
 
 
 
 
 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 давању сагласности на Програм пословања са 
финансијским планом за 2011. годину Регионалног центра за професионални развој 
запослених у образовању Ниш. 

 
 II Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања са 
финансијским планом за 2011. годину Регионалног центра за професионални развој 
запослених у образовању Ниш, 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 Бранислав Ранђеловић, директор Регионалног  центра за 
професионални развој запослених у образовању и Љиљана Радовановић Тошић, 
председник Управног одбора Регионалног  центра за професионални развој запослених 
у образовању. 
 
 
Број: 210-45/2011-03 
Датум: 02.03.2011. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  
Заменица градоначелника 

 
Нађа Марковић 

 
 



 
  

На основу члана 37 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 
број  88/08) и члана 14 Одлуке о  оснивању Регионалног центра за 
професионални развој запослених у образовању Ниш (''Службени лист Града 
Ниша'', број 66/2003, 40/2004, 5/2005 и 94/2010),  

Скупштина Града Ниша, на седници од __________ 2011. године, донела је 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 

   I  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања са финансијским 
планом за 2011. годину Регионалног центра за професионални развој 
запослених у образовању Ниш број 74, који је донео Управни одбор Установе на 
седници одржаној дана 28.01.2011. године. 
 
  II    Решење доставити: Регионалном центру за професионални развој 
запослених у образовању Ниш, Управи за образовање, културу, омладину и 
спорт и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке. 
 
 
 
Број:_____________________ 
У Нишу, __________ 2011. год. 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
 

                                                                                     Проф. др Миле Илић 
 
 
 
 

 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 
 Управни одбор Регионалног центра за професионални развој запослених у 
образовању је у складу са чланом 14 Одлуке о оснивању Регионалног центра за 
професионални развој запослених у образовању (''Службени лист Града Ниша'', 
број 66/2003, 40/2004, 5/2005 и 94/2010), донео Програм  пословања са 
финансијским планом за 2011. годину.  
 Програмом пословања планирани су послови и активности у оквиру 
делатности за које је Установа основана. У Програму су дати општи подаци  о 
оснивању Установе, делатности,  структури запослених, условима рада, као  и 
годишњи  програм активности. 
         У 2011. години Регионални центар за професионални развој запослених у 
образовању планира обуку запослених у образовању, промоцију стручног 
усавршавања, подршку другим ауторима у креирању сопствених програма, 
сарадњу са другим регионалним центрима, изградњу партнерских односа, обуку 
за запослене у установи, осавремењивање амбијента за учење и обезбеђење 
доступности и унапређење сарадње са Градом у сегменту организација 
манифестација које иницира Град и у изради и реализацији пројеката.   
          Обука запослених у образовању одвијаће се кроз организацију семинара 
акредитованих од стране Министарства просвете Републике Србије, а 
објављених у Каталогу програма стручног усавршавања запослених у 
образовању за школску 2010/2011 годину, као и кроз организацију семинара, 
трибина и обука које министар просвете прогласи приоритетним за ову школску 
годину. 
          Саставни део Програма  је финансијски план за 2011. годину, који је уједно 
и саставни део Финансијског плана за 2011. годину директног буџетског 
корисника – Управе за образовање, културу, омладину и спорт. 
          Имајући у виду да је Програм  сачињен у складу са законом, прописима 
Града и циљевима оснивања Установе, предлаже се доношење решења о 
давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом за 2011. 
годину Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању 
Ниш. 
 
 
У Нишу, фебруара 2011. године       
 
 

Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
 
 

                    Начелник 
 
               Ненад Гашевић 



РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 
ОБРАЗОВАЊУ 

 
 

 
 

 
На основу члана 17.став 3. Статута Регионалног центра за професионални развој 
запослених у образовању, Ниш (Статут бр. 3/2004 од 23.06.2004. године), Управни одбор 
Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању  на својој 
двадесетчетвртој седници одржаној 28.01.2011. године, једногласно је донео  

 
         
 
 
 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 
 са 

ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 
за 2011. годину 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НИШ, јануар 2011. 
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I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

1. О ОСНИВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА 
 

Одлуком Скупштине Града Ниша (Службени лист Града Ниша, бр. 
66/2003, 40/2004, 05/2005 и 94/2010), а на иницијативу Министарства 
просвете и спорта Републике Србије основан је Регионални центар за 
професионални развој запослених у образовању у Нишу. 

 
По одлуци о оснивању уследило је потписивање Меморандума о 

разумевању „Подршка Владе Краљевине Норвешке оснивању Регионалног 
центра за професионални развој запослених у образовању у Нишу“ од 
стране Града Ниша, Министарства просвете и спорта Републике Србије и 
представника донатора – Владе Краљевине Норвешке, IMG Београд. 
Меморандум о разумевању је потписан 30.01.2004. године. 

 
Одлуком о оснивању Регионалног центра за професионални развој 

запослених у образовању (Службени лист Града Ниша бр. 66/2003, 
40/2004, 05/2005 и 94/2010) одређени су циљеви оснивања Регионалног 
центра.  

 
Делатност и начин рада Регионалног центра регулисани су напред 

наведеним Одлукама, Статутом Регионалног центра, бр. 03/2004 од 
23.06.2004.године и Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места, бр. 04/2004 од 15.09.2004.године бр. 268/05 
од 02.12.2005.године. 

 
 

2. ДЕЛАТНОСТ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА 
 

Одлуком о оснивању Регионалног центра образовању, Службени лист 
Града Ниша бр. 66/2003, и то чланом 7. исте прoписана је делатност:  



 
• 75120 – уређивање активости друштвених делатности (управљање 

Програмима чији је циљ унапређење образовања) 
• 55233 – остали смештај за краћи боравак. 

 
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Регионалног 

центра за професионални развој запослених у образовању образовању 
(Службени лист Града Ниша бр. 40/2004) делатност је чланом 2. исте 
проширена и то: 

 
• 22110 – издавање књига, брошура, музичких књига и других 

публикација 
• 22130 – издавање часописа и сличних периодичних издања 
• 22140 – издавање звучних записа  
• 22150 – остала издавачка делатност 
• 22250 – остале активности у вези са штампањем 
• 55233 – остали смештај за краћи боравак 
• 55510 – кантине 
• 72300 – обрада података  
• 72400 – изградња база података 
• 72600 – остале активности у вези са компјутерима 
• 75120 – уређивање активности друштвених делатности (управљање 

програмима чији је циљ унапређење образовања) 
• 80420 – образовање одраслих и остало образовање на другом месту 

непоменуто. 
 

У складу са промењеним шифарником делатности, Одлуком о измени 
Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој 
запослених у образовању (Службени лист Града Ниша бр. 94/2010)  
промењене су шифре делатности, и то: 

 
Претежна делатност: 
• 85.59 – Остало образовање 

 
Допунска делатност: 
• 18.13 –  Услуге припреме за штампу 
• 55.20 – Одмаралишта и слични објекти краћи боравак  
• 55.90 – Остали смештај 
• 56.29 – Остале услуге припремања и послуживања хране 
• 58.11 – Издавање књига 



• 58.14 – Издавање часописа и сличних периодичних издања 
• 58.19 – Издавање осталих софтвера 
• 58.29 – Остала издавачка делатност 
• 59.20 – Снимање и издавање звучних записа и музике 
• 62.03 – Управљање рачунарском опремом 
• 62.09 – Остале услуге информационе технологије 
• 63.11 – Обрада података, хостинг и сл. 
• 63.12 – Веб портали 
• 85.60 – Помоћне образовне делатности. 

 
Регионални центар је ради ефикасног и ефективног рада израдио 

Средњорочни план рада за период 2009. – 2013. године.  У наведеном 
плану садржани су циљеви и планиране активности Регионалног центра за 
наведени период. 

 
На основу Средњорочног плана Регионалног центра урађен је и овај 

Годишњи Програм пословања и активности Регионалног центра за 2011. 
годину. Годишњим Програмом детаљно су разрађене све активности које 
предвиђа Регионални центар у свом раду. 

 
 
 

3. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији  радних 
места (бр.04/2004 од 15.09.2004.године), а затим и Правилником о 
изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места Регионалног центра за професионални 
развој запослених у образовању Ниш (број 268/05 од 02.12.2005.године), 
систематизовано је 17 радних места са 21 извршиоцем. 

 
Регионални центар тренутно има 16 запослених. Из буџета Града 

Ниша се опредељују средства за делимично финансирање зарада 
запослених, док се средства за преостале зараде финансирају су из 
сопствених прихода. 

 
Радници Регионалног центра за образовање су: 
 

Име и 
презиме 

Назив радног места и 
стручна спрема  у 

Стручна 
спрема 

Врста 
радног 



радника систематизацији односа 
Мр Бранислав 
Ранђеловић 

Директор 
Регионалног центра 
VII степен 

Магистар 
техн.наука, 
VII/2 степен 

одређено 
до 
02.11.2013. 

Виолета 
Панчић 

саветник за избор 
програма за стручно 
усавршавање настав. 
и васпитача VII степен 

Дипломирани 
психолог,  
VII степен  

неодређено 

Мр Вања 
Маниташевић 

координатор за 
реализацију програма 
стручног усавршавања 
учесника у процесу 
образовања и 
васпитања    VII степен

Магистар 
хемије, 
VII/2 степен 

неодређено 

Валентина 
Ранчић  

саветник за избор 
програма за стручно 
усавршавање других 
учесника у процесу 
образовања и 
васпитања    VII степен

Дипломирани 
психолог,  
VII степен 

неодређено 

Јелена 
Анђелковић 

координатор за 
испитивање потреба 
за стр.усавршавањем 
VII степен 

Дипломирани 
биолог, 
VII степен 

неодређено 

Оливера 
Петровић 

координатор-сарадник Дипломирани 
психолог,  
VII степен 

неодређено 

Милка 
Крњајић 

координатор-сарадник Дипломирани 
историчар, 
VII степен 

неодређено 

Виолета Тесла сарадник за 
информационо-
техничке послове 
VII степен 

Дипломирани  
инжењер 
електронике, 
VII степен 

неодређено 

Аца 
Стојиљковић 

сарадник за 
финансијско 
рачуноводствене 
послове VII степен 

Дипломирани 
економиста, 
VII степен 

неодређено 

Гордана 
Јовановић 

технички секретар 
IV степен 

Гимназија, 
IV степен 

неодређено 

Виолета 
Ђорђевић 

сервирка IV степен IV степен неодређено 

Игор 
Крњајић 

рецепционар IV степен VI степен неодређено 



Братислав 
Савић 

Рецепционар 
IV степен 

IV степен неодређено 

Драгиша 
Симовић 

домар-чувар 
III степен 

III степен неодређено 

Данијела 
Најденов 

Спремачица 
III степен 

III степен неодређено 

Славица 
Митровић 

Хигијеничар 
II степен 

III степен неодређено 

 
Регионални центар се припрема да, у оквиру рационализације 

пословања и у циљу ефикаснијег рада, ускоро донесе нову 
систематизацију радних места, у којој би укупан број радних места и 
извршилаца био смањен, а у мери у којој се то не би одразило на рад 
центра. 

 
Регионални центар не планира упошљавање нових радника у 2011, 

осим уколико не дође до непланираног, значајног повећања обима 
пословања.  

 
Органе Регионалног центра, поред директора, чине Управни одбор и 

Надзорни одбор. 

 

II УСЛОВИ РАДА У РЕГИОНАЛНОМ ЦЕНТРУ 
 

Рад Регионалног центра се од 01.06.2006.године реализује у згради 
Регионалног центра, Трг Светог Саве, Париске комуне бб . 

 
Зграда  Регионалног центра поседује : 

• 4 учионице,  
• мултимедијалну учионицу са 16 умрежених рачунара 
• савремено опремљену салу са 150 места 
• Ресурс центар (библиотека са медијатеком) 
• трпезарију 
• кухињу и чајне кухиње 
• 13 двокреветних и 4 једнокреветне собе 
• канцеларије запослених 
• рецепцију 
• остале помоћне просторије 

 



Библиотека је опремљена стручном и савременом литературом 
(преко 1200 наслова). Медијатека је опремљена училима за различите 
образовне области. 
 

Регионални центар сарађује са свим субјектима, како из домена 
образовања, тако и са онима који су ван области образовања, а који 
исказују добру вољу и налазе са нама заједнички интерес унутар сарадње 
са Регионалним центром. Између осталих, то су: 
  

• Mинистарства Владе Републике Србије, 
• Међународне институције, стране амбасаде и конзулати, 
• Управе и службе Града Ниша, 
• Регионални центри и Центри за стручно усавршавање из целе 

Србије, 
• Завод за унапређење образовања и васпитања, 
• Универзитети и факултети 
• Друге институције из области образовања, 
• Стручна друштва запослених у образовању, 
• Институције, установе и предузећа ван образовног система, 
• Медији, 
• Институти, 
• Невладине организације, 
• Библиотеке 
• Општине нишавског, пиротског и топличког округа 
• Православна црква и друге верске заједнице. 

 

III  ГОДИШЊИ ПЛАН АКТИВНОСТИ 

1. АКТИВНОСТИ ЗА ПРОСВЕТНЕ РАДНИКЕ 
  
План пословања и све активности Регионалног центра за 2011. 

годину  урађени су у складу са Средњорочним планом Регионалног центра 
до 2013. године,  као и свим важећим документима. 

 
План пословања Регионалног центра садржи све активности које 

Регионални центар планира да реализује, а у складу са предвиђеним 
буџетом Регионалног центра и одобреним донаторским средствима.  
 



а) ОБУКЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ 
 
           На основу Стратегије образовања Министарства просвете 
Републике Србије, Закона о основама система васпитања и образовања, 
Каталога програма стручног усавршавања запослених у образовању, листе 
приоритетних програма које је прописао Министар просвете, понуда 
осталих облика стручног усавршавања, просторних, техничких и других 
могућности, Регионални центар планира да током 2011. године реализује 
обуке из свих области које се налазе у Каталогу: 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  

• Српски језик и књижевност 
• Библиотекарство 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
• Математика 
• Информатика 

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 
• Друштвене науке 

ПРИРОДНЕ НАУКЕ 
• Биологија и екологија 
• Географија 
• Хемија 
• Природне науке 
• Техника 
• Физика 

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ 
• Економија и предузетништво 
• Електротехника 
• Грађевина 
• Хемија 
• Личне услуге 
• Машинство 
• Медицина 
• Методика 
• Пољопривреда и ветерина 
• Текстилство  

СТРАНИ ЈЕЗИК 
УМЕТНОСТ 

• Драма и покрет 
• Ликовна култура 



• Музичка култура 
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

• Физичко васпитање 
• Здравствено васпитање 

ВАСПИТНИ РАД И ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ 
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 
ПОСЕБНЕ ПОТРЕБЕ 
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 
 
 Ове области су садржане у Каталогу програма стручног усавршавања 
запослених у образовању за школску 2010/2011. годину, а програме је 
одобрило и акредитовало Министарство просвете Републике Србије. 
Регионални центар ће акредитоване обуке понудити школама и наставном 
особљу и договору са школама, на основу потреба. Након селекције 
програма и изласка Каталога за школску 2011/12, Центар ће наставити са 
понудом програма школама.  
 
 Понуда се врши штампањем плаката, флајера, обавештавањем 
школа мејлом, објављивањем на веб-страници  и на фејсбук-страници 
Центра, као и путем личног контакта. У следећој години планира се више  
варијанти понуда семинара:  

• са местом одржавања у РЦ, 
• са местом одржавања у школи или неком другом прикладном 

простору ван РЦ, 
• из РЦа, путем видео-конференцијских предавања или вебинара.  

 
 Регионални центар ће организовати семинаре за просветне раднике 
и у директној сарадњи са Министарством просвете Републике Србије, како 
помоћу средстава из пројеката НИП-а, тако и помоћу средстава 
међународних пројеката у којима је носилац Министарство (ДИЛС, ИПА 
2010, ИПА 2011). 

 
б) ПРОМОЦИЈА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 
У Регионалном центру је августа 2009. године први пут одржан 

Промотивни дан под називом: Образовање на првом месту. Том приликом 
су промовисани програми стручног усавршавања из Каталога 
акредитованих програма за нову школску годину 2009/2010. Прилика да се 
васпитачи, наставници и директори боље упознају са понудом из Каталога 



и имају прилику да лично чују, виде и упознају ауторе и реализаторе 
семинара,  оцењена је као изузетно значајна за све учеснике скупа.  

 
Сагледавши далекосежне ефекте овог догађаја, стручни тим Центра 

је акредитовао овај догађај као програм сталног стручног усавршавања. 
Ова конференција о стручном усавршавању акредитована је за 2010/11, 
као ИЗБОРНИ програм у трајању од 8 сати, а у важећем Каталогу се 
налази под бројем 533. Конференцију «Образовање на првом месту» 
Регионални центар је, уз подршку донатора (СДЦ, Швајцарска) одржао у 
2010 чак 4 пута (Ниш, Врање, Крушевац, Ужице), са укупно преко 400 
полазника. 

 
Регионални центар ће и ове године учествовати на Конкурсу за 

одобравање програма за Каталог за школску 2011/2012 са овим 
заједничким програмом под истим називом «Образовање на првом месту». 
Циљеви овог интересантног и специфичног програма су подизање нивоа и 
квалитета информисаности свих актера у систему стручног усавршавања и 
подизање нивоа мотивације запослених у образовању за стручним 
усавршавањем. Потреба Регионалног центра је да на основу стечених 
увида и релевантних процена, уради квалитетну понуду програма стручног 
усавршавања и да обезбеди већи број полазника на понуђеним 
програмима стручног усвршавања.  

 
Активност која ће такође допринети промоцији стручног усавршавања 

је организација саветовања у сарадњи са  Европском асоцијацијом 
едукатора за наставнике  (ATEE).  Планирано је да се ово саветовање 
одржи у марту 2011.  Организација овог догађаја произашла је из сарадње 
са Европском асоцијацијом едукатора за наставнике  (ATEE) након 
студијске посете Љубљани (Словенија, април 2010) и након учешћа на  35-
тој годишњој конферецији ове асоцијације у Будимпешти (Мађарска, август 
2010).  
  

в) ПОДРШКА ДРУГИМ АУТОРИМА  И КРЕИРАЊЕ 
          СОПСТВЕНИХ ПРОГРАМА 
 

Стручни тим Регионалног центра у Нишу је од самог почетка рада 
давао стручну али и формално правну подршку и помоћ у процесу 
акредитације многих програма. Из године у годину, рад Центра на том 
плану резултује сталним повећањем броја акредитованих семинара, који 
се појављују у Каталогу, под именом РЦ Ниш. Тако је у важећем Каталогу 
за 2010/2011. годину од стране Регионалног центра подржано је преко 30 
програма.  



 
Регионални центар Ниш је за нови Конкурс за одобравање програма 

сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника 
и директора за школску 2011/2012. годину, који је тренутно у току, подржао 
39 програма. Од тог броја чак 9 програма су креирани од стране 
запослених у Регионалном центру. 

 
Поред реализације првенствено ових, нишких програма, Центар 

планира да у следећој години настави са праксом пружања подршке у 
акредитацији, првенствено ауторима из Ниша и са југа Србије, али се 
поред тога планира креирање и акредитација нових сопствених програма.  

 

2. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 
 
а) САРАДЊА СА ДРУГИМ РЦ 

 
Регионални центар ће у току 2011. године наставити добру и веома 

плодну сарадњу са свим Центрима у Србији, којих тренутно има још 8: 
Чачак, Ужице, Шабац, Лесковац, Крушевац, Кикинда, Кањижа и Смедерево. 
Руководство и запослени у Регионалном центру ће у оквиру „Мреже 
Регионалних центара  Србије“ присуствовати састанцима са особљем 
других Регионалних центара. Својим искуством особље Регионалног 
центра ће помагати у дефинисању послова, организацији, процедурама у 
раду новим Регионалним центрима  у Србији. То ће чинити кроз радне 
посете и заједничко учешће директора Регионалних центара на 
радионицама и састанцима које организује Министарство просвете и СДЦ.  

 
Ближа сарадња са другим Центрима би требала за резултат да да 

бољу усклађеност активности центара, ефикаснију организацију семинара, 
економичнији рад сваког центра понаособ, као и лакше обезбеђивање 
средстава из донација страних Влада. Уколико јачање везе између 
Центара заиста допринесе бољем и квалитетнијем раду, могућа ја и 
чвршћа повезаност српских Центара, као и легално успостављање и 
институционализација „Мреже Регионалних центара  Србије“  

 
б) ИЗГРАДЊА ПАРТНЕРСКИХ ОДНОСА  

 
Регионални центар ће у току 2011. године наставити тренд добре 

сарадње са Градом, Градским Општинама, установама и удружењима 
грађана, тако што ће пратити и подржати све манифестације у 
организацији Града Ниша, градских општина Медијана, Пантeлеј, 



Палилула, Црвени Крст и Нишка Бања, установа, удружења 
грађана,образовних институција и других.  

 
Центар ће  сарадњу  реализовати организовањем : 

• конференција 
• састанака  стручних друштва 
• састанака стручних актива 
• медијске промоције образовно васпитних установа 
• округлих столова 
• изложби 
• промоција и других културних и научних дешавања  
• мултимедијских  скупова. 

 
У наредној години планира се интензивирање сарадње са институцијама 

сличног типа у суседним земљама, посебно на релацији Ниш-Софија-
Скопље, путем размене понуде, размене предавача и траснфера знања. 
Такође, планира се партиципација у пројектима прекограничне сарадње, 
као и у научним и технолошким пројектима које подржава Влада Републике 
Србије и Министарство науке, а који као резултат имају учила и алате који 
би унапредили рад РЦ.  
 

Регионални центар ће и у наредној 2011. учествовати у изради и 
реализацији пројеката заједно са Градом, образовно васпитним 
установама, СДЦ, осталим Регионалним центрима, НВО и осталим 
партнерима.  

 
У току 2010. године Центар је подржавао активности горе наведених 

партнера, јављајући се у улози имплементационог места, организујући 
догађаје у простору РЦ уз надокнаду, а у изузетним ситуацијама и 
уступајући простор без надокнаде. Амбиције запослених у Регионалном 
центру су да сарадњу са поменутим партнерима продубљују и временом 
доведу на равноправан партнерски однос што подразумева заједничко 
креирање пројеката и садржаја активности.  

в) ОБУКЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У РЦ 
 

Запослени у Регионалном центру ће бити учесници Међународних и 
домаћих конференција о стручном усавршавању, као и сајмова едукација. 
Учествоваће и у обукама које организује СДЦ, ЗУОВ, Министарство 
просвете, или други Регионални центри. Такође, у органозацији и уз 
финансијску подршку донатора (СДЦ-Швајцарска) планира се и студијска 



посета релевантним институцијама у иностранству, највероватније 
одговарајућим партнерским институцијама у Финској. Запослени ће 
израдити планове стручног усавршавања сходно потребама посла и 
личним компетенцијама. 

 
г) ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ АМБИЈЕНТА ЗА  УЧЕЊЕ, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
ДОСТУПНОСТИ 
 
Регионални центар планира да спроведе неке активности, које би 

обезбедиле квалитетнији и савременији амбијент за учење, свима 
доступан, као и безбеднији боравак у РЦ. 

 
План за следећу 2011. годину што се тиче побољшања услова за рад 

и боравак у РЦ, под условом да за то буду обезбеђена средства, 
подразумева: 

• Набавку нових савремених књига и учила; 
• Доградњу подијума у когресној сали; 
• Комплетно кречење, реновирање РЦ (5 година после стављања 

зграде РЦ у употребу); 
• Поправку ограде око РЦ (постојећа угрожава безбедност пролазника, 

нарочито деце), уградњу интерфона и могућност за даљинско 
управљање; 

• Адаптацију мокрог чвора, са могућношћу да један мокри чвор буде 
усклађен са потребама особа са инвалидитетом; 

• Уградњу спољашњег лифта, за изношење терета и ради 
обезбеђивања доступности учионица особама са инвалидитетом. 

• Изградњу летњиковца - летње учионице; 
• Интензивирање сарадње са институцијама сличног типа земљама 

бивше СФРЈ, посебно у Словенији и Хрватској, размена понуде РЦ, 
размена предавача и траснфер знања 

• „Излазак“ Ресурс-центра из зграде РЦ и одлазак „на ноге“ 
корисницима (квалитетна, нова и страна литература доступнија 
просветним радницима, што ће подићи квалитет њиховог рада) 

 
 

IV ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2011. ГОДИНУ 

1. ПЛАН ПРИХОДА 

а) ПЛАНИРАН ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
 



Регионални центар планира, према одлуци о Буџету Града Ниша за 
2011, да из средстава буџета Града Ниша буде финансиран у обиму од 
само 8.571.000 динара, и то по следећим ставкама: 

 
Поз. Клас. ОПИС Приходи 
147 4110 Плате и додаци запослених 4.873.000,00 
148 4120 Соц.допр. на терет послодавца 873.000,00 
149 4130 Накнада за запослене 135.000,00 
150 4210 Стални трошкови 1.971.000,00 
151 4220 Трошкови путовања 200.000,00 
152 4230 Услуге по уговору 105.000,00 
153 4240 Специјализоване услуге 0,00 
154 4250 Тек.поправке и одржавање 0,00 
155 4260 Материјал 314.000,00 
156 4820 Порези, обавезне таксе и таксе 0,00 
157 5120 Машине и опрема 100.000,00 

УКУПНО: 8.571.000,00 
 
Иако је номинални обим ових планираних средстава у приближно 

исти са обимом буџетских средстава за 2010 (која су после октобарског 
ребаланса достигла цифру од 8.580.000,00 динара) чињеница да је 
Регионални центар у 2010 успео да из буџета повуче 7.515.569,56, што је 
само 87,59% планираних средстава не оставља нас нимало равнодушним 
и задовољним. Ипак, имајући у виду тренутну ситуацију у осталим 
установама у Граду, Центар је имао бољу реализацију, па можемо рећи да 
је Центар успешно пословао и да имамо наду да ће буџет за следећу 
годину бити са још успешнијом реализацијом. 

Поред тога, стагнација буџетског удела у финансирању рада Центра, 
у данашњој реалној тржишној утакмици представља практично умањење 
удела финансирања, јер истовремено друге две линије путем којих се 
финансира РЦ (сопствени приходи и донације) расту и преузимају примат у 
финансирању ове установе. 
 

б) ДОНАТОРСКА СРЕДСТВА 
 

Регионални центар је потрошио целокупан износ донације 
швајцарског СДЦа за 2010. Ипак, на донаторском рачуну Регионалног 
центра 01.01.2011. године налазио се износ од 2.916.139,79 динара. Та 
средства су практично прва транша донације за 2011, који је швајцарске 
агенција СДЦ, са којом Регионални центар има Уговор о сарадњи и 



донацији, пренела још крајем 2010. Ова средства се нису могла користити 
у 2010, већ ће бити коришћена током 2011, а искључиво према плану и по 
одобрењу донатора. 

 
Регионални центар је за 2011. годину са СДЦ-ом потписао Уговор, на 

основу кога се за активности у 2011. години може очекивати укупна 
донација од 45.748 швајцарских франака (CHF), а о чијем начину утрошка 
већ постоји детаљан план и договор са донатором: 

 
• Активности везане за стручно усавршавање наставника 

(имплементација програма, организација семинара, подршка 
ауторима...)           11.963 CHF, 

• Јачање капацитета РЦ (опрема, обуке запослених, ресурс центар, 
студијска путовања...)            16.530CHF,                                  

• Јачање позиције и улоге центра   9.570 CHF, 
• Јачање позиције и улоге Мреже РЦ Србије  7.685 CHF. 

УКУПНО:                  45.748 CHF. 
 

в) ПЛАНИРАНИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ  
 

Регионални центар планира да оствари сопствени приход за 2011. 
годину. У складу са одлуком о Буџету Града Ниша за 2011, Регионални 
центар планира да оствари средства у износу од 20.203.000,00 .динара, и 
то путем: 

 
• Прихода од котизација за семинаре  3.000.000,00 
• Прихода од организовања семинара  5.500.000,00 
• Прихода од смештајних капацитета  4.000.000,00 
• Прихода од исхране и кетеринга  3.000.000,00 
• Прихода од административних услуга 1.003.000,00 
• Приходи од донација    3.700.000,00 

 
УКУПНО:             20.203.000,00. 
 

2. ПЛАН РАСХОДА   
 

а) ПЛАН РАСХОДА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
 



Средства из Буџета Града Ниша користиће се у складу са 
планираним приходима и по економској класификацији, како то својом 
одлуком одређује Скупштина Града Ниша.  
 

Планира се да средства буду утрошена по следећим буџетским 
ставкама: 

 
Поз. Клас. ОПИС Расходи 
147 4110 Плате и додаци запослених 4.873.000,00 

 4111 Плате и додаци запослених 4.873.000,00 
148 4120 Соц.допр. на терет послодавца 873.000,00 

 4121 Доприноси за ПИО 536,000.00 
 4122 Допринос за здравствено осигур. 300,000.00 
 4123 Допринос за незапо. 37,000.00 

149 4130 Накнада за запослене 135.000,00 
 4131 Накнада за запослене 135.000,00 

150 4210 Стални трошкови 1.971.000,00 
 4211 Трошкови платног промета 60,000.00 
 4212 Енергетске услуге 1,411,000.00 
 4213 Комуналне услуге 200,000.00 
 4214 Услуге комуникације 200,000.00 
 4215 Трошкови осигурања 100,000.00 

151 4220 Трошкови путовања 200.000,00 
 4221 Трошкови путовања 200.000,00 

152 4230 Услуге по уговору 105.000,00 
 4231 Административне услуге 0.00 
 4232 Компујутерске услуге 90,000.00 
 4235 Стручне услуге 6,000.00 
 4237 Репрезентација 0,00 
 4239 Остале опште услуге 9,000.00 

153 4240 Специјализоване услуге 0,00 
 4243 Медицинске услуге 0,00 
 4244 Услуге обра.о усаврш.запосл. 0,00 
 4249 Осзале специјал.услуге 0,00 

154 4250 Тек.поправке и одржавање 0,00 
 4251 Тек.поправ.и одржав.зграде 0,00 
 4252 Тек.поправ.и одржав.опреме 0,00 

155 4260 Материјал 314.000,00 
 4261 Административни материјал 150,000.00 
 4263 Матер.за образ и усавр.запо. 64,000.00 
 4268 Материјал за дома.и угостите. 100,000.00 



156 4820 Порези, обавезне таксе и таксе 0,00 
 4821 Порези, обавезне таксе и таксе 0,00 

157 5120 Машине и опрема 100.000,00 
 5121 Машине и опрема 100.000,00 

УКУПНО: 8.571.000,00 

 

б) ПЛАН РАСХОДА ДОНАТОРСКИХ СРЕДСТАВА 
 

Регионални центар планира, према договору са донаторима, да 
средстава из донације у 2011. утроши за следеће буџетске ставке: 

 
• Активности везане за стручно усавршавање наставника 

(имплементација програма, организација семинара, подршка 
ауторима...)           11.963 CHF, 

• Јачање капацитета РЦ (опрема, обуке запослених, ресурс центар, 
студијска путовања...)            16.530CHF,                                  

• Јачање позиције и улоге центра   9.570 CHF, 
• Јачање позиције и улоге Мреже РЦ Србије  7.685 CHF. 

         
УКУПНО:                 45.748 CHF. 

 
Мониторинг над тим средствима вршиће стручни консултанти, 

ангажовани од стране донатора - СДЦ. 
 
Уколико Регионални центар, поред ових поменутих,  добије још нека 

додатна донаторска средства, планирање и начин коришћења тих 
средстава одредиће се у договору са тим донатором. 

в) ПЛАН РАСХОДА СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА  
 

Сопствена средства ће бити утрошена, у складу са одлуком о Буџету 
Скупштине града, за следеће буџетске ставке:  

 
Поз. Клас. ОПИС Расходи 
147 4110 Плате и додаци запослених 5.159.000,00 

 4111 Плате и додаци запослених 5.159.000,00 
148 4120 Соц.допр. на терет послодавца 924.000,00 

 4121 Допринос за ПИО 567,000.00 
 4122 Допринос за здрав.осигурање 318,000.00 
 4123 Допринос за незапосл. 39,000.00 



149 4130 Накнада за запослене 240.000,00 
 4131 Накнада за запослене 240.000,00 

150 4210 Стални трошкови 2.110.000,00 
 4211 Трошкови платног промета 100,000.00 
 4212 Енергетске услуге 1,590,000.00 
 4213 Комуналне услуге 220,000.00 
 4214 Услуге комуникације 200,000.00 
 4215 Трошкови осигурања 0.00 

151 4220 Трошкови путовања 400.000,00 
 4221 Трошкови путовања 400.000,00 

152 4230 Услуге по уговору 4.820.000,00 
 4231 Административне услуге 200,000.00 
 4232 Компујутерске услуге 200,000.00 
 4235 Стручне услуге 3,500,000.00 
 4237 Репрезентација 100,000.00 
 4239 Остале опште услуге 820,000.00 

153 4240 Специјализоване услуге 250.000,00 
 4243 Медицинске услуге 50,000.00 
 4244 Услуге обра.и усав.запосл. 100,000.00 
 4249 Остале спец.услуге 100,000.00 

154 4250 Тек.поправке и одржавање 600.000,00 
 4251 Тек.поп. одрж.згр.и објекта 300,000.00 
 4252 Тек.поправке и одрж. опреме 300,000.00 

155 4260 Материјал 4.200.000,00 
 4261 Админ.материјал 650,000.00 
 4263 Мат.за образ.и усав.запо. 650,000.00 
 4268 Мат.за дома.и угост. 2,900,000.00 

156 4820 Порези, обавезне таксе и таксе 1.500.000,00 
 4821 Порези, обавезне таксе и таксе 1.500.000,00 

157 5120 Машине и опрема 0.00 
 5121 Машине и опрема 0.00 

УКУПНО: 20.203.000,00 
 
 
Обједињена табела за утрошак средстава у 2011, из Буџета Града и 

из сопствених средстава дата је на следећој страници. 
 
 
 
 



поз ек. 
кл. ОПИС Расходи 

БУЏЕТ 
Расходи 

СОПСТВЕНИ УКУПНО 

147 4110 Плата и додаци 
запосле. 4.873.000,00 5.159.000,00 10.032.000,00 

  4111 Плата и додаци 
запосле. 4.873.000,00 5.159.000,00 10.032.000,00 

148 4120 Соц.допр. на терет 
пос. 873.000,00 924.000,00 1.797.000,00 

  4121 Допринос за ПИО 536.000,00 567.000,00 1.103.000,00 

  4122 Допринос за 
здрав.осигу. 300.000,00 318.000,00 618.000,00 

  4123 Допринос за незапо. 37.000,00 39.000,00 76.000,00 

149 4130 Накнада за 
запослене 135.000,00 240.000,00 375.000,00 

  4131 Накнада за 
запослене 135.000,00 240.000,00 375.000,00 

150 4210 Стални трошкови 1.971.000,00 2.110.000,00 4.081.000,00 

  4211 Трошкови платног 
промета 60.000,00 100.000,00 160.000,00 

  4212 Енергетске услуге 1.411.000,00 1.590.000,00 3.001.000,00 
  4213 Комуналне услуге  200.000,00 220.000,00 420.000,00 
  4214 Услуге комуникације 200.000,00 200.000,00 400.000,00 
  4215 Трошкови осигурања 100.000,00 0,00 100.000,00 
151 4220 Трошкови путовања 200.000,00 400.000,00 600.000,00 
  4221 Трошкови путовања 200.000,00 400.000,00 600.000,00 
152 4230 Услуге по уговору 105.000,00 4.820.000,00 4.925.000,00 

  4231 Административне 
услуге 0,00 200.000,00 200.000,00 

  4232 Компјутерске услуге 90.000,00 200.000,00 290.000,00 
  4235 Стручне услуге 6.000,00 3.500.000,00 3.506.000,00 
  4237 Репрезентација 0,00 100.000,00 100.000,00 
  4239 Остале опште услуге 9.000,00 820.000,00 829.000,00 
153 4250 Специјализо. Услуге 0,00 250.000,00 250.000,00 
  4243 Медицинске услуге 0,00 50.000,00 50.000,00 

  4244 Услуге обра.и 
усавш.запо. 0,00 100.000,00 100.000,00 

  4249 Остале 
специја.услуге 0,00 100.000,00 100.000,00 

154 4250 Текуће.попра.и 
одржа. 0,00 600.000,00 600.000,00 

  4251 Теку. Поп.и 
одрж.згра.и обје. 0,00 300.000,00 300.000,00 

  4252 Теку.поп. И 
одрж.опреме 0,00 300.000,00 300.000,00 

155 4260 Материјал 314.000,00 4.200.000,00 4.514.000,00 
  4261 Админи.материјал 150.000,00 650.000,00 800.000,00 

  4263 Мат.за обра.и 
усавр.запо. 64.000,00 650.000,00 714.000,00 

  4268 Мате.за дома.и 
угости. 100.000,00 2.900.000,00 3.000.000,00 



156 4820 Порези обаве.таксе 
и казне 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

  4821 Порези обаве.таксе и 
казне 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

157 5120 Машине и опрема 100.000,00 0,00 100.000,00 
  5121 Машине и опрема 100.000,00 0,00 100.000,00 
    Укупно 8.571.000,00 20.203.000,00 28.774.000,00 

 

V ЗАКЉУЧАК 

Регионални центар за професионални развој запослених у 
образовању, прва је и у то време јединствена установа такве врсте у 
Србији. Сама је проналазила путеве свог развоја као и решења која су 
потребна за своје функционисање. Након њеног оснивања, током 2006. 
године основана су још два Регионална центра, у Ужицу и у Чачку, а током 
2010. још шест нових Центара: Кикинда, Шабац, Смедерево, Крушевац, 
Кањижа и Лесковац. Ови центри, заједно са Регионалним центром - Ниш 
чине „Мрежу Регионалних центара Србије“. 

Иако је Регионални центар Ниш, заједно са осталим центрима, 
практично још увек у фази свог законског утемељења, ова установа 
уходано и све ефикасније и боље функционише. 

Као мерило успешног рада у претходном периоду и као добра основа 
да се надамо наставку такве тенденције и у 2011, могу послужити подаци и 
параметри о расту пословања Центра у претходне две године. Број 
семинара и осталих догађаја је у 2009 утростручен у односу на 2008, а 
затим удвостручен 2010 у односу на 2009. С друге стране, број посетилаца 
и корисника услуга Центра је удвостручен у 2009 у односу на 2008, а затим 
поново удвостучен (!) у 2010. 
 

Реализација Годишњег програма рада за 2011. годину зависиће у 
великој мери од сарадње са Министарством просвете Републике Србије, 
Школском управом, као и са општинама у Региону. Ипак, понајвише ће 
зависити од сарадње са оснивачем, са Градом Нишом. Највећи напредак у 
овој сарадњи а самим тим и у пословању Центра, може се постићи 
доследним спровођењем Одлуке Градског већа Града Ниша из марта 2010, 
којом се налаже коришћење буџетских средстава за стручно усавршавање 
пеосветних радника искључиво у Рег.центру. То ће довести до: 

• Бољег, ефикаснијег и рационалнијег рада Центра, 
• већег броја семинара,  
• ниже цене семинара,  



• уштеде средстава за стручно усавршавање. 
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