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I  УВОД 
 

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, 
основан је одлуком Скупштине Града Ниша, уз подршку Владе Краљевине Норвешке и 
Министарства просвете и спорта Републике Србије.  

 
Одлуком Скупштине Града Ниша о оснивању Регионалног центра за 

професионални развој запослених у образовању (Службени лист Града Ниша бр. 
66/2003, 40/2004 и 05/2005, 94/2010 и 138/2017), одређени су и циљеви оснивања 
Регионалног центра: обезбеђивање квалитета образовања и васпитања, стварање 
услова за обављање послова везаних за развој, праћење и осигурање квалитета рада 
и стручности наставника, васпитача, стручних сарадника и директора у предшколском, 
основном и средњем образовању и васпитању, праћење стандарда знања, вештина и 
способности потребних за наставничку професију и за професионално напредовање, 
лиценцу и регистар лиценци, акредитацију и вредновање програма за стручно 
усавршавање, учествовање у остваривању међународних програма у области 
стручног усавршавања. 

Регионални центар је основан  са циљем обављања развојних, саветодавних, 
истраживачких и стручних послова у предшколском, основном и средњем образовању 
и васпитању ради обезбеђивања бољег квалитета.  

II  ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА   
 

Органи  Регионалног центра су: Директор, Управни одбор и Надзорни одбор. 
 

1) ДИРЕКТОР 
 
Решењем Скупштине Града Ниша бр.06-141/2017-47-11-02 од 14.03.2017., за 

директора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању 
Ниш, именована је Данијела Марковић, професор разредне наставе.  
 

2) УПРАВНИ ОДБОР 
 
Решењем о именовању чланова Управног одбора број 06-1025/2017-10-12-02 

од 01.11.2017.године Скупштина Града Ниша именовала је чланове Управног одбора: 
Милијану Станковић (проф.разредне наставе), Милана Гашића (дипл. економиста), 
Горана Стошића (подофицир), а из редова запослених: Вању Маниташевић (магистар 
хемије) и Славицу Митровић (плетач). 

Управни одбор је у овом сазиву, у 2020. години одржао пет (5) седница.  
 
 

3) НАДЗОРНИ ОДБОР 
 

Решењем о именовању чланова Надзорног одбора Регионалног центра, број 
06-1243/2018-23-17-02 од 19.11.2018. године, Скупштина Града Ниша именовала је 
чланове Надзорног одбора: Мирослава Ристића (адвокат), из редова запослених 
Јелену Анђелковић (професор биологије), а решењем о именовању број 06-955/2020-
21-4-02 од 02.11.2020. године Драгану Добреновић (дипломирани педагог). 
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III  АКТИВНОСТИ 

Активности за наставнике, стручне сараднике, васпитаче и 
директоре школа/установа 2020. године 

 
Регионални центри/центри за стручно усавршавање су део Закона о основама 

система образовања и васпитања, члан 55 („Сл.гласник РС“, бр.88/2017, 27/2018-
др.закон, 10/2019 и 6/2020), и Правилника о сталном стручном усавршавању и 
напредовању у звање наставника, васпитача и стручних сарадника, члан 4. Став 3. 
(“Сл.гласник РС“, број  81/2017 и 48/2018). 

Организациона јединица за професионални развој је једна од три 
организационе јединице РЦ-а и њена обавеза је унапређивање професионалног 
развоја запослених у образовању. Професионални развој запослених у образовању је 
сложен процес који подразумева перманентно развијање компетенција наставника, 
васпитача и стручних сарадника. Саставни и обавезни део професионалног развоја 
наставника је стручно усавршавање и развој каријере – напредовање кроз одређена 
звања (Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звање  
наставника, васпитача и стручних сарадника (Сл.гласник РС, бр.81/2017 и 
48/2018). 

Наставник, васпитач и стручни сарадник, у складу са чланом 23. 
Правилника о сталном стручном усавршавању има обавезу: „У оквиру пуног 
радног времена наставник, васпитач и стручни сарадник има 64 сата 
годишње различитих облика стручног усавршавања, и то:  
1) 44 сата стручног усавршавања које предузима установа у оквиру својих 
развојних активности из члана 4. став 1. тачка 1) овог Правилника;  
2) 20 сати стручног усавршавања из члана 4. став 1. тач. 2)-4) овог 
Правилника, за које има право на плаћено одсуство“). 

Инструменти рада организационе јединице за професионални развој су 
Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за 
2018/2019/2020/2021. и Листа приоритетних програма које је прописао 
Министар просвете, науке и технолошког развоја. Актуелни Каталог Завода за 
унапређивање образовања и васпитања је састављен септембра 2018. године и важи 
три школске године. Од укупно 1021 програма у актуелном Каталогу, 16 програма је 
подржао Регионални центар Ниш. 

  
У 2020. години организовано је 68 активности за 3871 учесника (наставника, 

васпитача, директора, стручних сарадника, студената, ученика), што је драстично 
мањи учинак од броја реализација у 2019. години. ( 70% мање активности и 54% мањи 
број учесника). 

 
У сложеној ситуацији у којој се Регионални центар нашао услед епидемије 

Ковида 19, која захтева висок ниво разумевања, толеранције и прилагођавања, 
активности из програма стручног усавршавања наставника, активности Научног клуба 
и друге активности Регионалног центра прилагођаване су новонасталој ситуацији, 
укључујући и онлајн реализацију догађаја. 
 

Укупан број активности за наставнике, стручне сараднике, васпитаче, директоре 
школа и остале кориснике услуга РЦ-а  реализованих у 2020. години груписан је у 
Табели 1. 
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Табела 1 

 
Назив активности број 

актив 
број 
учесника 

Акредитовани семинари из каталога у РЦ Ниш 6 107 
Акредитовани семинари из каталога ван РЦ 
Ниш 

9 190 

Друге активности за просветне раднике 39 1552 
Активности у Научном клубу Ниш 14 2022 
УКУПНО У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА 68 3871 
Активности за друге циљне групе 249 5970 
Број ноћења у РЦ 663 

 
 

1) АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ ИЗ КАТАЛОГА  
 

У периоду јануар – децембар 2020. године, у  организацији Регионалног центра 
Ниш, у самој Установи је одржано шест (6) акредитованих семинара за просветне 
раднике.  У другим центрима, школама и установама а у организацији Регионалног 
центра Ниш реализовано је девет (9), при акредитацији од РЦ-а Ниш подржаних 
семинара.  
 

У актуелном Каталогу стручног усавршавања наставника који важи до краја 
школске 2020/2021. године Регионални центар Ниш је заступљен са 16 акредитованих 
програма стручног усавршавања. У школским 2018/2019. 2019/2020. и 2020/2021. 
годинама релизовани су 97 пута, што у самом Регионалном центру, што у другим 
установама различитих места Републике Србије а просечна оцена свих реализација је 
3,37 и она говори о квалитету подржаних семинара (оцена 4 је највећа оцена). Највећи 
број реализација по актуелном Каталогу имао је семинар Употреба мобилних 
апликација за побољшање квалитета наставе: паметни телефон као наставно 
средство 21. века, 15 реализација са просечном оценом 3,85. 

У 2020. години је највише реализација имала обука Умeћe кoмуникaциja - 
кaкo дa гoвoримo и слушaмo дa би учeници хтeли дa нaс чуjу и дa рaзгoвaрajу 
сa нaмa, Удружења Психокод из Београда.  

 
Регионални центар је понуду за реализацију програма стручног усавршавања и 

осталих активности урадио после урађене анализе потреба наставника и стручних 
сарадника нишких основних и средњих школа. Тежио је да одговори на потребе 
запослених у образовању и допринесе развоју компетенција запослених у образовању, 
али је ситуација изазвана вирусом Ковид 19 допринела да се понуде тј. планови 
организације семинара по тромесечјима, нису могли реализовати.  

Запослене у Организационој јединици за професионални развој су пружале 
подршку школама и наставницима појединцима у процесу планирања, реализације и 
праћења стручног усавршавања у мери у којој су се школе обраћале Регионалном 
центру Ниш за подршку. 

Реализације петнаест семинара су испраћене и урађени су извештаји који су 
достављени Заводу за унапређивање васпитања и образовања. Реализована је и 
обавеза праћења ефеката обука путем годишњих извештаја аутора. 

И поред јасно утврђене процедуре у вези финансирања реализације 
семинара у Регионалном центру (2018. година), тада са Секретаријатом за 
образовање, недовољан број школа је користио Регионални центар за 
организацију акредитованих обука. 
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И поред ситуације изазване пандемијом, своје редовне месечне састанке је  
осам од четрнаест стручних актива различитих наставних предмета и струка на нивоу 
града реализовало у Регионалном центру. Најангажованији су били активи економске 
групе предмета и актив, тј. Секција психолога Града Ниша. Актив економске групе 
предмета је 23. марта 2020. организовао регионални састанак, а 26-27. новембра 
2020. састанак Актива је организовао користећи онлајн подршку Регионалног центра. 
Сви остали састанци, њих 16, реализовани су у Установи.  
 

И током 2020. године, у мери у којој је ситуација дозвољавала, у Регионалном 
центру су презентовани примери добре праксе школа, школских тимова и наставника 
појединаца. 

 
 
У табелама испод се налазе информације о у 2020. години реализованим 

акредитованим семинарима у Регионалном центру (Табела 2), и акредитованим 
семинарима подржаним од стране Регионалног центра Ниш а реализованим у 
школама, другим центрима за усавршавање наставника и осталим установама 
(Табела 3). 

 
Табела 2 

 
Акредитовани семинари из каталога реализовани у РЦ Ниш 

 
Р. 
бр. 

 
Датум 

кат. 
бр. 

Назив 
Семинара / бр.бодова 

полазници Бр. 
учесника 

Организатор 

1. 10-
11.02. 

215 Стратегије, методе и 
технике рада у инклузивној 
учионици 

Наставници  
ОШ и СШ 

15 Регионални 
центар Ниш 

2. 21/23.02. 171 Умeћe кoмуникaциja - кaкo 
дa гoвoримo и слушaмo дa 
би учeници хтeли дa нaс 
чуjу и дa рaзгoвaрajу сa 
нaмa 

Наставници  
ОШ и СШ 

22 Регионални 
центар Ниш 

3. 29.02.  154 Управљање емоцијама- 
јачање личне одговорности 
у спречавању и 
превазилажењу конфликта 

Наставници  
ОШ и СШ 

9 Регионални 
центар Ниш 

4. 28/30.08. 171 Умeћe кoмуникaциja - кaкo 
дa гoвoримo и слушaмo дa 
би учeници хтeли дa нaс 
чуjу и дa рaзгoвaрajу сa 
нaмa 

Наставници  
ОШ и СШ 

25 Регионални 
центар Ниш 

5. 2-4.10. 171 Умeћe кoмуникaциja - кaкo 
дa гoвoримo и слушaмo дa 
би учeници хтeли дa нaс 
чуjу и дa рaзгoвaрajу сa 
нaмa 

Наставници  
ОШ и СШ 

27 Регионални 
центар Ниш 

6. 17.10. 4 Разговор о књизи у 
школској библиотеци у 
функцији социјализације 
ученика и превенције 
вршњачког насиља 

Школски 
библиотекари 

9 Регионални 
центар Ниш 

УКУПНО: 6                                                                                                                      107 
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Акредитовани семинари из каталога 
реализовани у школама, установама и другим регионалним 

центрима/центрима за стручно усавршавање 
 

Табела 3 
 

Р. 
Б. 

Датум кат. 
Бр. 

Назив 
Семинара / бр.бодова 

полазници Бр. 
Уч. 

Организатор/ Место 
реализације 

1. 11.01. 331 Употреба мобилних апликација за 
побољшање квалитета наставе и 
учења, паметни телефон као 
наставно средство 21. века 

Колектив школе 30 Медицинска школа 
Суботица 

2. 
 

9-10. 
02. 

304 Школа будућности – Microsoft 
програмима до савремене наставе 

Колектив школе 27 ОШ „Браћа 
Вилотијевић“ 
Краљево 

3. 11.02. 793 Meтoдe oчувaњa живих врстa у ex 
ситу услoвимa 

Наставници  
ОШ и СШ из 
Крагујевца 

22 Економска школа у 
Крагујевцу 

4. 7.03. 4 Разговор о књизи у школској 
библиотеци у функцији 
социјализације ученика и 
превенције вршњачког насиља 

Школски 
библиотекари 

15 Реализација у ЦСУ 
Крушевац  

5. 14.03. 921 Организација наставе у наставној 
бази 

Наставници средње 
стручне школе 

30 Реализација у школи 
«Прота Стеван 
Димитријевић» 
Алексинац 

6. 
 

10-12. 
06. 

15 Вештина за адолесценцију-
превенција злоупотребе 
психоактивних супстанции 
ризичног понашања младих 

Наставници и 
васпитачи у Дому 

15 Дoм учeникa срeдњих 
шкoлa "Mилутин 
Mилaнкoвић" 
Београд 

7. 30.10. 921 Организација наставе у наставној 
бази 

Део наставника 
који предаје 
стручне предмете 

17 Економска школа 
Пирот 

8. 31.10. 218 Час по мери детета Колектив школе 20 ОШ Радоје 
„Домановић“ 
Крагујевац 

9. 30.12. 902 Виртуелни хотел –практична 
обука наставника за хотелско 
пословање 

Колектив школе 14 Техничка школа 
Пожега 

УКУПНО :   9                                                                                                                190 

 
2) ДРУГЕ АКТИВНОСТИ ЗА ПРОСВЕТНЕ РАДНИКЕ; 

АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ 
 

Током 2020. године у Регионалном центру су реализоване  неакредитоване 
трибине и предавања за наставнике као и активности за ученике и студенте и 
наставнике у Научном клубу и Парку знања. Укупно педесет три (53), што је за 60% 
мање у односу на 2019. годину. Пандемија ковида 19 је и овде учинила своје. 

Реализована је једна изложба у сарадњи са Француским институтом. 
Почетком марта је реализовано веома корисно предавање на тему безбедности 

деце на интернету које је било намењено наставницима, стручним сарадницима, 
директорима школа, али и родитељима на тему безбедности деце на интернету. 
Предавању је присуствовало 100 људи а слушаоци су добили врло корисне савете и 
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упутства како да се у ери онлајн насиља над децом понесу и шта да у тим случајевима 
предузму. 

Факултет политичких наука из Београда је у Регионалном центру организовао 
тродневну Конференцију „Аксиологија физичких вежбања“, за педагоге физичког 
васпитања.   

У 2020. је забележена и активност за нишке васпитаче у организацији 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на тему: „Инспиративна средина 
за интегрисано учење“. 

Реализовано је више трибина за наставнике, веома корисног садржаја: “Burnout 
- синдром изгарања на раду”, „Eмпатија и солидарност, "Пaртнeрски и пoрoдични 
oднoси“, „Увек може боље - терет перфекционизма“, „Освета или опрост“.  

Највећи број трибина је организован у сарадњи са центром Психонега. 
 
 
 
У Табели 4 се налазе информације о реализованим неакредитованим 

активностима у Регионалном центру Ниш, за наставнике у 2020. години.  
  

 
Табела 4 

 
 

Р. 
б. 

Датум Назив 
 

Организатор Број 
учесн. 

полазници 

1. 16.01. Актив наставника грађанско 
васпитање 

Регионални центар 18 Наставници ГВ 

2. 15-
30.01. 

Интерактивна изложба 
Француси  Институт 

Регионални центар 140 Ученици нишких 
школа 

3. 21.01. Састанак Подружнице 
педагога  

Регионални центар 25 Школски 
педагози 

4.  22.01. Обележавање међународног 
дана интелигенције 

Регионални центар 60 Наставници ОШ 
и СШ 

5. 23.01. Састанак секције психолога Регионални центар 28 Школски 
психолози 

6. 24.01. Радионица за тренере у 
оквиру пројекта Школе за 
21.век 

Бритиш Кансел 
(British Council) 

40 Наставници 
тренери у 
пројекту 

7. 28.01. Месечни састанак Актив 
наставника физике 

Регионални центар 15 Наставници 
физике 

8. 28.01. Састанак Удружења 
сарадника предшколских 
установа 

Удружења 
сарадника 
предшколских 
установа 

30 Стручни 
сарадници 
 ПУ 

9. 05.02. Састанак Актива 
наставника економске групе 
предмета 

Регионални центар 15 Наставници 
стручних 
предмета 

10. 06.02. Вече менталног 
здравља:Трибина “Burnout - 
синдром изгарања на раду” 

Регионални центар 50 Наставници ОШ 
и СШ 

11. 19.02. Састанак Актива 
наставника хемије 

Регионални центар 8 Наставници 
хемије 

12. 28.02. Промоција уџбеника за 7. 
разред ОШ за шест 
предмета 

БИГЗ 250 Наставници ОШ 
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13. 4.03 Презентација уџбеника 
Издавачке куће "ВУЛКAН 
знaњe" 

ВУЛКAН 
издаваштво 

70 Наставници ОШ 

14. 5.03 Презентација пројекта „Шта 
те спречава да читаш 

Регионални центар 30 Наставници ОШ 
и СШ 

15. 9.03 Предавање: Безбедност деце 
на интернету 

Регионални центар 100 Наставници ОШ 
и СШ 

16. 10.03. Састанак Актива 
нaстaвникa гeoгрaфиje 
oснoвних и срeдњих шкoлa 

Регионални центар 16 Наставници 
географије 

17. 10.03.  Састанак Актива 
нaстaвникa ликoвнe групe 
прeдмeтa 

Регионални центар 12 Наставници 
ликовне групе 
предмета 

18. 10.03. Састанак Друштва за 
српски језик и књижевност 
Ниш 

Регионални центар 30 Наставници 
српског језика 

19. 12.03. Састанак Секције психолога 
основних и средњих школа 

Регионални центар 22 Школски 
психолози 

20. 26.03. Састанак Регионалног 
Актива наставника 
економске групе предмета 

Регионални центар 
онлајн 

12 Наставници 
стручних 
предмета 

21. 4.04. Предавање „Неколико речи 
о речима“ 

Регионални центар 
онлајн 

50 Наставници ОШ 
и СШ 

22. 12.04. Прeдaвaњe „Eмпатија и 
солидарност“ 

Регионални центар 
онлајн 

50 Наставници ОШ 
и СШ  

23. 1.05 Вeбинaр "Пaртнeрски и 
пoрoдични oднoси“ 
 

Регионални центар 
онлајн 

60 Наставници ОШ 
и СШ  

24. 10-
12.09. 

Конференција „Аксиологија 
физичког вежбања“ 

Факултет 
политичких наука 
Београд 

15 Педагози 
физичког 
васпитања 

25. 15.09. Актив наставника 
економске групе предмета 

Регионални центар 14 Наставници 
струч. предмета  

26. 16.09. Вече менталног здравља-
Увек може боље- терет 
перфекционизма 

Регионални центар 100 Наставници ОШ 
и СШ  

27. 18.09. Презентација сајта Моја 
учионица 

Регионални центар 25 Наставници ОШ 
и СШ 

28. 19.09.  Радионица е Портфолио 
директора школе/ 
предшколске установе 
 

Регионални центар 8 Директори 
установа 

29. 19-
20.09. 

Обука Инспиративна 
средина за интегрисано 
учење 

Министарство 
просвете 

23 васпитачи 

30. 21.09. Актив наставника- 
грађанско васпитање 

Регионални центар 20 Наставници 
грађанског 

31. 26-
27.09. 

Обука Инспиративна 
средина за интегрисано 
учење 

Министарство 
просвете 

21 васпитачи 

32. 29.09. Актив наставника физике Регионални центар 13 Наставници 
физике 

33. 13.10. Вече менталног здравља 
трибина: Освета или  

Регионални центар 70 Наставници ОШ 
и СШ 
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опрост  
34. 20.10.  Састанак подружнице 

педагога 
Регионални центар 18 Школски 

педагози 
35. 27.10. Састанак Актива 

наставника физике 
Регионални центар 20 Наставници 

физике 
36. 28.10. Састанак Секције школских 

психолога 
Регионални центар 15 Школски 

психолози 
37. 26-

27.11. 
Састанак Актива 
наставника економске групе 
предмета 

 РЦ онлајн 10 Наставници 
стручних 
предмета онлајн 

38. 15.12. Састанак Секције школских 
психолога 

Регионални центар 18 Наставници 
стручних 
предмета онлајн 

39. 16.12. Приказ примера добре 
праксе: Аутизам је моја 
супер моћ. Која је твоја? 

Регионални центар 67 Наставници 
стручних 
предмета онлајн 

УКУПНО:    39                                                                                                               1552 
 

 
Наставници, васпитачи и стручни сарадници су на све активности долазили 

редовно и добијали су потврду о присуству, доказ за сате стручног усавршавања који 
нису сати акредитованих обука/семинара (дефинисано Правилником о сталном 
стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних 
сарадника, „Службени гласник број 48/18 и 48/2018“) . 

 
 
У Научном клубу, формираном 2016. године у сарадњи са Центром за 

промоцију науке из Београда и подржаном од Града Ниша, и у 2020. су организоване 
активности за ученике, студенте и наставнике. 

Од формирања научних клубова у центрима за усавршавање наставника, 
Центар за промоцију науке Београд расписује Јавни позив за финансијску подршку 
пројектима промоције и популаризације науке у више категорија. На позив се јављају и 
конкуришу наставници којима Регионални центар Ниш пружа подршку и преко чијег 
Научног клуба остварују право на новчана средства захваљујући којима се у Научном 
клубу реализују активности.  

 
У 2020. години је двоје наставника добило средства за реализацију својих 

пројеката: 
1. „D set lab“ 
2. „Сателитско осматрање у животној средини“ 

 
Део активности ових пројеката је реализован у 2020. док ће део активности 

бити настављен са реализацијом у 2021. години. Део активности је, по плану, 
реализован и ван Установе, у Гимназији „9. мај“ у Нишу.  
 

Регионални центар Ниш је у 2020. години учествовао у манифестацији Ноћ 
истраживача „преселивши“ све активности на онлајн платформе. Центар за  
промоцију науке је отворио јутјуб канал намењен Научном клубу Ниш који је био канал 
преко кога су догађаји били доступни корисницима и преко кога су предавачи 
презентовали своје садржаје. Манифестација Ноћ/недеља истраживача је 
реализована у периоду 23 - 27. новембар 2020. Активности научног карактера су биле 
из области екологије, медицине, електронике, физике, биологије...). 
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Реализована су предавања: Од црне рупе до Нобелове награде за физику, Грађанска 
наука о биодиверзитету и разноврсност грађанске науке, Детоксикација организма 
на балкански начин, Свет 3D штампе, Лепота  живог света. 

У Ноћи истраживача су се представили и наставнички тимови Гимназије „9. мај“ 
и Економске школе у Нишу који су презентовали пројекте које су спровели у својим 
школама. 

Бележи се велики број прегледа предавања на јутјубу што говори о квалитету 
планираних и реализованих садржаја. 

 
У парку Регионалног центра Ниш, формираном 2017. Године, постоји Парк 

знања у којем су следећа дидактичка средства: Паскалов трон, Архемедова 
бележница, Магнетни тунел и Галилејево клатно, Си школице, ботаничка слагалица, 
периодни систем елемената, ветрогенератор, динамо бицикл и исписаних 147 
децимала броја Пи. Парк представља базу за организацију часова  који  подржавају  
активно учење природних наука.  

У 2020. години Парк знања Регионалног центра Ниш је требало да буде 
допуњен још једним дидактичким средством, тзв. Пиксел зидом који су израдили 
наставници и ученици Техничке школе „Раде Металац“ из Лесковца. Очекујемо да ће 
инсталација бити постављена у 2021. години јер је пандемија одложила и ову 
активност. 

У 2020. години није било организованих часова али је Парк послужио за 
реализацију семинара за наставнике, јер је рад на отвореном пружио сигурност 
наставницима на семинару у групи од 30ак полазника.  

 
И у 2020. години је Научном клубу Ниш уручена је Захвалница Центра за 

промоцију науке за сарадњу и реализацију активности у области промоције и 
популаризације науке током 2020. године.  

 
Због пандемије је изостала организација манифестације „Мај, месец 

математике“, која по традицији окупи велики број наставника и ученика нишких 
школа. 
 

У Табели 5 су информације о активности о раду Научног клуба Ниш у 2020. 
години 

 
Табела 5 

 
Р.бр. Датум Назив активности Полазници Бр. 

учесника 
Организатор 

1. 27.02. Пројекат "Дигитaлнa 
мaпa културнo-
истoриjских 
знaмeнтитoсти грaдa 
Нишa 

Ученици и наставници 
историје 

120 Научни клуб 

2. 22.09. Пројакат Архимедеова 
бележница и број пи 

Наставници 
математике 

9 Научни клуб 

3. 25.09. Прва радионица у 
пројекту Кристални свет 

Ученици ОШ «Цар 
Константин» 

10 Научни клуб 

4. 16.10. Друга  радионица у 
пројекту Кристални свет 

Ученици ОШ „1 мај“ 
Трупале 

10 Научни клуб 

5. 20.10. Представљање пројекта: 
„Сателитско осматрање 
у животној средини“ 

Наставници 
географије 

24 Научни клуб 

6. 29.10. Пројекат Настава на Наставници основних 15+ 65  Научни клуб 
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даљину- тематско 
предавање „Настава на 
даљину“ 

и средњих школа онлајн 

7. 30.10. Пројекат “Краљевска 
ботаника”- реализација 
научне представе 

Наставници и ученици 
ОШ „Душан Радовић“ 
и ОШ „Цар 
Константин“ 

30 Научни клуб 

8. 23-
27.11. 
 

Манифестација „Ноћ 
истраживача“  
9 презентација у 
организацији НК Ниш 

Ученици, наставници, 
студенти, професори, 
 шира јавност  

1566  
yt 
прегледа 

Научни клуб 
онлајн 

9. 4.12. 
 

Пројекат “Питај и 
смишљај” 
уводна активност 

Ученици нишких 
гимназија 

10 Научни клуб 
онлајн 

10. 8.12. 
 

Пројекат „Сателитско 
осматрање у животној 
средини“ –радионица 1 

Група ученика Прве 
нишке гимназије 
„Стеван Сремац „ 

14 Научни клуб 
онлајн 

11. 14.12. Пројекат Сателитско 
осматрање у животној 
средини–радионица 2 

Група ученика Прве 
нишке гимназије 
„Стеван Сремац „ 

14 Научни клуб 
онлајн 

12. 15.12. Прва тема у пројекту 
Питај и смишљај : 
Трансплантација срца 

Ученици нишких 
гимназија 

31 Научни клуб 
онлајн 

13. 22.12 Пројекат Сателитско 
осматрање у животној 
средини–радионица 3 

Група ученика Прве 
нишке гимназије 
„Стеван Сремац „ 

14 Научни клуб 
онлајн 

14. 23.12. Пројекат „У одбрану 
науке !“ 
Реализација прве теме 

Наставници и 
заинтересовани 
грађани 

90 Научни клуб 
онлајн 

УКУПНО:      14                                                                                                                            2022 
 

 
 
Регионални центар је изузетно захвалан Центру за промоцију науке из 

Београда који сваке године финансијски подржава активности Научног клуба Ниш. Од 
оснивања Клуба то је чинио подржавајући наставничке пројекте и обезбеђујући 
средства за инсталације у Парку знања, а од 2020. године то чини и подржавајући 
годишњи програм Научног клуба. Захваљујући средствима Центар за промоцију науке 
Установа организује предавања и радионице за ученике и наставнике, али и за велики 
број других заинтересованих корисника. 
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3) АКТИВНОСТИ ДРУГИХ ГРУПА ВАН ОБРАЗОВАЊА 
 

            Регионални центар је све до почетка пандемије Корона вируса наставио 
са организациом активности и за друге кориснике ван образовања и број активности је 
у почетку године, до марта, био у складу са вишегодишњим просеком. После 
проглашења пандемије и у складу са ситуацијом и мерама које прописује Кризни штаб, 
организација активности У Установи за групе ван образовања је настављена, али у 
много мањем обиму.  

Центар је као и у годинама пре био отворен за сарадњу са Министарством за 
државну управу и локалну самоуправу,  Градском управом, институцијама и 
организацијама ван образовања (Теледирект, Завод за заштиту природе, ПАРТИЦИП, 
СКГО, Регионална канцеларија посредника, Службени гласник, осигуравајућа 
друштва, Национална академија за јавну управу, Семинари Србије, Агенција за 
безбедност саобраћаја, Ремондис и др.), удружењима и невладиним организацијама.  

Одржано је 249 догађаја намењених другим циљним групама, са укупно 5 970 
учесника. Овај број показује смањење броја активности и то за 60%, а број учесника 
различитих обука, тренинга, предавања смањен је за скоро 70% у односу на прошлу 
годину. 

У 2020. години Регионални центар је за потребе Националне академије за јавну 
управу организовао једну обуку за запослене и руководиоце у локалним самоуправама 
Града Ниша и општина града и региона. Пандемија вируса Ковид 19 се одразила и на 
организацију обука намењених овој циљној групи те у наставку 2020. није било нових 
обука . 

( Национална академија за јавну управу је централна институција система 
стручног усавршавања у јавној управи Републике Србије. Реч је о институцији са 
статусом јавно признатог организатора активности неформалног образовања 
одраслих. Основана је Законом о Националној академији за јавну управу („Сл. гласник 
РС“, бр 94/2017 од 19.10.2017. године), а са радом је почела јануара 2018. године.  

Регионални центар је од Министарства за државну управу и локалну 
самоуправу Републике Србије 2019. године добио сагласност за јавно признатог 
организатора обука за запослене у државној управи и локалној самоуправи ).  

 
У току 2020. године у организацији Преводилачког и образовног центра "TAG" 

из Врања (лиценцирани партнер Telc gGmbH-а из Немачке), одражана су  полагања 
међународно признатих TELC испита из немачког језика, уз примену мера 
безбедности за здравље учесника и у много мањем обиму у односу на претходне 
године.  Полагања су искључиво у лиценцираним просторијама Регионалног центра у 
Нишу, за нивое A2, B1, B2, C1 i B1-B2 Pflege.  

Реализовани су семинари, састанци, обављана тестирања кандидата, 
презентације, промоције, тренинзи, радионице, интервјуи, округли столови.  

Део учесника ових догађаја је користио капацитете смештаја у Регионалном 
центру. 
        

4) СМЕШТАЈ ГОСТИЈУ И УЧЕСНИКА АКТИВНОСТИ  
 

Значајан део послова и прихода у Регионалном центру односи се на смештајни 
део. Укупан број ноћења у Центру током 2020. године је 663. Епидемиолошка 
ситуација је утицала и на овај део пословања, па је број ноћења много мањи него 
претходних година. Коришћење смештајних капацитета Регионалног центра је 
смањено за 67% у односу на 2019. годину. 

Регионални центар је у 2020. години пратио новине у пословању смештајних 
објеката, па је тако, у складу са важећим прописима, од 01.10.2020. приступио 
платформи Е- туриста. Евиденција гостију који користе смештајне капацитете 
прешла је на ову дигиталну платформу. 
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Регионални центар је и даље присутан и на сајту Booking.com, али је и број 
страних гостију драстично смањен. 

На приказаном графикону се уочавају бројеви остварених ноћења у последњих 
11 година. 
 
 

 
 

 
 

         
 

 
 
 
       

 
      
 
 
 
 
 

 
                    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2486
2955

2660
2141

1647
1998

2830

1967
2295

2019

663

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500

1 3 5 7 9 11
година

Број ноћења од 2010. до 2020.



15 
 

IV  ФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЦ-а У 2020.ГОДИНИ 

1) СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 
 
        Одлуком о буџету града Ниша за 2020. годину („Службени лист града Ниша“, 
бр.106/2019. и 108/2020), Град Ниш је за потребе Регионалног центра наменио 
средства у износу од 15.640.000,00 динара. Буџет је имао  следећу структуру: 

 
поз ек. кл. ОПИС 

Приходи 
БУЏЕТ у 

2020 

Потрошена  
средства у 

2020 

332 4110 Плата и додаци запосле. 7,240,000.00 7,132,290.89 

  4111 Плата и додаци запосле. 7,240,000.00 7,132,290.89 

333 
4120 Соц.допр. на терет пос. 

1,245,000.00 1,184,181.70 

  
4121 Допринос за ПИО 

870,000.00 817,461.26 

  
4122 Допринос за здрав.осигу. 

375,000.00 366,720.44 

334 
4130 Накнаде у натури 

224,000.00 88,850.00 

  
4131 Накнаде у натури 

224,000.00 88,850.00 

335 
4141 Социјална давања запосленима 

550,000.00 398,430.00 
4143 Отпремнине и помоћ 

450,000.00 165,030.00 
4144 Помоћ у мед.лечењу запосл.или члана уже 

породице 100,000.00 233,400.00 

336 
4150 Накнада трошкова за запослене 

104,000.00 97,020.00 

  
4151 Накнада трошкова за запослене 

104,000.00 97,020.00 

337 
4160 Награ.запосле.остали посебни расходи 

405,000.00 219,198.78 

  
4161 Награ.запосле.остали посебни расходи 

405,000.00 219,198.78 

338 
4210 Стални трошкови 

3,868,000.00 2,457,480.90 

  
4211 Трошкови платног промета и банкарских 

услуга 55,000.00 18,750.00 

  
4212 Енергетске услуге 

2,750,000.00 2,005,426.75 

  
4213 Комуналне услуге  

500,000.00 215,665.72 

  
4214 Услуге комуникације 

333,000.00 217,638.43 

  
4215 Трошкови осигурања 

180,000,00 0,00 
4219 Остали трошкови 

50,000,00 0,00 

339 
4220 Трошкови  службених путовања у земљи 

0 0 

  
4221 Трошкови  службених путовања у 

иностранство 0 0 

340 
4230 Услуге по уговору 

452,000.00 197,280.00 

  
4231 Административне услуге 

0 0 

  
4232 Компјутерске услуге 

252,000.00 138,840.00 

  
4233 Услуге образ.и усавр.запосл. 

0 0 

  4234 Услуге информисања 
0 0 

  4235 Стручне услуге 200,000.00 58,440.00 
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4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 

0 0 

  
4237 Репрезентација 

0 0 

  
4239 Oстале опште услуге 

0 0 

341 4240 Специјализо. Услуге 0 0 

  4243 Медицинске услуге 0 0 

342 4250 Текуће.попра.и одржа. 862,000.00 21,304.80 

  4251 Теку. Поп.и одрж.згра.и обје. 550,000.00 0 

  4252 Теку.поп. И одрж.опреме 312,000.00 21,304.80 

343 4260 Материјал 350,000.00 268,096.20 

  4261 Админи.материјал 84,000.00 66,108.00 

  4263 Мат.за обра.и усавр.запо. 0 0 

  4268 Мате.за дома.и угости. 266,000.00 201,988.20 

  4269 Maтe.за посеб.намене 0 0 

344 4651 Oстале дотације и трансфери 40,000.00 30,313.28 

  4651 Oстале текуће дотације и трансфери 40,000.00 30,313.28 

345 4820 Порези обаве.таксе и казне 0 0 

  4821 Остали порези 0 0 

346 5120 Maшине и опрема 300,000.00 252,580.00 

  5122 Рачунарска опрема           230,000.00 201,590.00 

  5126 
Опрема за образовање,науку културу и 
спорт 70,000.00 50,990.00 

    Укупно 15,640,000.00 12,347,026.55 

 
Упоређивањем планираних и утрошених средстава у 2020. години израчунава 

се да је искоришћење буџета у 2020.години било на нивоу од 78,95%. Потраживања 
Регионалног центра од буџета Града евидентирана нереализованим захтевима на дан 
31.12.2020. године су износила 503.128,43 динара. 
 

2) ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ УПОТРЕБОМ ЈАВНИХ  СРЕДСТАВА      
Приходе у 2020. години Регионални центар је остварио организацијом 

семинара, тренинга, презентација и организовањем услуге смештаја корисника.   
На почетку године, на сопствени рачун Регионалног центра пренет је износ од 

1 546 268,31 динара. Регионалног центар је радом у 2020. години приходовао               
4 711 939,35 динара. (У приходована средства је урачунат и девизни приход РЦ-а који 
износи 2 152,61 евра: 2,152,61*117,5802(средњи курс 31.12.2020) = 253,104,31 динара).  
Девизна средства Установе се налазе на девизном рачуну. 
 

Структура расхода по сопственом рачуну приказана је у следећој табели: 

 
поз ек. кл. ОПИС Приходи 

СОПСТВЕНИ 
УТРОШЕНИ 

СОПСТВЕНИ 
ПРИХОДИ 

332 4110 Плата и додаци запосле. 4,708,000.00 3,659,638.13 

  4111 Плата и додаци запосле. 4,708,000.00 3,659,638.13 

333 
 

4120 
 
Соц.допр. на терет пос.           808,000.00 588,556.29 

  
4121 Допринос за ПИО 

565,000.00 413.477,02 
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4122 Допринос за здрав.осигу. 

243,000.00 175,079,27 

334 

4130 Накнаде у натури 
 
 300,000.00 85,507.27 

  
4131 Накнаде у натури 

300,000.00 85,507.27 

335 
4140 Социјална давања запосленима 

678,000.00 341,100.00 
4143 Oтпремнине и помоћи 

         200,000.00 0 
4144 Помоћ у лечењу запосленог или члана 

уже породице 478,000.00 341,100.00 

       336 
4150 Накнада трошкова за запослене  

100,000.00 37,620.00 
4151 Накнада трошкова за запослене 

100,000.00 37,620.00 

337 
4160 Награ.запосле. и остали посебни  расхди. 

                     0.00 0 

  
4161 Награ.запосле.остали  посебни расходи 

                    0.00 0 

338 
4210 Стални трошкови 

1,800,000.00 101,697.76 

  
4211 Трошкови платног промета и банкарских 

услуга 100,000.00 38,782.16 

  

4212 Енергетске услуге 
 
 700,000.00 0 

  

4213 Комуналне услуге  
 
 350,000.00 0 

  
4214 Услуге комуникације 

250,000.00 49,895.60 

  
4215 Трошкови осигурања 

200,000.00 0,00 
4219 Остали трошкови 

200,000.00  13.020,00 

339 
4220 Трошкови  службених путовања 

 600,000.00 47,053.81 

  
4221 Трошкови  службених путовања у земљи 

350,000.00 47,053.81 
4222 Трошкови  службених путовања у 

иностранству 250,000.00 0,00 

340 
4230 Услуге по уговору 

 4,800,000.00 599,640.24 

  
4231 Остале административне услуге 

200,000.00 4,764.11 

  
4232 Компјутерске услуге 

300,000.00 1,794.00 

  
4233 Услуге образ.и усавр.запосл. 

300,000.00 0,00 

  4234 Услуге информисања 
          300,000.00 0.00 

  4235 Стручне услуге 
 2,500,000.00 588,062,13 

  
4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 

 500,000.00 0,00 

  
4237 Репрезентација 

200,000.00 0,00 

  
4239 Oстале опште услуге 

500,000.00 5,020.00 

341 4240 Специјализо. Услуге 50,000.00 15,404.00 

  4243 Медицинске услуге 50,000.00 15,404.00 

342 4250 Текуће.попра.и одржа. 600,000.00 8,035.84 

  4251 Теку. Поп.и одрж.згра.и обје. 200,000.00 2,414.24 

  4252 Теку.поп. И одрж.опреме 400,000.00 5,621.60 

343 4260 Материјал 5,950,000.00 272.229,48 

  4261 Админи.материјал 390,000.00 2,036.36 
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  4263 Мат.за обра.и усавр.запо. 260,000.00 37,553.33 

  4268 
Мате.за одржавање хигијене и 
угоститељство 5,000,000.00 220,315.96 

  4269 Maтe.за посеб.намене 300,000.00 12,323.83 

344 4650 Oстале дотације и трансфери 0.00 0 

  4651 Oстале текуће дотације и трансфери 0.00 0,00 

345 4820 Порези обаве.таксе и казне 600,000.00 78,900.00 

  4821 Порези обаве.таксе и казне 600,000.00 78,900.00 

346 5120 Maшине и опрема 660,000.00 0,00 

  5122 Рачунарска опрема 360,000.00 0,00 

  5126 
Опрема за образовање,науку,културу и 
спорт 300,000,00 0,00 

  УКУПНО: 21,654,000.00 5,832,382,82 
 

На дан 31.12.2020. на рачуну Регионалног центра је било  425 824,84 динара. 
По основу потраживања од корисника услуга на дан 31.12.2019. Регионални 

центар је имао ненаплаћених фактура у износу од 144 440,00 динара (потраживања из 
2020. године  укључујући и потраживања из ранијих година). 

 За ПДВ је у току 2020. године са рачуна РЦ-а уплаћено 537 107,00  динара. 
Дуговања добављачима која се измирују средствима са сопственог рачуна су 

432,00 динара (рачун још није пријављен у ЦРФ),  а проценат извршења у односу на 
планирана средства је 26,91%. 

 

3) ДОНАТОРСКА СРЕДСТВА 
 

Стање на донаторском рачуну на почетку године је било 385 633,14 динара. 
Регионални центар је по основу наставничких пројеката у 2020. години примио од 
Центра за промоцију науке износ од 370 500,00 динара за реализацију наставничких 
пројеката и 100 000,00 динара за реализацију активности за манифестацију Ноћ 
истраживача, а било је и повраћаја средстава од појединих аутора тако да је укупан 
приход на донаторском рачуну 470.500,00 динара. Средства су трошена наменски и у 
складу са уговореним обавезама. Износ потрошених средстава је 491 838,98 динара.  

Стање на донаторском рачуну на дан 31.12.2020. године било је 364.293,16 
динара.   

 
Структура расхода по донаторском рачуну РЦ у 2020.год. приказана је у 

следећој табели: 
 

поз ек. кл. ОПИС 
УТРОШЕНА 

СРЕДСТВА С 
ДОНАТОРСКОГ 

338 4210 Стални трошкови 1,274.47 

  4211 Трошкови платног промета 
1,274.47 

339 4220 Трошкови службених путовања у 
земљи 52,950.00 

  4221 Трошкови  службених путовања у 
земљи 52,950.00 

340 4230 Услуге по уговору 239,636.41 

 4232 Oстале koмпјутерске  услуге 
0.00 



4234 Ycnyre rxSopuucarua
0.00

4235 Crpyvxe ycnyre 214,936.41

4236 Yrocrurerscxe ycnyre 0.00

4237 Penpeeerraqrja 0.00

4239 Ocrane onure ycnyre 24.700.00

34r 4?5$ T*nyhe.nonpa"u ogpxa. 11,500.00

4252 Tery.non. 1,1 ogpx.onpeue 11,500.00

343 4?$0 MarepMja'l 34^77S,0S

4261 Agnunr.uarepmjan 21.999.00

4263 Crpyvra nr4reparypa 2,400.00

4268
MaTe,3a oApxaBabe xxrHjeHe lr
vrdcTuTABalRd 10.380.00

s4$ 5"f 2S Mamune fi onpsma {({ 7nn nn

5122 Mauruxe r,t onpeMa 0.00

5126 OnpeMa 3a o6pa3oBalbe,HayKy
l(vnwov 14 cnoor 1 51.700.00

Yxynxo 491.83S,"88

3AKTbYL]AK

3anocnenr PerronanHor qeHrpa 3a npo$ec[oHaflHr pa3Boj 3anocfleH],1x y
o6pa3oBaFby ce cBe BpeMe rpajaFba naHAeMrje noHauJajy oAroBopHo 14 y cKnagy ca MepaMa
Koje nponucyje KpraHu urra6 fpaAa Hilua v Bna4a Peny6nnxe Cp6rje re cBe BpeMe
ycarnauaBajy IHrepece Perronannor qeHrpa ca ilHrepecrMa Kopr4cHilKa il cBor ocH[Baqa,
I-paga Hnu:a.

Mepe saurilre o.q Bilpyca Koeu4 19 cy r43a3Bane npeMeulrame BeheF Aena
aKrrBHocrn Ha oH najH nnarsopMe, Hapoqilro y Apyroj nonoBrHl4 2020. ronnae, KaAa je
Ycraxoaa cBa npeAaBaFba, Tpil6ilHe I pa4roHilqe pearr[3oBana Kop]4uheFbeM 3yM
n.nar$opMe, uJro ce noKa3ano 6es6e4nrru il Kopl4cHr,rM anaroM y BpeMe naHAeMilje.

OA HoeeM6pa 2020. Ao jaHyapa 2021. na cMeurajy y PerroHanHoM qeHrpy cy ce
Hana3t/inv fleKapil Kojr4 Hl4cy il3 Hr4lua a Kojr,r cy 5vinvi aHraxoBaHr4 y KnilHilqKoM qeHTpy
Hru:.

Toxou 2420. ro4nae y PermoHanHoM qeHrpy opraHil3oBaHo yKynHo 317 afrtaeHocril
3a 9.841 KopLrcHilKa, Kao r 663 noherua. ycraHoBa he Hacrojarv Aa ce y HapeAHoM
nepiloAy ,qoAarHo nprnaroFJaBa npoMeHaMa u nocrmrHe 6orbe p$ynrare y oAHocy Ha
roArHy Koja je 3a HaMa.

lz'laro je PerroHanur qeHrap roKoM 2020. roAr4He, pean[3oBao Mab]4 6poj
aKT]4BHOCT]4 3a HaCTaBHTKe U yqeHmKe, 3a KOpl4CH]4Ke BaH C[CTeMa O6pa3OBaFba a 14MaO je I
cMabeHo Kopl4uJheFbe cMeuTajHilx KanaqilTeTa, nocfloBHa roAilHa je ycneu:no 3aBpuJeHa y
cMHCny peAoBHor rcnnahrBalba 3apa+a cB14x paAHilKa ycTaHoBe 14 ]4cnnaTe AyroBaba
cB14M AO6aBrbaqIMa.

Y Hmury, 12.01.2021. , AnpeKTop
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REGIONAL CENTER FOR
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF
EMPLOYEES IN EDUCATION, NIS
Pariske Komune bb, RS-l 8000 Ni5, Serbia
Phone:+381 78 202 300; Fax:+381 1.A 202 420
i nfo(o rcnis.edu.rs: htrUZlr1^Ia^aZ.fenis.edu.rs

Ha ocuony qJIaHa 17. ctaa 1. ta.Ixa 5. Ctaryra PerHoaaHor rIeHTpa 3a npo+ecaoHaJrHn
pa3Boj 3anocrreHHx y o6pasoBarby - Huru, YnpaBHr.r oA6op je Ha caojoj 35. ce4Hnqu,
oApxaHoj AaHa 1 3.0 1 .2027. roAHHe, AoHeo

oInyKy

yCBAIA CE l4eseutaj o paAy Peruoua,usor rleHrpa 3a rpo+ecuoHaJrHu pa3Boj
3arrocJreHnx y 6pa3oBalby 3a 2020.roguuy.

Y Hurry, AaHa 13.01.2027.ro9uue

llpe4ce4Hu K Yfl paBHor oA6opa
IIpo0.
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