
             На основу члана 56. тачка 1. Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“,  број  88/08) и члана  72. Пословника  о  раду Градског  већа  Града  Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број  1/2013) 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 09.04.2013. године, доноси
                                                                                          

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I  Утврђује  се  Предлог решења  о  усвајању  Извештаја о  пословању  и 
годишњег обрачуна Установе „Народни универзитет“ Ниш за 2012. годину.

II  Предлог решења  о   усвајању  Извештаја о   пословању  и  годишњег 
обрачуна  Установе  „Народни  универзитет“  Ниш  за  2012.  одину  доставља  се 
председнику  Скупштине  Града  Ниша  ради  увршћивања  у  дневни  ред  седнице 
Скупштине Града.

III  За  представника  предлагача  по  овом предлогу  на  седници  Скупштине 
Града  Ниша,  одређује  се  Славица  Антић,  директор  Установе  „Народни 
универзитет“ Ниш.

Број: 570-20/2013-03
У Нишу, 09.04.2013. године.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

              ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



На основу члана 16. и 37. Статута Града Ниша, ("Службени лист Града Ниша", 
број 88/08)

Скупштина  Града  Ниша  на  седници   одржаној   __________  2013.  године 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I УСВАЈА СЕ Извештај о пословању и годишњи обрачун за 2012. годину 
број 01-684/3 од 06.04.2013. године, који је усвојио Управни одбор Установе „Народни 
универзитет“ Ниш одлуком број 01-684/4 од 06.04.2013. године.

 II Решење  доставити  Установи  „Народни  универзитет“  Ниш,  Управи  за 
образовање,  културу,  омладину и  спорт и  Управи за  финансије,  изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке.

Број:
У Нишу, 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

           Председник

                      Проф. др Миле Илић



О б р а з л о ж е њ е

 Управни одбор Установе „Народни универзитет“  Ниш на седници одржаној 
дана 06.04.2013. године одлуком број 01-684/4 усвојио је Извештај о пословању и 
годишњи обрачун за 2012. годину број  01-684/3 од 06.04.2013. 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 установа „Народни универзитет“ Ниш у 2012. години 
и  поред неповољних услова за  пословање  пословао са  позитивним резултатом. 
Установа „Народни универзитет“ Ниш није индиректни корисник буџета Града Ниша.

Имајући у виду да је Извештај о пословању и годишњи обрачун за 2012. годину 
Установе „Народни универзитет“ Ниш сачињен у складу са законом и прописима 
Града, као и циљевима садржаним у оснивачком акту, Управа за образовање, 
културу, омладину и спорт   предлаже доношење Решења као у диспозитиву.

        Управа за образовање, културу, омладину и спорт
                       

              НАЧЕЛНИК
                                                      

 Јелица Велаја



НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ – НИШ
Бр. 01-684/4
Датум: 06.04.2013. год.

Нa седници Управног одбора Народног универзитета Ниш, одржаној 
дана 06.04. 2013. године, донета је :

О  Д  Л  У  К  А

Усваја  се  редован  Извештај  о  пословању  и  Годишњи обрачун за  2012. 
годину у целости са следећим подацима:

1. Укупан приход                                                                                             
45.090.127

2. Плаћена пореза на додату вредност                                                           
3.775.637

3. Трошкови пословања са доприносима на зараде и терет послодавца    
20.083.894

4. Исплаћена нето зарада са порезима и доприносима на терет радника  
20.889.179

5. Остварена добит 
341.417

                                                                   

                                                                       Председник управног одбора
                                                            _____________________

   Стојановић Небојша
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ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
И ГОДИШЊИ ОБРАЧУН 

ЗА 2012. ГОДИНУ

У В О Д Н И  Д Е О

З А К О Н С К И  О С Н О В  З А  И З Р А Д У

У складу са Статутом „Народног универзитета“ Ниш, члан 22. 
став  1.  тачка  1.  подносим  Управном  одбору  на  разматрање  и 
усвајање Извештај о пословању „Народног универзитета“ Ниш (у 
даљем тексту: „Народни универзитет“) за 2012. 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  2012.  години  у 
знатној мери нису испуњене.

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

У  условима  брзих,  демографских,  социјалнополитичких, 
економских  и  научно  технолошких  промена,  изузетно  је  порастао 
значај  образовања  и  учења  одраслих.  Оно  има  виталну  улогу  у 
економском  развоју  савременог  друштва  и  стварању  простора  за 
делотворно  учешће  грађана  у  решавању  различитих  друштвених, 
професионалних, породичних и индивидуалних проблема. Стицање и 
употреба  знања,  посебно  у  одраслом  добу,  постали  су  кључ  за 
решавање најзначајнијих друштвених и индивидуалних проблема.

Образовање одраслих у Србији има традицију, што не значи да је 
имало  континуиран  еволутивни  прогресивни  развојни  ток.  Његова 
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судбина  саткана  је  од  тенденција  или  периода  прогресије,  али  и 
периода систематске 

деградације,  па  и  потпуног  одумирања  неких  његових,  чак 
виталних делова.

Образовање  одраслих  у  Србији  данас,  према  расположивим 
подацима,  реализују  препознатљиве  четири  врсте  понуђача 
образовних  услуга:  прва структура  обухвата  традиционалне 
андрагошке институције (радничке, народне и отворене универзитете) 
и установе за образовање одраслих под вођством цркава, синдиката, 
странака и комора; другу структуру образовања одраслих чине понуде 
удружења  послодаваца,  разних  комора,  занатских  организација  и 
предузећа;  трећа  структура  плод  је  нових  иницијатива  и  група  за 
самопомоћ,  путем  удружења,  грађанских  покрета  и  невладиних 
организација;  четврту структуру доживотног образовања чине мали, 
комерцијални понуђачи који  се све више појављују у форми разних 
„школа“, центара и агенција за неформално образовање. Због такве 
структуре, на тржишту образовања одраслих присутан је велики број 
понуђача, са тенденцијом њиховог даљег раста.

У  контексту  изнетих  сазнања  у  претходном  ставу  постало  је 
неопходно да Пословно удружење народних, радничких и отворених 
универзитета и образовно-културних центара Србије, чији смо ми не 
само  члан,  него  и  један  од  оснивача,  инсистира  на  конституисању 
уређеног  система  образовања  одраслих  по  стандардима  Европске 
Уније.  Из  наведених  разлога  на  иницијативу  нашег  „Народног 
универзитета“  извршено  је  пререгистровање  Удружења  у  „Српско 
удружење институција за образовање одраслих“, односно у преводу на 
енглески језик „Serbian association of institutions for education of adoults“ 
11.03.2010.  године.  Главна  улога  овако  формираног  Удружења  је 
превасходно  учешће  у  изради  предстојећег  Закона  о  образовању 
одраслих које је могуће остварити ангажовањем два члана удружења, 
који су већ делегирани у стручном телу Министарства просвете РС. 
Закон ће морати да имплантира све европске међународне стандарде 
везане за образовање одраслих и биће донет 2013. године.
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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.
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О Р Г А Н И З А Ц И Ј А  РА Д А

У циљу традиционалног  и  ефикасног  остваривања делатности 
Програма  рада,  послови  -  радни  задаци  „Народног  универзитета“ 
организују се по организационим јединицама у складу са технолошким 
карактеристикама процеса рада и основама планирања, остваривања 
и вредновања рада.

Организационе јединице „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 следећим деловима:

1. Менаџмент и консултативна настава;
2. Стручно оспособљавање;
3. Остало оспособљавање.

 Заједничкој служби.

I ЦЕНТАР ЗА УЧЕЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

У 2012. 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  2012.  годину 
није  у  потпуности остварен,  тако да је  исказан губитак у износу од 
424.014,00 динара.

У реализацији Плана и програма рада са финансијским планом 
за 2012.годину учествовало је три професора  ( од којих су два отишла 
у  пензију,  фебруара  и  новембра  2012.  године)  и  један  управник  – 
сарадник у сталном радном односу. Због недовољног броја полазника 
није било могуће остварити норму за све професоре, тако да би били 
са непотпуном нормом или два технолошка вишка  без норме. Због 
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одласка у пензију, томе се није прибегло.

Центар за учење страних језика је члан Секције центара страних 
језика  Привредне  коморе  Србије  и  клуба  English  Book  и  учесник 
радионице British Counsil-a. Професори су учествовали на семинарима 
Министарства просвете English Book-а, Mаcmillan. 

Номенклатура и  стандарди квалитета  наставе су усклађени са 
Заједничким европским оквиром за стране језике – ЦЕФ.

Центар  је  акредитован  у  испитни  центар  за  полагање  LCCI 
испита, међународног испита из енглеског језика.

У току 2012. године у Центру за стране језик је:

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

- Одржана настава на курсевима немачког, грчког, италијанског, 
словеначког, српског језика за странце и знаковног језика;

- Обављене ванредне провере знања из енглеског, немачког и 
српског језика за странце;

- Одржани редовни испити за полазнике Центра и издати серти-
фикати;

- Реализована настава енглеског језика у основним школама у 
Доњем Комрену, Трупалу и Поповцу. 

- Реализована настава немачког језика у Алексинцу, у сарадњи 
са Центром за културу –Алексинац.

У току 2012. године, курсеве страних језика похађао и завршио је 
следећи број полазника:

 37 полазника у основним школама и вртићима
 18 полазника на годишњим курсевима на Народном 

универзитету
 68 полазника на семестралним курсевима енглеског 
 30 полазника енглеског језика –преко уговорених послова 

(НСЗ 6 полазника, Присма 20 полазника, НБС 4 полазника);
 47 полазника на семестралним курсевима осталих страних 

језика 
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 23 полазника на курсу немачког језика (Алексинац)
  5 полазника на курсу знаковног језика
 13 полазника у наставној бази у Крушевцу
  1 полазник српског језика за странце
  7 полазника индивидуалних курсева
  9 полазника ванредних провера знања

У  септембру  /октобру  школске  2012/2013.  године  уписано  је 
укупно 237 полазника

 68 полазника у основним школама и вртићима
 16 полазника на годишњим курсевима на Народном 
   универзитету
 51 полазник на семестралним курсевима енглеског 
 10 полазника енглеског језика –преко уговорених послова 

(Југоисток 6 полазника,НБС 4 полазника);
 33 полазника на курсу немачког језика (Алексинац)
 55 полазника на семестралним курсевима осталих страних 

језика 
  4 полазника на курсу знаковног језика

Oвај  број  полазника  наставу  ће  похађати  и  у  првој  половини 
2013.  године  тако  да  ће  и  део  финансијског  ефекта  бити  у  истом 
периоду.

У извештајном периоду Центар за стране језике је учествовао на 
тендерима Националне службе за запошљавање и реализовао курс у 
Пироту,  док  је  у  новембру  месецу  на  тендеру  Националне  службе 
запошљавања за обуку инвалидних лица добио обуку у Новом Пазару 
5 лица, али ће реализација кренути у фебруару 2013. године.

И  поред  тешке  економске  ситуације  Центар  је  омогућио 
бесплатно  или  са  попустом  учење  језика  социјално  угроженим 
грађанима, незапосленим лицима и студентима.

Ред. бр. Опис Остварење
1. Приход без ПДВ-а 4.238.579,00
2. Трошкови пословања 2.145.174,00
3. Доприноси послодавца на зараде 382.142,00
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4. Укупни трошкови 2.527.316,00
5. Добит I 1.711.263,00
6. Зараде-бруто I 2.135.277,00
7. Добит II -424.014,00

Планирајући и реализујући своје активности радници Центра су 
уложили напоре, покушавајући да усагласе интересе грађана и Центра 
и оправдају сврху свог постојања на сцени образовања града Ниша и 
Нишког региона. У току 2012. године Центар је био ослобођен учешћа 
у зарадама заједничке службе, али ни та олакшица није била довољна 
за позитивно пословање Центра.

Финансијски план за 2012. годину није испуњен, па ће негативно 
пословање  Центра  за  стране  језике  морати  да  покрије  Центар  за 
пословну едукацију,  менаџмент  и  остале  облике  оспособљавања,  у 
износу од 424.014,00  динара.

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

Центар  за  пословну  едукацију,  менаџмент  стручно  и  остале 
облике  оспособљавања  (у  даљем  тексту  Центар)  у  извештајном 
периоду покушао је да прати сва кретања у друштву, имајући у виду 
главни циљ рада који се односио на реализацију Плана и програма 
рада, а самим тим и Финансијског плана предвиђеног за 2012. годину. 
Код реализације Центар је сходно напред наведеним циљевимa, своју 
делатност реализовао кроз 3 организационе јединице, и то:

1. Менаџмент и консултативна настава;
2. Стручно оспособљавање;
3. Остало оспособљавање.

Напомињем да је у 2012. години овај Центар, у жељи да омогући 
Центру  за  стране  језике  позитивно  пословање,  прихватио  да 
финансира   бруто  зараде  радника  заједничке  службе  у  износу  од 
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100%, сразмерно процентима покрића наведених делова овог Центра.

Негативно  пословање  Центра  за  стране  језике  на  основу 
података исказаних у Извештају о остварењу Плана и програма 
рада  и  Финансијског  плана  за  2012.  годину  биће  покривен  на 
следећи начин: 71,51 % из прихода менаџмента и консултативне 
наставе и 28,49 % из прихода стручног оспособљавања.

1. МЕНАЏМЕНТ И КОСУЛТАТИВНА НАСТАВА

Пословно техничку сарадњу са факултетима и високим школама 
у виду организовања консултативне наставе или консултације, током 
свог  седамнаестогодишњег  постојања,  борећи  се  са  многобројним 
проблемима,  пре  свега  економске  природе,  проблемима  очувања 
постојања „Народног  универзитета“,  проблемима везаним за  сталне 
промене у друштву, овај део Центра је успео да планирану активност 
реализује и оствари добит.

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

Студијски  програми  су  прилагођени  Закону  о  високом 
образовању и Болоњској декларацији. 

Саставно  ткиво  овог  Универзитета  чине  између  осталог  и 
информативно-консултативни центри у одређеним градовима Србије. 
Један  од  центара,  је  Центар  Народног  универзитета  (односно 
информативно-консултатвини центар).

Ова сарадња одвија  се  кроз  следеће образовне институције  у 
склопу  “Мегатренд”  универзитета:  академске,  струковне  и  мастер 
студије.

Остварење  Плана  и  програма  и  Финансијског  плана  за  2012. 
годину  су  реализовала  четири  стално  запослена  радника  у  овој 
образовној целини.
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Ред. Бр. Опис Остварења
1. Приход без ПДВ-а 14.307.473,00
2. Трошкови пословања 2.140.755,00
3. Доприноси послодавца на зараде 1.783.580,00
4. Укупни трошкови 3.924.335,00
5. Добит I 10.383.138,00
6. Зараде-бруто I 9.963.114,00
7. Добит II 420.024,00

Уз велико ангажовање запослених радника, остварен је приход 
изнад планираног, који је омогућио да овај део Центра и ове године 
покрије негативно пословање Центра за учење страних језика у износу 
од 307.605,00 динара.

2. СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ

Део Центра за стручно оспособљавање и школа рачунара, са 2 
радника у сталном радном односу, успео је да Финансијским планом 
планирану активност реализује са 122 % од предвиђеног.

Због свеукупне тешке финансијске ситуације број физичких лица 
је  знатно  смањен.  Из  наведених  разлога  овај  део  Центра  је  био 
принуђен да послове тражи ван града Ниша, што је и Планом  за 2012. 
годину већ предвидео.

За Националну службу запошљавања реализоване су обуке у:
Крушевцу,  Ужицу,  Зајечару,  Књажевцу,  Сокобањи,  Пироту,  Белој 
Паланци, Алексинцу, Дољевцу, Кладову, Крагујевцу и Јагодини за 101 
лице.

Током 2012.  године лиценцирано је  55 програма за инвалидна 
лица код Министарства економије и регионалног развоја. У новембру 
2012. године је објављена јавна набавка мале вредности  Националне 
службе запошљавања за инвалидна лица где је Народни универзитет 
Ниш учествовао са 35 партија а добио 25 партија у Нишу, Новом Саду, 
Врању, Крушевцу, Лесковцу, Пироту, Прокупљу, Зајечару, Смедереву и 
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Новом Пазару за 110 лица. Реализација ових обука креће у фебруару 
2013. године, тако да ће и финансијски ефекат бити у 2013. години од 
2.917.000,00 динара.

Што се тиче физичких лица (која сама себи плаћају обуку) ове 
године је Народни универзитет реализовао најмањи број обука до сада 
и то за само 132 полазника. 

У  Плану  и  програму  и  Финансијском  плану  за  2012.  годину 
планирано  је  учешће  на  пројектима  ПРИСМА,  ФМР,  ХЕЛП,  ЕНЕКА, 
КПД-и-центри за обуку лица са заводским санкцијама, као и за нека 
друга предузећа. На свим пројектима реализоване су обуке за 43 лица.

Током  2012.  године,  радници  овог  Центра  су  били  техничка 
подршка  Центру  Народног  универзитета  у  Крушевцу,  где  је  овом 
приликом  издато  484  сертификата.  Део  сертификата  издат  је  на 
основу провере знања.

Школа рачунара је у 2012. години реализовала обуку за ЕЦДЛ 
стандард за 44 полазника и  8  полазника  за „Човекољубље“.  Школа 
ради  по  програму  ЕЦДЛ  Центра  по  Силабусу  5.  Кандидати  су 
задовољни основном информатичком обуком, а тест центар Народног 
универзитета сарадњом са ЈИС-ом из Београда, главним провајдером 
за регион.

На курсу класа –провера брзине куцања издато је 14 уверења и 
техници слепог куцања 16 уверења.

Ред. Бр. Опис Остварења
1. Приход без ПДВ-а 10.687.927,00
2. Трошкови пословања 4.147.623,00
3. Доприноси послодавца на зараде 959.095,00
4. Укупни трошкови 5.106.718,00
5. Добит I 5.581.209,00
6. Зараде-бруто I 5.357.422,00
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7. Добит II 223.787,00

Све  напред  наведено  потврђује  и  део  финансијског  прегледа 
Центра  за  2012.  годину  према  коме  је  испуњен  Финансијски  план, 
односно  пребачен,  за  22  %,  који  је  омогућио  да  овај  део  Центра 
покрије негативно пословање Центра за учење страних језика у износу 
од  116.409,00  динара  и  дела  Центра  за  пословну  едукацију, 
менаџмент,  стручно  и  остале  облике  оспособљавања  –  остало 
оспособљавање у износу од 84.201,00 динара.

3. ОСТАЛО ОСПОСОБЉАВАЊЕ

Део Центра  за  остало  образовање подразумева  организовање 
курсева за самостално вођење пословних књига, царинике-шпедитире, 
бармене  и  курсеве  за  негу  и  лепоту.  Курсеве  је  организовало  два 
радника  у  сталном радном односу,  од  којих  је  један  био  на  дужем 
боловању,  а  касније  споразумно  раскинуо  радни  однос,  тако  да  се 
финансијска ситуација у овом делу Центра донекле поправила.

План и програм и финансијски план за 2012. годину реализован 
је у највећем броју планираних активности, али не и у потпуности.

Оно  што  треба  напоменути  је  да  се  начин  реализације  од 
планираног  разликује  због  осетно  мањег  броја  полазника 
комерцијалних група, а да је већи део прихода остварен у сарадњи са 
Националном  службом  запошљавања,  Дирекцијом  за  промену 
каријере „Присма“ при Министарству одбране, Фондом за микро развој 
и сл.

Велики напор уложен је у изради Планова и програма и пратеће 
литературе за инвалидна лица, тако да је лиценцирано 15 програма на 
различитим  локацијама  у  Србији.  Резултати  су  уследили  на 
тендеру-јавној  набавци  мале  вредности  код  Националне  службе 
запошљавања већ у новембру месецу 2012.  године у вредности од 
1.875.030,00  динара  за  43  инвалидна  лица,  али  ће  реализација,  а 
самим тим и финансијски ефекат бити тек од фебруара 2013. године.

Укупна реализација у оквиру свих форми рада овог дела Центра 
је следећа:
Курс за шминкера 11 полазника
Курс за мануелног терапеута 
масера 

41 полазник
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Курс за фризера 30 полазника
Курс за маникира-педикира 30 полазника
Курс за козметичара естетичара  6полазника

 6 полазника преко НСЗ у Проку-
пљу

Курс за бармена 15 полазника 
Курс за цариника шпедитера 10 полазника
Курс за вођење пословних књига 87 укупно, од тога 35 полазника 

Присме и 6 полазника НСЗ у Ра-
жњу

Ред. Бр. Опис Остварења
1. Приход без ПДВ-а 6.844.239,00
2. Трошкови пословања 2.880.729,00
3. Доприноси послодавца на зараде 614.345,00
4. Укупни трошкови 3.495.074,00
5. Добит I 3.349.165,00
6. Зараде-бруто I 3.433.366,00
7. Добит II -84.201,0

0

Отварање Информативног центра у Крушевцу, било је једно од 
решења да се у овом делу Србије приближе наше образовне услуге. 

Ред. 
Бр.

Опис Остварења

1. Приход без ПДВ-а 5.236.273,00
2. Трошкови пословања 5.030.451,00
3. Доприноси послодавца на зараде /
4. Укупни трошкови 5.030.451,00
5. Добит I 205.822,00
6. Зараде-бруто I /
7. Добит II 205.822,00

Сарадња на коју смо том приликом наишли даје добре изгледе 
да је наш избор оправдан.
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З А К Љ У Ч А К

Друштвено-економско стање у коме је припреман Програм рада 
са Финансијским планом „Народног универзитета“ Ниш за 2012. 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.

2012.  година,  година  рецесије,  отпуштања радника,  затварања 
фирми,  смањења  производње  и  осталих  неповољних  услова  је  за 
нама. Народни универзитет је успео да послује позитивно, што говори, 
да када се човек уплаши, ради и изналази послове за егзистенцију. 
Несигурност  која  је  владала,  иде  у  прилог  чињеници  да  сви 
организациони облици морају да се уједине у један уиграни тим који 
реагује  на  свако  упозорење  тржишта.  Добром  применом  „SWOT“ 
анализе  (снаге,  слабости,  могућности,  претње),  пословном 
стратегијом,  прилагођавањем  цена  и  квалитетом  услуга,  може  се 
задовољити па и проширити тржиште, што се и обистинило у 2012. 
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 2012. годину.

Зараде радника редовно су исплаћиване у терминима утврђеним 
појединачним Колективним уговором „Народног  универзитета“,  тј.  од 
10.-15. и од 25.-30 у месецу.
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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.

ПРЕГЛЕД  ОСТВАРЕНИХ   ТРОШКОВА, ЗАРАДА и ПДВ 
 за 2012 год.                 

Редни
број

О  П  И  С  У К У П Н О МЕСЕЧНО

1 Трош. потрош.материјала(електро,водовод.канализ.),вода.... 397.010 33.084

2 Трош. литературе за предаваче и полазнике 106.885 8.907

3 Трош. ХТЗ материјала за чишћење,опрема за раднике и полазнике 98.441 8.203

4 Трош. канцелар.матер.(фотокоп.папир,сертификати,уверења)... 349.982 29.165

5 Трош. електричне  енергије 301.470 25.122

6 Трош. горива за ауто 181.653 15.138

7 Трош. грејања и нафте д-2 225.831 18.819

8 Уговор о делу 134.418 11.202

9 Ауторски хонорар за говорна дела 2.623.919 218.660

10 Дневнице и путни трошкови на служб.путу 404.051 33.671

11 Превоз радника на посао и са посла 484.470 40.372

12 Јубил.награде,солид. помоћ,отпремнина за одлазак у пензију радника.. 449.608 37.467

13 Трош.експедиц.поште, брза пошта, и друге трансп.услуге... 129.370 10.781

14 Трош. телефона 378.383 31.532

15 Трош. одржав.средстава 456.030 38.003

16 Трош. рекламе (ТВ видео огласи,флајери,роков, календари,оловке 351.162 29.263

17 Трош. комун.услуга, еко таксе, заштита на раду,гаража-паркир,прање... 186.452 15.538

18 Амортизација Грађ.објеката, опреме, ситног инвентара 898.088 74.841

19 Тр.претпл.часопис,ТВ, саветовања,интернета, Веб сајта,лиценце... 261.429 21.786

20 Трош.регистр.возила, закуп простора у наставнбим базама ван Града 813.400 67.783

21 Трош.рефундација подизвођачима .... 5.082.409 423.534

22 Непр.услуге -судске таксе, овера уговора,омл.задр.у базама ван НУ... 833.954 69.496

23 Трош.репрезентације (слава,посл. пријатељи...) 136.687 11.391

24 Трош. осигурања имовине, радника и полазника 121.558 10.130

25 Банкарске услуге  (провизија, овера налога,...) 162.828 13.569

26 Трош.чланарина удружењима 0 0

27 Трош.пореза за инвалидна  лица 306.996 25.583

28 Трош.адвокатских услуга за суд.спорове и суд.решења 119.458 9.955

29 Остали немат. трош.-огласи (осим реклама), усл. фотокопир,.... 193.018 16.085
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30 Републ.и судске таксе за утужења,рабат,расходи ран. година.... 144.189 12.016

31 Остали непоменути трошкови 11.583 965

 УКУПНО ТРОШКОВИ 16.344.732 1.362.061

32 ЗАРАДЕ РАДНИКА - БРУТО  1 20.889.179 1.740.765

33 Доприноси  послодавца на зараде 3.739.162 311.597

34 Порез на  Додату  Вредност      3.775.637 314.636

35 Д о б и т   за  2012.г. 341.417 28.451

 СВЕГА ПРИХОД  СА  ПДВ-ом 45.090.127 3.757.511

ОСТВАРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА  ЗА  2012 год.

 O  П  И  С  ПЛАНИРАНО ОСТВАРЕНО

1 ПРИХОДИ   СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 40.935.000 45.090.127

2 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ЗА УСЛУГЕ 4.627.000 3.775.637

3 НЕТО  ПРИХОД   БЕЗ   ПДВ-а 36.308.000 41.314.490

4 Т Р О Ш К О В И: 
1. ПОСЛОВАЊА 16.606.000 16.344.732

2. ДОПРИНОСИ  ПОСЛОДАВЦА НА ЗАРАДЕ 2.990.000 3.739.162

5 УКУПНО  ТРОШКОВИ 19.596.000 20.083.894

6 Д О Б И Т    1 16.712.000 21.230.596

7
ЗАРАДЕ   -  БРУТО 1 
(нето са порезима и доприносима на терет радника) 16.712.000 20.889.179

8 ДОБИТ  2  341.417

Д И Р Е К Т О Р

______________________________
АНТИЋ СЛАВИЦА
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