је мало, па би требало повести рачуна о  томе у 
наредној години. 

Хонорарни сарадници су такође били веома активни и својим залагањем 
су допринели да сви уписани полазници остану на уписане курсеве и заврше их 
са  успехом.  Задовољство  полазника  се  види  из  анкета  у  којима  су  дали  своје 
оцене за рад хонорарних сарадника, као и за организацију курса. 
 ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЦЕНТРА ЗА ПЕРИОД  

ОД 01.01.2008. ДО 31.12.2008. ГОДИНЕ 
ОСТАЛО ОБРАЗОВАЊЕ – ШКОЛА ЗА 

НЕГУ ЛЕПОТЕ Ред.бр.  О П И С 
Планирано  Остварено  % 

1  ПРИХОД без ПДВ‐а  4009600  5.540.913  138 
2  Трошкови пословања  1686400  2.295.766  136 
3  Допринос послодавца  352700  450.572  128 
4  Укупни трошкови  2039100  2746338   
5  ДОБИТ I  1970500  2.794.575   
6  ЗАРАДЕ‐бруто 1  1970500  2.516.205  128 
7  ДОБИТ II    278.370   

 
  Из  остварених  прихода,  изнад  планираних,    овај  део  Центра  је 
покрио  негативно  пословање  дела  Центра  за  стручно  оспособљавање  и 
школу рачунара у износу од 265.498,00 динара. 
 
С Т Р У Ч Н А   С Л У Ж Б А 
 
  Уважавајући  резултате  исказане  у  остварењу  Плана  и  програма  са 
Финансијским  планом  Народног  универзитета  за  2008.  годину  и  Стручна 
служба  је  у  својим  активностима  у  овим  тешким  временима,  максималним 



ангажовањем допринела континуираном раду центара.  
  Својим ангажовањем везаним за материјалном ‐ финансијско пословање, 
учешћем  у  припреми  и  раду  Управног  и  Надзорног  одбора,  његовим 
комсијама,  раду  директора  и  управника  центара,  допринела  је  и  реализацији 
постављених задатака у измењеним економским и политичким условима. 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
Друштвено  –  економско  стање,  у  коме  је  припреман  Програм  рада  са 

Финансијским  планом  Народног  универзитета  за  2008.  годину  обележили  су 
неповољни  услови  привређивања  и  у  извештајном  периоду  наглашена 
економско  ‐ финансијска нестабилност,  као последица дуготрајне  економске и 
социјалне кризе у земљи. 

У другој половини 2008. године дошло је и до именовања новог директора 
од  стране  оснивача  Скупштине  града  Ниша,  као  и  избора  нових  чланова 
Управног и Надзорног одбора Народног универзитета. 

Из  наведених  разлога,  сʹобзиром  да  је  11.11.2008.  године  извршен 
поступак примопредаје између претходног директора и мене, овај Извештај се 
скоро у целости односи на остварење Плана и програма и Финансијског плана, 
који  је  донео  претходни  директор  и  усвојио  Управни  и  Надзорни  одбор  у 
ранијем сазиву. 

Упркос  свему,  Народни  универзитет  је  извештајни  период  01.01.2008.  – 
31.12.2008.  године  завршио  са  незнатним  позитивним  финансијским 
резултатом.  Остварени  су  кључни  –  планирани  циљеви  и  постигнуто  је 
уравнотежено кретање прихода и расхода. 

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.  

На  основу  предлога  Синдиката  Народног  универзитета  директор  је 
одобрио средства за следеће намене: 

- 24.01.2008.  године  и  24.10.2008.  године  исплаћен  је  кредит 
радницима  Народног  универзитета,  према  датим  изјавама,  у 
појединачном  износу  до  24.000,00  динара.  Кредит  од  24.01.2008. 
године је враћен за период од 6 месеци  

- 08.03.2008. године уручене су осмомартовске поклон честитке свим 
женема Народног универзитета. 

Детаљни елементи, који доказују претходне наводе, приказани су на крају 
овог  Извештаја  у  табели  која  садржи  све  елементе  остварења  Финансијског 
плана Народног универзитета Ниш за 2008. годину. 

Уважавајући  наведене  одреднице,  верујем,  да  ће  запослени  у  нашој 
Установи  бити  у  стању  да  прате  све  промене,  које  су  већ  захватиле  све  сфере 
нашег друштва и постићи чак и боље резултате у периоду који следи. 



 
 
 
 
У Нишу, 19.02.2009  Д И Р Е К Т О Р 

_________________________ 
Славица Антић 

 
 


