
 
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 / ФЕБРУАР / МАРТ / АПРИЛ  2017. године 

 

Датум Кат.
бр. Назив програма 

Број 
бод
ова 

Област Циљна група 

Комп
етенц
ија/Пр
иорит

ет 

Котиза
ција 

Рок 
за 

прија
ву 

Реализатори 
семинара 

31.1. 648 
Виртуелни хотел -
практична обука 

наставника за хотелско 
пословање 

8 

Стручни 
предмети у 
средњем 
стручном 

образовању 

Наставник стручних предмета- 
средња стручна школа 

К1 
П3 900,00 24.1. Зоран Станковић, 

Зоран Муљевски 

 
8.2. 

 
969 

Савремена настава 
грађанског васпитања 

усмерена на развој 
ученичких компетенција 

8 
Факултативни и 

изборни 
предмети 

наставник разредне наставе, 
наставник предметне наставе – 

основна школа, наставник предметне 
наставе – гимназија, наставник 

општеобразовних предмета – средња 
стручна школа , 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) 

К1 
П3 2.400,00 1.2. 

Зорица Сорак,  
Неда Богојевић 

Прековић, 
Владимир 

Средојевић,  
Невена Шћепановић 

 
9.2. 

 
78 Програм подршке 

одељењском старешини 12 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 

ученика са сметњама у развоју, 
наставник општеобразовних 

предмета – у средњој уметничкој 
школи (музичке, балетске, ликовне), 

наставник стручног предмета у 

К4 
П4 2.600,00 31.1. 

Катарина Дуњић 
Мандић, 

Гордана Поповић 
Божанић,  

Татјана Јаћимовић 



основној/средњој уметничкој школи 
(музичке, балетске, ликовне), 

наставник изборних и факултативних 
предмета, стручни сарадник у школи, 

сарадник (педагошки, андрагошки 
асистент и помоћни наставник) 

9.2. 647 
Виртуелна туристичка 

агенција-практична обука 
наставника за агенцијско 

пословање 
8 

Стручни 
предмети у 
средњем 
стручном 

образовању 

Наставник стручних предмета- 
средња стручна школа 

К1 
П3 900,00 3.2. Зоран Станковић, 

Зоран Муљевски 

 
10.2. 
11.2. 
12.2. 

 
 

20 

Вештине за 
адолесценцију – 

превенција злоупотребе 
психоактивних супстанци 

и ризичног понашања 
младих (област: васпитни 

рад) 

24 Васпитни рад 

наставник разредне наставе, 
наставник предметне наставе – 

основна школа, наставник у школи за 
образовање ученика са сметњама у 

развоју, наставник стручног предмета 
у основној/средњој уметничкој школи 

(музичке, балетске, ликовне), 
наставник изборних и факултативних 
предмета, васпитач у дому ученика, 
стручни сарадник у школи, сарадник 
(педагошки, андрагошки асистент и 

помоћни наставник) 

К3 
П1 2.700,00 5.2. 

Весна Петровић 
Урошевић, 

Споменка Ћирић 
Јанковић, 
Борислава 

Максимовић 

26.2. 146 
Имплементација 

стандарда у наставни 
процес 

8 Друштвене 
науке 

наставник предметне наставе 
ОШ,Гимназија, наставник опште 
образовних предмета – средња 

стручна школа, средња уметничка 
школа 

К1 
П2 2.500,00 17.2. 

Проф др Момчилo 
Павловић, 

Бојана Стевановић, 
Саша Анђелковић 

 

 
11.3. 
12.3. 

15 Одељењски старешина у 
савременој школи 

20 
(2 

дана) 
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 

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 факултативних 
предмета, васпитач у предшколској 

установи, медицинска сестра – 
васпитач, васпитач у дому ученика, 

К3 
П2 4.200,00 4.3. 

Милка Павловић, 
Славица Симић, 

Весна Ешпек,  
Дивна Марковић, 
Маријана Алексић 

Симовић,  
Севда Рамовић, 

Радица Благојевић 
Радовановић  



стручни сарaдник у предшколској 
установи, стручни сарадник у школи, 

сарадник (педагошки, андрагошки 
асистент и помоћни наставник 

18.3. 632 
Вршњачко учење и 

концептуална настава 
природних наука 

8 Природне науке 

Наставник предметне наставе ОШ, 
Гимназија, наставник опште 

образовних предмета – средња 
стручна школа, средња уметничка 

школа 

К2 
П3 2.150,00 10.3. 

Јелена 
Радовановић, 

Владан Младеновић 

22.3. 
23.3. 
24.3. 

87 

Умеће одрастања –
оснаживање наставника и 
васпитача за васпитни и 

превентивни рад са 
адолесцентима 

20 Васпитни рад 

наставник предметне наставе – 
основна школа, наставник предметне 

наставе – гимназија, наставник 
општеобразовних предмета – средња 
стручна школа , наставник стручних 
предмета – средња стручна школа, 

наставник општеобразовних 
предмета – у средњој уметничкој 

школи (музичке, балетске, ликовне), 
наставник изборних и факултативних 
предмета, васпитач у дому ученика, 
стручни сарадник у школи, сарадник 
(педагошки, андрагошки асистент и 

помоћни наставник) 

К3 
П4 6.250,00 17.3. 

Ирена Лободок 
Штулић, 

Милка Михајловић 

1.4. 54 Наставник као креатор 
климе у одељењу 8 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 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, 

сарадник (педагошки, андрагошки 
асистент и помоћни наставник) 

К3 
П1 3.300,00 23.3. 

др Миља Вујачић, 
др Душица 
Малинић,  

мр Дејан Станковић, 
др Милан Станчић 

1.4. 
2.4. 649 

Виртуелно предузеће – 
учешће на сајму 

виртуелних предузећа 
16 

Стручни 
предмети у 

средње 
стручном 

образовању 

наставник стручних предмета – 
средња стручна школа, наставник у 

школи за образовање одраслих, 
наставник изборних и факултативних 

предмета 

К1 
П1 3.200,00 25.3. 

Мр Љиљана 
Максимовић 

Рубежановић, 
Мср.екон. Ана 

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


