
 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ -  НИШ 
Париске Комуне бб, 18000 Ниш, Србија 

Тел:+381 18 202 300; Факс:+381 18 202 420 
info@rcnis.edu.rs; http://www.rcnis.edu.rs 

т.р. 840-842668-41; ПИБ 103895510  

REGIONAL CENTER FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
OF EMPLOYEES IN EDUCATION, NIŠ 
Pariske Komune bb, RS-18000 Niš, Serbia 
Phone:+381 18 202 300; Fax:+381 18 202 420 
info@rcnis.edu.rs; http://www.rcnis.edu.rs 

   

 
ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за  јануар, фебраур, март и април 2019. године 

 

Датум Кат.бр. Назив програма 
Број 
бод
ова 

Област Циљна група К/П Котизација 
Рок 
за 

прија
ву 

Реализатори 
семинара 

12.01. 502 
Настава усмерена на 

развијање 
компетенција ученика 

8 Општа питања 
наставе 

наставник разредне наставе 
наставник предметне наставе 

– основна школа 
Наставник предметне наставе 

- гимназија 
наставник општеобразовних 
предмета – средња стручна 

школа 
наставник у школи за 

образовање ученика са 
сметњама у развоју 

наставник у школи за 
образовање одраслих 

наставник општеобразовних 
предмета у средњој 

уметничкој школи (музичке, 
балетске, ликовне) 

наставник изборних и 
факултативних предмета 
стручни сарадник у школи 

сарадник (педагошки 
андрагошки асистент и 

помоћни наставник) 

К2 
П1 2300,00 02.01. 

Бојана 
Стевановић,  

Саша 
Анђелковић,  

mailto:info@rcnis.edu.rs
http://www.rcnis.edu.rs/
mailto:info@rcnis.edu.rs
http://www.rcnis.edu.rs/


01.02. 
02.02. 
03.02. 

171 

Умеће комуникације- 
како да говоримо и 

слушамо да би 
ученици хтели да нас 
чују и да разговарају 

са нама 

24 Васпитни рад 

наставник разредне наставе, 
наставник предметне наставе 
– основна школа, наставник 

предметне наставе – 
гимназија, наставник 

општеобразовних предмета – 
средња стручна школа, 

наставник стручних предмета 
– средња стручна школа, 

наставник у школи за 
образовање одраслих, 

наставник општеобразовних 
предмета – у средњој 

уметничкој школи (музичке, 
балетске, ликовне), наставник 

стручног предмета у 
основној/средњој уметничкој 
школи, наставник изборних и 

факултативних предмета, 
васпитач у дому ученика, 
стручни сарадник у школи  

К4 
П4 6.550,00 20.01. 

Ирена 
Лободок 
Штулић 

 
Милка 

Михајловић 

06.02. 264 

Превладавање стреса 
методама 

когнитивнобихејвиора
лне психотерапије 

8 Здравствено 
васпитање 

наставник разредне наставе 
наставник предметне наставе 

– основна школа 
наставник предметне наставе 

– гимназија 
наставник општеобразовних 
предмета – средња стручна 

школа 
наставник стручних предмета 

– средња стручна школа 
наставник у школи за 

образовање ученика са 
сметњама у развоју 

наставник у школи за 
образовање одраслих 

наставник општеобразовних 
предмета у средњој 
уметничкој школи 

(музичке,балетске ,ликовне) 
наставник стручног предмета у 
основној/средњој уметничкој 

школи (музичке,балетске, 
ликовне) 

наставник изборних и 

К4 
П3 1800,00 1.02. 

Стеван 
Станојевић, 

Даница Вукић 



факултативних предмета 
васпитач у предшколској 

установи 
медицинска сестра – васпитач 

васпитач у дому ученика 
стручни сарадник у 

предшколској установи 
стручни сарадник у школи 

сарадник (педагошки 
андрагошки асистент и 

помоћни наставник) 

08.02. 932 

Употреба напредних 
метода у 

реконструкцији 
саобраћајних незгода 

8 

Стручни 
предмети у 

средње 
стручном 

образовању 

наставник стручних предмета 
– средња стручна школа 

наставник у школи за 
образовање одраслих 

стручни сарадник у школи 

К1 
П3 3600,00 25.1. 

др Ненад 
Милутиновић; 

др Марко 
Маслаћ, 
Мастер 

инжењер 
саобраћаја,  

09.02. 796 
Планирање наставе 
хемије- смернице за 
квалитетну наставу 

8 Природне науке 

 
Наставник предметне наставе 

– основна школа 
Наставник предметне наставе 

-гимназија 
стручни сарадник у школи 

К1 
П3 2.700,00 1.02. 

Весна 
Милановић 
Владимир 
Вучковић 
Василије 
Планић 

23.02. 

 
 

510 
 
 
 

Образовање за 
одрживи развој – 
истраживачка и 

пројектна 
интердисциплинарна 

настава 

8 Oпшта питања 
наставе 

наставник разредне наставе 
наставник предметне наставе 

– основна школа 
Наставник предметне наставе 

– гимназија, 
стручни сарадник у школи 

 

К2  
П3 2100,00 13.2. 

Проф.др 
Слађана 

Анђелковић 
Данијела 

Рачић 



09.03. 
10.03. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

483 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Методе и облици 
ефикасне наставе и 

учења 
16 Општа питања 

наставе  

наставник разредне наставе, 
наставник предметне наставе 
– основна школа, наставник 

предметне наставе – 
гимназија, наставник 

општеобразовних предмета – 
средња стручна школа, 

наставник стручних предмета 
– средња стручна школа, 

наставник у школи за 
образовање одраслих, 

наставник општеобразовних 
предмета – у средњој 

уметничкој школи (музичке, 
балетске, ликовне), наставник 

стручног предмета у 
основној/средњој уметничкој 
школи, наставник изборних и 

факултативних предмета, 
васпитач у дому ученика, 
стручни сарадник у школи 

К2 
П3 3.600,00 1.03. 

 
 

проф.др 
Радован 

Антонијевић 
др Наташа 
Николић 

16.03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

554 

 
 
 
 
 

 
 
 

Примена мисаоних 
експеримената у 

настави 
8 Општа питања 

наставе 

Наставник предметне наставе 
– гимназија 

наставник општеобразовних 
предмета – средња стручна 

школа 
Наставник стручних предмета 

– средња стручна школа 
наставник у школи за 
образовање одраслих 

наставник општеобразовних 
предмета у средњој 

уметничкој школи (музичке, 
балетске,ликовне) 

наставник стручног предмета у 
основној/средњој уметничкој 
школи (музичке, балетске, 

ликовне) 
наставник изборних и 

факултативних предмета 
стручни сарадник у школи 

К2 
П3 2.100,00 10.03. 

Др Машан 
Богдановски 

Иван Умeљић 



06.04. 469 

Како развити 
предузетништво као 

међупредметну 
компетенцију 

8 Општа питања 
наставе 

наставник разредне наставе 
наставник предметне наставе 

– основна школа 
Наставник предметне наставе 

– гимназија 
наставник општеобразовних 
предмета – средња стручна 

школа 
Наставник стручних предмета 

– средња стручна школа 
наставник у школи за 
образовање одраслих 

наставник општеобразовних 
предмета у средњој 

уметничкој школи (музичке, 
балетске, ликовне) 

наставник изборних и 
факултативних предмета 
стручни сарадник у школи 

сарадник (педагошки 
андрагошки асистент и 

помоћни наставник) 

К2 
П3 1.900,00 25.03. 

Мирко 
Чакаревић 
,Драгана 

Чакареви’ћ, 
Живорад 

Миленовић, 
Азра 

Ахметовић 

До 
априла 926 

Репаратура 
машинских делова у 
функцији одрживог 

развоја 

8 

Стручни 
предмети у 
средњем 
стручном 

образовању 

наставник стручних предмета 
– средња стручна школа 

К1 
П3 2100,00  

др Милета 
Ристивојевић, 

др Зоран 
Стаменић,  

Зоран 
Николић,  
Немања 

Гостовић, 
Александар 

Димић, Душан 
Батало, Саша 

Хајнрих, 

  
  
  Детаље о семинарима из Понуде погледати на www.zuov.gov.rs                                                                                                               
  Семинари ће се реализовати ако се пријави најмање 20 учесника по програму.                                                                                     РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НИШ 
  Пријављивање на: info@rcnis.edu.rs 
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