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На основу члана 14. став 1., тачка 7. Одлуке о оснивању Регионалног центра, чл.17. и 
чл.40. став 3., тачка 17. Статута Регионалног центра за професионални развој 
запослених у образовању, Управни одбор Регионалног центра за професионални 
развој запослених у образовању, на својој тридесетчетвртој седници четвртог 
редовног сазива,  дана 23.12.2020. године доноси: 
 

ПРАВИЛНИК О ЦЕНАМА УСЛУГА  
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 

ОБРАЗОВАЊУ 
 

Члан 1. 
 Овим правилником утврђују се цене услуга у Регионалном центру за 
професионални развој запослених у образовању, и то цене следећих услуга: 
смештаја, исхране, организације семинара у дневним терминима, техничка подршка 
(одржавање, коришћење опреме, ИТ подршка и сл.), организације посете Парку 
знања, организације обука за кориснике ван образовања, изнајмљивање паркинг 
места, организација акредитованих семинара за наставнике – котизације, издавање 
сертификата, копирање, коричење, нарезивање ЦД-а. 
 

Члан 2. 
 Цене услуга из члана 1. овог Правилника, чине његов саставни део. 

 
Члан 3. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 
табли Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању.  
 
 а) СМЕШТАЈ 
 

 
* У ове цене је урачунато и коришћење климе и wireless интернет-а. 
** Попуст важи за групу од 15 и више особа за једну или више ноћи. 
 

 
 
 
 

Тип услуге Цена (по особи за једно ноћење) * 
Ноћење у једнокреветној соби 1.700,00 динара 
Ноћење у двокреветној соби            1.400,00 динара 
Ноћење  у једнокреветној соби  са 
попустом** 

1.600,00 динара 

Ноћење   у двокреветној соби  са попустом** 1.300,00 динара  
Боравишна такса      130,00 динара 

Остале услуге Цена  
Прање и пеглање веша 100,00 динара по килограму 
Пеглање одеће 100,00 динара по комаду 
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б) ИСХРАНА 
Тип услуге Цена (по особи) 
Доручак 330,00 динара 
Ручак 1, 2 750,00 динара 
Ручак 3 (посан) 900,00 динара 
Ручак 4, 5 600,00 динара 
Ручак 6 700,00 динара 
Ручак 7 850,00 динара 
Вечера 1 и 3  750,00 динара 
Вечера 2 (посна) 800,00 динара 
Вечера 4 ( вегетаријанска) 600,00 динара 
Вечера 5 500,00 динара 
Вечера 6 400,00 динара 
Коктел „К1“ 570,00 динара 
Коктел „К2“ 600,00 динара 
Коктел „К3“ 630,00 динара 
Коктел „К4“  660,00 динара 
Коктел „К5“ посан! 700,00 динара 
Коктел „К6“ 800,00 динара 
коктел – мини сендвичи и канапеи;  ланч пакети од 200,00 до 400,00 

динара 
Флаширана вода (0,5l) 50,00 динара 
Кафа  50,00 динара 
Пакет „П1“ (кафа, к.вода) 100,00 динара 
Пакет „П2“ (кафа, сок) 100,00 динара 
Пакет „П3“ (кафа, колач, к.вода)  150,00 динара 
Сендвич 250,00 динара 
Сендвич - вегетаријански 200,00 динара 
Коришћење услуга трпезарије или чајне кухиње, за сервирање 
освежења  

1.000,00 динара 

Коришћење услуга трпезарије или чајне кухиње, за сервирање 
хране 

2.000,00 динара 

* Цена трпезарије или кухиње није по особи, већ за целу групу, по паузи. 
 
в) ОРГАНИЗАЦИЈА СЕМИНАРА У ДНЕВНИМ ТЕРМИНИМА (08.00-20.00h) 
 
Просторија Трајање термина Цена (по термину) * 
Учионица 
(максимално 30 места) 

„Учионица 1“ до 4 сата 2.000,00 динара 
„Учионица 2“од 4 до 8 сати            2.000,00 динара 

Рачунарска учионица 
(максимално 15 места) 

„Рачунарска 1“ до 4 сата 2.000,00 динара 
„Рачунарска 2“ 4 до 8 сати 2.000,00 динара 

Конференцијска сала 
(максимално 150 места) 

„Сала 1“ до 4 сата  6.000,00 динара 
„Сала 2“ од 4 до 8 сати 6.000,00 динара 
„Сала В“ од 19ч до 21ч 2.000,00 динара 

* Напомена: наведене цене важе само уз одговарајућу техничку подршку, табела у 
наставку 
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г) ТЕХНИЧКА ПОДРШКА (одржавање, коришћење опреме, ИТ подршка и сл.) 
 

Трајање 
термина 

Цена по термину 

учионица рачунарска 
учионица 

сала 
 

до 4 сата 
 

„ТП1-1“ 
2.000,00 

„ТП2-1“ 
6.000,00 

„ТП3-1“ 
4.000,00 

од 4 до 8 сати „ТП1-2“ 
4.000,00 

„ТП2-2“ 
8.000,00 

„ТП3-2“ 
10.000,00 

Коришћење ZOOM 
платформе РЦ Ниш                     
у току једног 
месеца 

„ТП1-3“ 
1.500,00 

„ТП2-3“ 
1.500,00 

„ТП3-3“ 
1.500,00 

 
 
 
д) ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЕТЕ ПАРКУ ЗНАЊА                       80,00 динара (по особи) 
 
 
ђ) ОРГАНИЗАЦИЈА ОБУКА ЗА КОРИСНИКЕ ВАН ОБРАЗОВАЊА: обавештавање 
учесника, формирање спискова, пријем, израда ID-картица, уговарање превођења, 
исхране, додатне опреме, специфични захтеви. 

 
 
 
е) ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА                   12.000,00 динара  (месечно) 
 
 
 
ж) ОРГАНИЗАЦИЈА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА ЗА НАСТАВНИКЕ РЦ Ниш - КОТИЗАЦИЈЕ 
 

АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ Трајање (сати) ИЗНОС КОТИЗАЦИЈЕ 

 
Понуда подржаних семинара за 

школе и установе 
 

8 40.000,00 динара 
16 68.000,00 динара 
24 105.000,00 динара 

Трајање 
термина 

Цена по термину, зависно од величине групе и сложености 
техничке подршке 

<= 30 
 

31 до 60 61 до 90 
 

91  до 150 

до 4 сата 
 

„Организација 
обука 1“ 
4.000,00 

„Организација 
обука 3“ 

10.000,00 

„Организација 
обука 5“ 

16.000,00 

„Организација 
обука 7“ 

20.000,00 
од 4 до 8 
сати 

„Организација 
обука 2“ 
6.000,00 

„Организација 
обука 4“ 

12.000,00 

„Организација 
обука 6“ 

18.000,00 

„Организација 
обука 8“ 

24.000,00 
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Каталошка цена подржаних 
семинара 8  2.170,00 динара 

  1.500,00 динара 

НЕАКРЕДИТОВАНЕ ОБУКЕ   

Обука 1  3 500,00 динара 

Обука 2 4 700,00 динара 
Организација различитих 
школица/курсева/обука 20  8.000,00 динара 

Неакредитоване активности за 
наставнике   

Примери добре праксе 2 200,00 динара 
 
Напомена: Цене за котизације семинара су подложне корекцији у договору са 
ауторима/реализаторима семинара и финансијским могућностима школа 
 
з) ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА      100,00 динара  (по сертификату) 
 
 
и) КОПИРАЊЕ, КОРИЧЕЊЕ, НАРЕЗИВАЊЕ ЦД-а 
 
Формат Тип услуге Количина Цена по страници 

А4 једнострано фотокопирање (цб) 1-5 страница 7,00 динара 
6-20 страница 6,00 динара 
21-50 страница 5,00 динара 
51-100 страница 4,00 динара 
>100 страница 3,00 динара 

А3 једнострано фотокопирање (цб) 1-5 страница 14,00 динара 
6-20 страница 12,00 динара 
21-50 страница 10,00 динара 
51-100 страница 8,00 динара 
>100 страница 6,00 динара 

А4 обострано фотокопирање (цб) 1-5 страница 7,00 динара 
6-20 страница 5,00 динара 
21-50 страница 4,00 динара 
51-100 страница 3,00 динара 
>100 страница 2,00 динара 

А3 обострано фотокопирање (цб) 1-5 страница 14,00 динара 
6-20 страница 10,00 динара 
21-50 страница 8,00 динара 
51-100 страница 6,00 динара 
>100 страница 4,00 динара 

А4 фот.колор.папир  7,00 динара 
А4 ласерска штампа (цб) на папиру 1-5 страница 10,00 динара 

6-30 страница 8,00 динара 
>30 страница 6,00 динара 



Peruonamru rreHTap:a upo$ecuoHaJrHr4 pasnoj 3arrocJreHrD( y o6pasoeamy - Hraru

Oaaj qeHoeHrK ce npnnneuyje oa31.12.2420. ro4mne.

A{/ vnPABHOT OEEOPA
Craxroeilh

naceocKa r.urarvrna(u6) na xaoronv 1 crpanrua 30.00 nnHaoa
A4 je4xocrpaxa Kofl op r.uraMna 1-20 croaHuua 50.00 itilHaDa

21-50 crDaHnua 45,00 EilHapa
51-100 crpaHnua 40.00 Et HaDa
>100 crpannqa 35,00 EnHaoa

A4 Cxennpaue 1-10 croanmua 20,00 Anuapa
1 1-50 crpaHnua 15.00 trilHapa
>50 croanmua 10.00 nunapa

LUl Hapes[aalbe uarepniana na U.[ 1 U^u 60,00.qilHapa
A4 floaeehaaFbe cntapanoM <20 crpannua 50,00 IHHapa

21-50 croaHilua 60.00 a,Ar'aoa
>50 croaxrua 70,00 A14Hapa


