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ПОНУДА АКРЕДИТОВАНИХ СЕМИНАРА за СЕПТЕМБАР/OKTOБАР/НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР  2020. године 
 

Датум Кат.
бр. Назив програма Бр. 

бодова Област Циљна група *K/П Котизација Рок за 
пријаву 

Реализатори 
семинара 

 
 

19.9. 
 
 

378 Креативна припрема 
текстуалних задатака 8 Математика 

наставник разредне наставе 
васпитач у дому ученика 

стручни сарадник у школи 
сарадник (педагошки 

андрагошки асистент и 
помоћни наставник) 

 
К1 
П3 

 
 

1900,00 9.9. 

Маја 
Момировић, 

Лела Петровић, 
Бојан 

Богдановић, 
Миодраг Јањић, 

3.10 902 

Виртуелни хотел -
практична обука 

наставника за хотелско 
пословање 

8 
Стручни предмети 

у средњем 
стручном 

образовању 

Наставник стручних 
предмета- средња стручна 

школа 

К1 
П1 1900,00 25.9. 

Зоран 
Станковић, 

Зоран 
Муљевски 

10.10. 901 

Виртуелна туристичка 
агенција-практична обука 
наставника за агенцијско 

пословање 

8 
Стручни предмети 

у средњем 
стручном 

образовању 

Наставник стручних 
предмета- средња стручна 

школа 

К1 
П1 1900,00 5.10. 

Зоран 
Станковић, 

Зоран 
Муљевски 

17.10. 4 

Разговор о књизи у 
школској библиотеци у 

функцији социјализације 
ученика и превенције 
вршњачког насиља 

8 Библиотекарство 

наставник разредне наставе, 
наставник предметне 

наставе – основна школа, 
наставник предметне 
наставе – гимназија, 

наставник општеобразовних 
предмета – средња стручна 
школа, стручни сарадник у 

школи 

К2 
П1 

 
 
 

2100,00 
 12.10. 

др Жељко 
Вучковић,  
др Весна 

Црногорац 

17.10. 359 

 
Примена GeoGebrе у 
настави математике у 
основним и средњим 

школама 

8 Математика 

наставник разредне 
наставе;наставник 

предметне наставе – 
основна школа;Наставник 

предметне наставе – 
гимназија;наставник 

општеобразовних предмета 
– средња стручна школа; 

К1 
П1 

 
1900,00 12.10. 

др Јелена 
Милошевић, 

Милена 
Ђорђевић, 

Марина 
Милошевић 

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


наставник у школи за 
образовање ученика са 

сметњама у развоју; 
наставник у школи за 
образовање одраслих 

18.10 457 Информатичке мрвице 
 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 ученика са 

сметњама у развоју 
наставник изборних и 

факултативних предмета 
васпитач у предшколској 

установи 

K2 
П2 

Појединачна 
котизација 

 
1900,00 

 
 

13.10. 

 
Младен 

Јовановић, 
Веселинка 
Станковић, 
Валентина 
Вељковић 
Николић,  

За 
школу/установу 
(30 полазникa) 

 
44000,00 

24.10. 793 Методе очувања живих 
врста у ex situ  условима 8 Природне науке 

наставник разредне наставе, 
наставник предметне 

наставе  
основна школа,наставник 
предметне наставе 

гимназија,  
наставник општеобразовних  
предмета – средња стручна 

школа 
 

К1 
П3 

 
1900,00 

 
19.10. 

др Бојан 
Златковић, др 

Славиша 
Стаменковић, 
др Светлана 

Тошић, 
Милица 
Андрејев 

31.10. 
1.11. 304 

Школа Будућности- 
Microsoft програмима до 

савремене наставе 
 

16 Информатика 

наставник разредне 
наставе;наставник 

предметне наставе – 
основна школа; 

Наставник предметне 
наставе – 

гимназија;наставник 
општеобразовних предмета 

– средња стручна 

К1 
П1 

Појединачна 
котизација 

 
3900,00 

25.10. 

Јасмина 
Марковић , 

Зорица 
Милојковић, 

Марија 
Петровић, 

Сузана Ристић, 



школа;Наставник стручних 
предмета - средња стручна 

школа;наставник 
општеобразовних предмета 
у средњој уметничкој школи 

(музичке, 
балетске,ликовне);стручни 
сарадник у предшколској 

установи;стручни сарадник у 
школи;сарадник (педагошки 

андрагошки асистент и 
помоћни наставник)   

За 
школу/установу 
(30 полазникa) 

 
74000,00 

 
 
 
 
 

7.11. 

 
 
 
 
 

218 

 
 
 
 
 

Час по мери детета 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 

Деца/ученици 
којима је 

потребна додатна 
образовна 
подршка 

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 

 
 

Појединачна 
котизација 

 
1900,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.11. 

 
 
 
 
 
 

Валентина 
Вељковић 
Николић 

Веселинка 
Станковић 

 
 
 

За 
школу/установу 
(30 полазникa) 

 
44000,00 

13.11. 
14.11. 
15.11. 

15 

Вештине за 
адолесценцију- 

превенција злоупотребе 
психоактивних супстанци 

и ризичног понашања 
младих 

(Програм је један од 
препоручених програма за 

планирање превенције 
употребе дроге код ученика 

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, 

К3 
П4 

Појединачна 
котизација 

6550,00 
8.11. 

Весна Петровић 
Урошевић, 
Споменка 

Ћирић 
Јанковић, 
Борислава 

Максимовић 



у Стручном упутству 
Министра просвете) 

 
 

балетске, ликовне), 
наставник изборних и 

факултативних предмета, 
васпитач у дому ученика, 

стручни сарадник у школи, 
сарадник (педагошки, 

андрагошки асистент и 
помоћни наставник) 

14.11. 921 
 
Организација наставе у 

наставној бази 
8 

Стручни предмети 
у средњим 
стручним 
школама 

наставник стручних 
предмета – средња стручна 
школа, стручни сарадник у 

школи 

К1 
П3 

Појединачна 
котизација 

 
1900,00 

 9.11. 

Бисерка 
Светозаревић, 

Јасмина 
Поповић, 

Роберт Нађ 
За 

школу/установу 
(30 полазникa) 

44000,00 

22.11. 331 

Употреба мобилних 
апликација за 

побољшање квалитета 
наставе и учења: 

паметни телефон као 
наставно средство 21. 

века 
 

8 Информатика 

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 (музичке, 

балетске, ликовне), 
наставник изборних и 

факултативних предмета 

К2 
П1 

 
 
    
 
 
Појединачна 
котизација 

 
1900,00 

 
16.11. Ана Живковић, 

Марјан Миланов  
 

За 
школу/установу 
(30 полазникa) 

 
44000,00 



28.11. 
29.11. 446 

Индивидуализација 
наставе уз уважавање 
разлике у стиловима 

учења ученика 
 

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 ученика са 
сметњама у развоју; 

наставник стручног предмета 
у основној/средњој 
уметничкој школи 

(музичке,балетске,ликовне);н
аставник изборних и 

факултативних предмета; 
стручни сарадник у школи; 

сарадник (педагошки, 
андрагошки асистент и 

помоћни наставник) 

К2 
П1 

Појединачна 
котизација 

 
3700,00 

23.11. 

Др Душан 
Ранђеловић 

Милица 
Стевановић 

За 
школу/установу 
(30 полазникa) 

 
74.000,00 

1.12.   397 

 
 

Квизом до успешног 
завршног испита 

 

8 Општа питања 
наставе 

наставник предметне 
наставе – основна школа 

К1 
П3 

 
2000,00 

 
25.11. 

Борица Ћирић 
Татјана Мишић 

Марина 
Најдановић 

Лукић 

5.12. 
6.12. 

 
215 

 

 
 

Стратегије, методе и 
технике рада у 

инклузивној учионици 

 
16 

 
 
 

Деца/ученици 
којима је 

потребна додатна 
образовна 
подршка 

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, 

К3 
П1 

Појединачна 
котизација 

 
3700,00 

 

30.11. 

Љиљана 
Радовановић 

Тошић  
Владица Тошић 



наставник општеобразовних 
предмета –

средњоуметничкој школи 
(музичке, балетске, ликовне), 

васпитач у предшколској 
установи, васпитач у дому 

ученика, стручни сарaдник у 
предшколској установи, 

стручни сарадник у школи, 
сарадник (педагошки, 

андрагошки асистент и 
помоћни наставник)) 

За 
школу/установу 
(30 полазникa) 

 
74.000,00 

12.12. 56 

 
 
 

Планирање превенције и 
ефективно /ефикасно 

реаговање на насиље у 
образовно васпитним и 
васпитно образовним 

установама 
 

8 Васпитни рад 

наставник стручног предмета 
у основној/средњој 

уметничкој школи (музичке, 
балетске, ликовне), 

наставник изборних и 
факултативних предмета, 
васпитач у предшколској 

установи, васпитач у дому 
ученика, стручни сарaдник у 

предшколској установи, 
стручни сарадник у школи, 

сарадник (педагошки, 
андрагошки асистент и 

помоћни наставник), 
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) 

К3 
П4 

 
 
 
 
 
 

Појединачна 
котизација 

 
1900,00 

 
 

7.12. 
 

Милена 
Младеновић 

Младен 
Јовановић 

За 
школу/установу  
(30 полазника) 

 
 44 000,00 



14.12. 399 

 
Планирање стручног 

усавршавања 
запослених у основним и 

средњим школама 

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 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;стручни сарадник у 
школи 

К1 
П3 

 
 
 
 
 
 

Појединачна 
котизација 

 
1900,00 

 
 

8.12. 
Виолета Панчић 

Јелена 
Анђелковић 

За 
школу/установу 
(30 полазника) 

 
44 000,00 

 
Детаље о семинарима из Понуде погледати на www.zuov.gov.rs и www.rcnis.edu.rs (најава). 
 

http://www.zuov.gov.rs
http://www.rcnis.edu.rs


Котизације појединачне укључују – хонораре и путне трошкове реализатора (бруто), освежење за учеснике, уверења. За личне уплате 
наставника котизација се умањује за 10%. 
Котизација за групу ако се семинар реализује у установи/школи укључује: хонораре (бруто) и уверења за учеснике. 
Котизација за групу укључује: хонораре (бруто), уверења за учеснике и и освежење за учеснике ако се семинар реализује у  
Регионалном центру Ниш  
*K/П - Компетенција/Приоритет 


