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 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 02.03.2011. године, доноси 
                        
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
  I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о остварењу Програма 
рада и Финансијског плана Народног универзитета Ниш за 2010. годину 
 
 II Предлог Решења о усвајању Извештаја о остварењу Програма рада и 
Финансијског плана Народног универзитета Ниш 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 Славица Антић, директор Народног универзитета Ниш и Миодраг 
Јоцић, председник Управног одбора Народног универзитета Ниш. 
 
 
Број: 210-26/2011-03 
Датум: 02.03.2011. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
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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 остварењу Програма рада и Финансијског 
плана Народног универзитета за 2010. годину,  број 01-259/1 од 04.02.2011. 
године, који је усвојио Управни одбор Народног универзитета Одлуком број 
01-259/1 од 04.02.2011. године. 
 
 
  II Решење доставити: Народном универзитету, 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 
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     О б р а з л о ж е њ е 
 
 
  Управни одбор Народног универзитета на седници одржаној дана 
04.02.2011. године Одлуком број 01-259/1 усвојио је Извештај о остварењу 
Програма рада и Финансијског плана Народног универзитета за 2010. годину  
број  01-259/1 од 04.02.2011. године. 
 
          У Извештају су дати подаци о остварењу Програма рада и Финансијског 
плана Народног универзитета за 2010. 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 остварењу Програма рада и 
Финансијског плана Народног универзитета за 2010.  сачињен у складу са 
законом и прописима Града, 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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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 2010. 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 2010. 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 научнотехнолошких 
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 оснивање „Српског 
удружења институције 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 
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делегирани у стручном телу Министарства просвете РС. Закон ће морати да имплантира све 
европске међународне стандарде везане за образовање одраслих и биће донет 2011. 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 деловима: 
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 2010. 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 2010. годину 
није остварен, тако да је исказан губитак у износу од 533.411,00 динара. 
План је реализовало пет 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-а. 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. 
У току 2010. године у Центру за стране језик је: 

‐ Одржана настава на курсевима енглеског језика за узрасте од школког 
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; 
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‐ 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 2010. године, курсеве страних језика похађао је следећи број полазника: 

‐ 234 на семестралним курсевима енглеског језика 
‐ 69 на семестралним курсевима осталих страних језика 
‐ 77 на годишњим курсевима енглеског језика 
‐ 8 на српском језику за стране грађане 
‐ 13 на индивидуалну наставу 

Обављена је провера знања за 45 полазника. 
Учешће на тендерима НСЗ није дало позитивне резултате у филијалама Брус, Лучани, 

Пожаревац и Крагујевац. Негативна повратна информација добијена је и од стране фирме 
„Леони“ из Прокупља, где је предмет обуке био енглески и немачки језик, као и обука за 
полазнике Републички завод за здравствено осгурање Србије.  
Добијен је посао на тендерима:  

‐ Народна  банка  Србије  ‐  кованица  новца,  за  превођење  техничке 
документације,  у  ком  случају  је  у  Центру  преведено  преко  600 
страница  у  року  од  50  дана.  Напомињем  да  су  се  три  професора 
писмено изјаснила да нису у могућности да учествују у овом послу. 
Тендери  

‐ ЕДБ ‐ југоисток – Ниш, обука за енглески језик  
‐ Јавно предузеће Наисус Ниш обука за енглески језик. 

И поред тешке економске ситуације Центар је омогућио бесплатно учење језика 
штићеницима дома за децу „Душко Радовић“, припадницима ромске националости из ГО 
Палилула и социјално угроженим грађанима, који желе да уче стране језике. Незапосленим 
лицима и студентима дати су значајни попусти у учењу језика. 

Ред.бр. Опис Остварење 
1.  Приход без ПДВ-а  5.512.360

2.  Трошкови пословања 1.523.571

3.  Доприноси послодавца 664.468

4.  Укупни трошкови 2.188.039

5.  Добит I 3.324.321

6.  Зараде-бруто I 3.857.732

7.  Добит II -533.411

Финансијски план за 2010. годину није испуњен, па ће негативно пословање Центра за 
стране језике морати да покрије Центар за пословну едукацију, менаџмент и остале облике 
оспособљавања. 
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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 2010. 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 2010. години овај Центар, у жељи да омогући Центру за стране језике 
позитивно пословање, прихватио да до 30.06.2009. године материјалне трошкове Народног 
универзитета и бруто зараде радника Стручне слубе 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 универзитa донет је 
заључак да се овакав начин финансирања настави до краја 2010. године. 
 
1. ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКА САРАДЊА СА ФАКУЛТЕТИМА И ВИСОКИМ 

ШКОЛАМА 

Пословно техничку сарадњу са факултетима и високим школама, током свог 
шеснаестогодишњег 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. 

„Мегатренд“ универзитет, Факултет за менаџмент Зајечар, испунио је стандарде 
прописане Правилником о стандардима и поступку за акредитацију високошколских 
установа и студијских програма („Службени гласник РС“ бр. 106/06), за акредитацију 
студијског програма Основне академске студије менаџмента у оквиру поља друштвено – 
хуманистичких наука. Ово Уверење издала је Комисија за акредитацију и проверу квалитета 
РС 05.06.2009. године под бројем 612-00-1207/2008-04, а акредитовани су и студијски 
програми мастери докторских студија 
Саставно ткиво овог Универзитета чине између осталог и информативни центри у одређеним 
градовима Србије. Један од центара, је Центар Народног универзитета (односно 
информативно-консултатвини центар). 
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Ова сарадња одвија се кроз следеће образовне институције у склопу “Мегатренд” 
универзитета: 

Висока школа за менаџмент (струковне студије) 
  Планирано Остварено 

I година упис 2009/2010. (остатак рата) 50 50 
II година упис 2009/2010. (остатак рата) 44 44 
III година упис 2009/2010 (остатак рата) 6 6 
I година упис 2010/2011. 25 31 
II година упис 2010/2011. 35 31 
III година упис 2010/2011. 20 44 
Укупно 180 206 
Факултет за менаџмет (академске студије) 

  Планирано Остварено 
I година упис 2009/2010. (остатак рата) 142 142 
II година упис 2009/2010. (остатак рата) 122 122 
III година упис 2009/2010. (остатак рата) 80 80 
IV година упис 2009/2010. (остатак рата) 70 70 
I година упис 2010/2011. 60 117 
II година упис 2010/2011. 100 145 
III година упис 2010/2011. 74 113 
IV година упис 2010/2011. 50 67 
Укупно 698 856 
 Планирано Остварено 
Мастер студије 0 9 
Апсолвенти 0 13 
Обнова године на струковним и академским студијама 0 56 
Укупно 0 78 

Према Програму рада са Финансијским планом овог дела Центра за 2010. годину, број 
уписаних студената према броју планираних на свим годинама студија премашио је 100%.  
Остварење Плана и програма и финансијског плана за 2010. годину су реализовала четири 
стално запослена радника у овој образовној целини. 

Ред. Бр. Опис Остварења 
1. Приход без ПДВ-а  12.771.421
2. Трошкови пословања 1.900.317
3. Доприноси послодавца 1.480.475
4. Укупни трошкови 3.380.792
5. Добит I 9.390.629
6. Зараде-бруто I 8.811.895
7. Добит II 578.734

Уз велико ангажовање запослених, остварен је приход изнад планираног, који је омогућио да 
овај део Центра и ове године покрије негативно пословање Центра за учење страних језика. 
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2. СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ 

Део Центра за стручно оспособљавање и школа рачунара, са 2,5 радника у сталном радном 
односу, успео је да планирану активност реализује и оствари добит од 20.831,00 . 

Планови и програми су реализовани кроз следеће облике, и то: 

‐ Обука на рачунару 
‐ Техника слепог куцања 
‐ Стручно оспособљавање 

Облици рада у 2010. години Број лица 
1. Обука на рачунару 87 
2. Техника слепог куцања и испита за класу 59 

3. Стручно оспособљавање који обухвата: физичка лица, обуке 
за НСЗ и пројекте 

НСЗ 255 
Физичка 
лица 66 

Пројекти 174 
495 

Укупно 641 
 
1. У школи рачунара, у којој се обавља обука за рад на рачунару, уписано је укупно 

87 полазника. Од тога за „Човекољубље“ реализовани су испити за оператера на рачунару за 
59 полазника. У кабинету, у згради Центра реализована је обука и испити за 26 полазника, од 
којих су 4 била укључена преко невладине организације „Хелп“. ЕЦДЛ индексе добила су 2 
полазника у Нишу и 3 полазника у Крушевцу. 

2. Технику слепог куцања савладала су 28 полазника у згради и 1 полазник у 
Крушевцу. Испите за класу положила су 28 полазника у згради и 2 у Крушевцу. 

3. У 2010. години, велики напор уложен је и у изради тендерске документације јавних 
набавки мале вредности за НСЗ. Урађена је документација за знатно већи број набавки, а 
посо је добијен у Нишу (за инвалидна лица), Кладову, Бору и Зајечару.  

 У 2010. години су и започете и завршене обуке у Зајечару, Пироту, Косовској 
Митровици, Прокупљу и Врању, са тендера из 2009. године. 

Треба истаћи да све обуке са тендера из 2009. године нису завршене у 2009. години, 
већ су започете у 2009. години, а завршене у 2010. години. Ово истичем из разлога што НСЗ 
при потписивању уговора уплаћује 50% средстава, а по завршетку обуке 50%. Следи 
констатација да је део из добити за 2009. годину утрошен за завршетак обука у 2010. години 
(ауторски хонорари, подизвођачи и сл ... ). Укупан број издатих сертификата у 2010. години 
је 255 за потребе напред наведених филијала НСЗ.  

Пројектима су обухваћена 174 лица и то за :“Присму“, „Удружење самохраних мајки“, 
„Гинтер“, „Енеку“, ФМР, ИОМ, „Удружење бораца“, „А.Д. Зјечар пут“ и „Центар за обуку 
запослених“. 

На свим облицима рада део Центра у 2010. години реализовао је обуке за 461 
полазника различитих занимања и остварио у целини План рада за 2010. годину , што се 
одразило и на Финансијски план. 
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Ред. Бр. Опис Остварења 

1. Приход без ПДВ-а  11.938.440
2. Трошкови пословања 6.562.135
3. Доприноси послодавца 769.214
4. Укупни трошкови 7.331.349
5. Добит I 4.607.091
6. Зараде-бруто I 4.586.260
7. Добит II 20.831

Уз велико ангажовање 2 запослена радника остварен је приход изнад планираног, тако да је 
овај део Центра и ове године учествовао у покрићу негативног пословања Центра за учење 
страних језика. 
 

3. ОСТАЛО ОСПОСОБЉАВАЊЕ 

Део Центра за остало оспособљавање са 1,5 радником у сталном радном односу, успео је да 
планирану активност реализује и оствари добит од 29.785,00. 
План и програм и Финасијски план за 2010. годину реализован је у највећем броју 
планираних активности, уз велики напор и ангажовање, обзиром да је 2010. година била 
веома тешка. 
Велики напор уложен је у изради тендерске документације јавних набавки мале вредности за 
Националну службу запошљавања, где је конкурисано на више тендера, а посао смо добили у 
следећим градовима Србије: Ниш, Косовска Митровица, Прокупље, Рашка, Пирот, Бољевац, 
Соко Бања , Зајечар и Алексинац. 
Настављена је сарадња са Фондом за Микроразвој и Међународном организацијом за 
миграције, фризерским и козметичким салонима. И ове године, одређени број полазника био 
је финансиран од стране ФМР и ИОМ-а, тако да су захваљујући њима завршили курсеве и у 
фризерским и козметичким салонима ван Ниша, у Пироту и Алексинцу. По први пут је 
организован курс за маникире и педикире, које је финансирала Дирекција за промену 
каријере Министарства одбране РС „Присма“ (4 полазника). 
 
Планирани број полазника и број који је уписан 2010. године приказан је у следећој табели: 

УПИС ПОЛАЗНИКА НА ОСНОВНИМ КУРСЕВИМА У 2010 
Облик рада  Планирано Остварено 
Стилисте мушких и женских фризура  33  32 
Козметичари естетичари  30  23 
Мануелни терапеути масери са познавањем акупресуре  25  40 
Шминкери  5  8 
Педикир маникир  15  38 
Бармени    23 
Укупно 108  164 
По основу започетих послова у 2009.год. са Националном службом за запошљавање у току 
марта и априла 2010. завршене су следеће обуке : 

  Бр. лица 
Туристички водичи Рашка 8 
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Бољевац 8 
Ниш 6 

Грнчари Пирот 8 

Козметичари 

Алексинац 5 
Ниш 10 
Соко Бања 8 
Косовска Митровица 8 

Масери Косовска Митровица 8 
УКУПНО 69 
Преко Националне службе за запошљавање, на тендеру за 2010. годину добијене су следеће 
обуке: 
Козметичари у Бору 10 лица 
Козметичари у Прокупљу 3 лица – инвалиди 
Козметичари у Зајечару 5 лица – инвалиди 
УКУПНО 18 
Обука у Бору је у потпуности реализована током 2010. године, али обуке у Прокупљу и 
Зајечру ће бити завршене у 2011. години. 
Карактеристично за 2010. годину је, почетак реализације новог курсног облика, обука за 
занимање бармен, у кабинету опремљеном у 2009. години. Што се тиче туристичких водича, 
8 лица су била обучена у сарадњи са НСЗ, а 2 су самостално уписала курс. Курсеви за 
рецепционере и собарице, нажалост нису реализовани. 
Модернизовани су и прерађени постојећи планови и програми, усклађивањем са новим 
стандардима обука, као и скрипте. У циљу модернизације наставе купљен је нови 
„D`arsonval” апарат, као и “Air-brush” који се користи на курсу за маникир-педикир 

Ред. Бр. Опис Остварења 

1. Приход без ПДВ-а  6.283.634
2. Трошкови пословања 3.083.035
3. Доприноси послодавца 456.777
4. Укупни трошкови 3.539.812
5. Добит I 2.743.822
6. Зараде-бруто I 2.714.037
7. Добит II 29.785

Уз пуно залагање 1 запосленог у оквиру овог дела Центра, План и програм са Финансијским 
планом је у потпуности реализован са одређеним увећаним 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 пограму рада за 2010. годину реализовао следеће обуке: 

‐ Курс за самостално вођење пословних књига 
‐ Курс за царинике‐шпедитере 

Иновација програма и скрипте за обуку кандидата за вођење пословних књига била је 
неопходна активност сарадника и предавача, везана за успешност рада ове форме.  
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Обзиром да се очекивала тешка година, година економске кризе, то је био додатни мотив 
запосленог радника да посао тражи и ван нашег Региона. Конкурисало се на више тендера 
јавних набавки мале вредности Националне службе запошљавања, док је посао добијен на 8 
тендера у Нишу, Лесковцу, Крушевцу, Трстенику, Параћину, Ћуприји, Неготину и Косовској 
Митровици. 
Уписани број полазника у згради приказан је у табели: 

Упис полазника на редовни курс на Народном универзитету 
Планирано Остварено 

Број група Укупан број полазника Број група Укупан број полазника 
2 40 3 53 

 Из треће групе, обука није у потпуности реализована у 2010. године, већ ће се 
завршити у 2011. години. 
По основу започетих из 2009. године послова са Националном службом за запошљавање у 
току марта и априла 2010. завршене су следеће обуке: 

Локација Број полазника 
Крушевац 20 
Ниш 12 
Трстеник 10 
Лесковац  20 
Параћин 10 
Ћуприја 5 
Неготин 10 
Косовска Митровица 8 
УКУПНО 95 
Очувана је сарадња са невладиним организациама ФМР као и са ИОМ-ом, те је одређени 
број полазника, које су они финасирали, завршио курс у оквиру комерцијалних група. 
Успостављена је сарадња са ХЕЛП-ом, па је реализована обука за 4 полазника у Пироту. 
По први пут је успостављена сарадња са Министарством одбране РС, Дирекцијом за промену 
каријере „ПРИСМА“ и реализована обука за 20 полазника у 2 групе током 2010.год. 
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Укупан број полазника током 2010 год 

Упис полазника у згради НУ 53 
Национална служба за запошљавање 95 
Хелп 4 
Присма 20 
УКУПНО 172 
Што се тиче обуке за царинике-шпедитере План није у потпуности реализован. Завршена је 
обука за 6 кандидата уписаних у 2009. години, али до уписа нове групе која је планирана са 
истим бројем кандидата није дошло, због слабог интересовања полазника. 
Треба истаћи да је сарадник учествовао у стручном оспособљавању групе за занимање 
пословни секретар у Врању, као и превођењу материјала са енглеског на српски језик 470 
страна за потребе Народне банке РС - Ковнице новца. 

Ред. Бр. Опис Остварења 

1. Приход без ПДВ-а  4.269.150
2. Трошкови пословања 2.642.978
3. Доприноси послодавца 228.568
4. Укупни трошкови 2.871.546
5. Добит I 1.397.604
6. Зараде-бруто I 1.364.233
7. Добит II 33.371

Уз велико ангажовање запосленог остварен је приход изнад планираног, тако да је овај део 
Центра и ове године покрио део негативног пословања Центра за учење страних језика. 
 

З А К Љ У Ч А К  

Друштвено – економско стање у коме је припреман Програм рада са Финансијским планом 
Народног универзитета Ниш за 2010. 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. 
2010. 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 и новац за егзистенцију. Страх 
који је владао, иде у прилог чињеници да све струке морају да се уједине у један уиграни тим 
који реагује на сваки миг 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 2010. 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 
2010. 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. 
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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. 
 
У Нишу_________2011 године 
 
  ДИРЕКТОР 
 __________________________ 
 Славица Антић 



 
ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ   НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА  ЗА  2010 год. 

    

 O П И С ОСТВАРЕНО 

1 ПРИХОДИ СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  44.753.167

2 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ЗА УСЛУГЕ 3.978.162

3 НЕТО ПРИХОД БЕЗ ПДВ-а 40.775.005

4 Т Р О Ш К О В И:  
1. ПОСЛОВАЊА 15.712.036

2. ДОПРИНОСИ ПОСЛОДАВЦА НА ЗАРАДЕ 3.599.502

5 УКУПНО ТРОШКОВИ 19.311.538

6 ДОБИТ 1 21.463.467

7 ЗАРАДЕ - БРУТО 1  
(нето са порезима и доприносима на терет радника) 21.334.157

8 ДОБИТ 2 129.310

ДИРЕКТОР 
_______________________ 

СЛАВИЦА АНТИЋ 
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ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА за 2010. год. 
РЕД. 
БРОЈ Н А З И В У К У П Н О 

1 Трошкови потрош.материјала за одрж., вода, .... 312.974 
2 Трошкови стручне литературе за полазнике 236.696 
3 Трошкови ХТЗ и хигијенског материјала 48.150 
4 Трошкови канцелар.материјала 254.373 
5 Трошкови електричне  енергије 208.189 
6 Трошкови горива за служб. ауто 229.469 
7 Трошкови грејања - услуге Срб.турист, нафте Д-2 254.633 
8 Трошкови по Уговору  о делу 107.893 
9 Трошкови за Ауторски хонорар 3.301.212 
10 Трошкови дневница и путних трош.на служб.путу. 351.712 
11 Трошкови превоза  радника на посао и са посла 496.729 
12 Трошкови јубил.награда,солидар.помоћи, отпремнина 123.233 
13 Трош.експедиције поште, транспортне услуге... 38.141 
14 Трошкови телефона - фиксни и мобилни 276.553 
15 Трошкови одржавања  средстава и зграде 302.818 
16 Трошкови рекламе и пропаганде 741.384 
17 Трошкови комунуналних услуга , Еко такса, гараже, прања ... 115.276 
18 Трокови амортизације .Г.објеката, опреме, сит.инвентара 841.527 
19 Трошкови истраживања, лиценце ЕЦДЛ, интернета... 86.800 
20 Трошкови претплате на:часописе, ТВ,  саветоветовања... 160.043 
21 Трошкови  закупа простора, регистр.возила... 211.205 
22 Трошкови  рефундација подизвођачима, школама,пчелица.... 5.869.595 
23 Остали трошкови непроизв. услуга.-таксе тужбе, омл.задр.... 452.550 
24 Трошкови  репрезентације 151.809 
25 Трошкови  осигурања имовине 98.337 
26 Трошкови банкарских  услуга - провизија... 138.251 
27 Трошкови чланарина удружењима 15.000 
28 Трошкови  пореза за инвалиде 135.236 
29 Трошкови по  суд.решењима,адвокатске услуге... 125.321 
30 Остали нематеријални  трошкови -огласи.... 280 
31 Републичке  и судске таксе 20.944 
32 Остали непоменути  трошкови .... 5.702 
33 У К У П Н О: 15.712.036 

Д И Р Е К Т О Р, 
_________________ 
Славица Антић 
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