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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВЕ
1. Увод
1.1. Историјат установе, циљеви и мисија
ИСТОРИЈАТ: Регионални центри за професионални развој запослених у образовању
успостављени су кроз пројекат Стручног усавршавања образовног кадра (Professional
Development Project – PDP), захваљујући меморандуму о разумевању, потписаном 24. јула
2003., између влада Швајцарске - Агенције за развој и сарадњу (SDC) и Републике Србије Министарства просвете.
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању – Ужице,
основала је 2006. године Општина Ужице, као општинску институцију одговорну за обуку
наставника и професионално усавршавање у региону, у складу са документом Стратегије
Министарства просвете Републике Србије за период од 2005. до 2010. године.
ЦИЉЕВИ:Омогућавање, праћење и унапређење спровођења програма стручног
усавршавања, у складу са националном стратегијом развоја образовања, уз уважавање
утврђених специфичних потреба корисника (појединаца и институција) у региону.
Укључивање локалне заједнице у непосредну реализацију програма стручног усавршавања.
МИСИЈА:Развијање високопрофесионалног, креативног наставничког кадра,
промовисање културе перманентног усавршавања, самоевалуације, евалуације и
континуираног развоја система школства, у циљу унапређења квалитета рада образовноваспитних институција у региону и децентрализације система професионалног усавршавања.
1.2. Правни основ за обављање делатности установе
 Закон о јавним службама("Службени гласник РС", бр.83/2014),
 Закона о раду ("Службени гласник РС", бр.13/2017 - одлука УС);
 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/17 );
 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
("Службени гласник РС" број 68/15 и 81/16);
 Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 88/17);
 Закон о буџетском систему ( „Службени гласник Републике Србије“, број99/2016);
 Закон о јавним набавкама ( „Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015);
 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник
Републике Србије“, број 36/10 );
 Упутство за издраду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени
гласник Републике Србије“, број 68/2010 );
 Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 8/2013);
 Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе ( „Службени гласник
Републике Србије“, број 98/2016);
 Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник Републике Србије“, број
91/2015);
 Закон о заштити становништва и изложености дуванском диму („Службени
гласник Републике Србије“, број 30/2010);
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 Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник Републике Србије“,
број 36/2010);
 Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника ("Службени гласник Републике Србије", бр.
81/2017);
 Међународне конвенције и стратешки документи Владе који се односе на
планирање и имплементацију развојних промена у образовном систему;
 Међународни програми и пројекти за реформу образовања;
 Статут града Ужица ("Службени лист Града Ужица" број 25/17-пречишћен текст);
 Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки
Организациони облик у систему града ужица за 2017. годину ("Службени лист града
Ужица" број 25/17);
 Одлука о осниванју Регионалног центра за професионални развој запослених у
образовању Ужице („Службени лист града Ужица“ број 11/05);
 Статут Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању
Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, број:1/06 од
04.01.2006.године.
1.3.Делатност установе
ДЕЛАТНОСТ: снима потребе запослених у образовању за стручним усавршавањем;
анализира потребе за стручним усавршавањем на терену; планира обуке и друге видове
стручног усавршавања; организује семинаре; организује друге облике стручног
усавршавања; креира нове програме стручног усавршавања; прати примену различитих
облика стручног усавршавања; прати ефекте примене различитих облика стручног
усавршавања; прати квалитет рада запослених у Регионалном центру; реализује обуку као
тренер у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања – Центром за
професионални развој запослених; организује обуке за будуће тренере у сарадњи са Заводом
за унапређивање образовања и васпитања – Центром за професионални развој запослених;
анализира понуду програма стручног усавршавања; формира и одржава базу података;
промовише рад установе; промовише професионални развој запослених; сарађује са
локалном заједницом; сарађује са Заводом за унапређивање образовања и васпитања –
Центром за професионални развој запослених; сарађује са осталим Регионалним центрима;
сарађује са Министарством просвете и спорта РС - Школском управом; сарађује са образовно
- васпитним установама; формира и одржава ресурсни центар; сарађује са социјалним
партнерима и осталим циљним групама; сарађује са донаторима;обавља остале послове у
складу са законом.
ШИФРЕ ДЕЛАТНОСТИ: 58.11-издавање књига; 58.14-издавање часописа и
периодичних издања; 58.19-остала издавачка делатност; 59.20-снимање и издавање звучних
записа и музике; 63.11-обрада података; 62.03-управљање рачунарском опремом; 85.59остало образовање; 74.14-консалтинг и менаџмент послови.
Установа може,у мањем обиму или привремено, без уписа у судски регистар, да
обавља и друге делатности које се уобичајено обављају уз основну делатност Установе.
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1.4. Организациона структура установе
Организациона шема:
Уравни добор

Надзорни
одбор

Директор

Стручни
сарадник

Библиотекармедијатекар

Установа нема посебне организационе јединице и организована је као јединствена
радна целина, у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места,
број: 114/17 од 06.11.2017.године.
1.5. Начин финансирања
Средства за рад установе обезбеђују се из:
1) буџета оснивача,
2) сопствених прихода.
2. Извештај о извршењу годишњег плана рада (програмски део)
2.1. Програмске активности и пројекти реализовани из средстава буџета Града; (Табела 1а)
ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА У 2017 ГОДИНИ
Р.Б.
1.

2.
3.

Назив програмских
активности/пројеката
Акредитовани семинар „Обука
наставника за решавање
дисциплинских проблема у
настави”
Акредитовани семинар
„Угледни час – прилика за све”
Акредитовани семинар

Планирано из
буџета Града
64.800,00 динара

50.000,00 динара

Извршено из буџета Града
64.800,00 динара

50.000 динара

65.000, 00 динара
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„Парадокси интернета”

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Акредитовани семинар
„Репродуктивно здравље
младих – шта добар наставник
треба да зна”
Акредитовани семинар
„Обука за наставу Грађанског
васпитања”
Акредитовани семинар
„Васпитна улога наставника у
формирању личности детета и
ученика”
Акредитовани семинар
„Да нам школа буде сигурна”
Акредитовани семинар
„Како унапредити ангажовање
ученика креирањем
електронских часова на Мудл
платформи”
Акредитовани семинар
„Умеће комуникације 2 –
комуникацијске вештине у
пракси”
Акредитовани семинар
„Школа отворена родитељима”
Акредитовани семинар
„Допунска настава са
посебним освртом на
образовни рачунарски
софтвер”
Акредитовани семинар
„Асертивном комуникацијом
до успеха”

65.000, 00 динара

30.000,00 динара

19.500,00 динара

50.000,00 динара

12.000,00 динара

30.000,00 динара

19.500,00 динара
50.000,00 динара

12.000,00 динара

80.000,00 динара

80.000,00 динара

65.000,00 динара

65.000,00 динара

12.000,00 динара

12.000,00 динара

39.000,00 динара

50.000,00 динара

39.000,00 динара

50.000,00 динара

2.2. Програмске активности и пројекти реализовани из сопствених средстава и других
извора
Реализовани су следећи акредитовани семинари:
„Variety as the Spice of ELT –revisited”.
„Theme – Based Instruction in Teaching English to Young Learners”.
„Праћење, вредновање и подстицање напредовања ученика”.
„Како помоћи ученицима с проблемима у понашању”.
„Формативно оцењивање”.
„Да нам школа буде сигурна”.
„Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације код деце са сметњама из
спектра аутизма”.
„Вредновање васпитно-образовног процеса”.
„Дискриминација и механизми заштите од дискриминације”.
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Поред акредитованих семинара реализоване су следеће активности:
У оквиру презентације примера добре праксе, одржан је јавни угледни час интегративне
наставе на тему „Васкрс“. Аутор и реализатор угледног часа је Весна Лучић, професор
историје из ОШ Стари Град“, Ужице. На презентацији је било 25 учесника.
Одржана је обука запослених у предшколским установама Златиборског округа у оквиру
активности спољних сарадника саветника под називом „Методе рада са децом предшколског
узраста“. На обуци је било присутно 30 учесника.
Одржана су 4 семинара под називом „Безбедност у саобраћају и аутоспорту“. Семинари су
организовани у сарадњи Ужице рели тима и РЦУ-а уз подршку саобраћајне полиције. На
семинарима је било присутно 115 учесника. Семинарима је претходила конференција за
медије.
Одржана је радионица „Савремена технологија у настави српског језика“. Реализатор
радионице је Олгица Спасојевић. На радионици је било присутно 19 учесника.
Одржане су две обуке запослених у предшколским установама Златиборског округа у оквиру
активности спољних сарадника саветника под називом „Унапређивање методолошких знања
и вештина васпитача који раде са узрастом од 3 до 4 године“. На обукама је било присутно 55
учесника.
У организацији Kомитета правника за људска права „YUCOM“, а у оквиру пројекта
„Мониторинг инклузивног образовања и процесуирање дискриминације“, одржана је обука
под називом „Инклузивно образовање – изазови и перспективе“. На обуци је било присутно
12 учесника.
Одржан је састанак актива директора ужичких основних школа. Састанку је присуствовало
11 учесника.
Одржан је састанак са са ужичким реализаторима програма стручног усавршавања. Тема
састанка је договор око будуће сарадње и припрема за предстојећу акредитацију програма
стручног усавршавања. На састанку је било присутно 20 учесника.
Одржан је састанак између РЦУ-а и Goethe – Institut Serbian с циљем потписивања
Меморандума о сарадњи и успостављању договора око реализације заједничких активности.
На састанку је било присутно 15 учесника.
На иницијативу Школске управе Ужица, је одржан састанак Актива наставника физике
основних и средњих школа. Тема састанка је планирање рада Актива у школској 2017 / 2018
години. На састанку је било присутно 14 наставника физике.
Одржан је састанак са ауторима семинара које подржава РЦУ поводом расписаног конкурса
ЗУОВ-а. На састанку је било присутно15 учесника.
Одржана је презентација примера добре праксе сарадње школе и вртића. На презентацији је
било присутно 27 учесника.
Одржана је радионица под називом „Могућности међународне сарадње између европских
школа кроз учествовање у еТwinning пројектима“. Циљна група на овој радионици су
наставници разредне и предметне наставе, стручни сарадници и васпитачи. На радионици је
било присутно 25 учесника.
У организацији Ужичког центра за права детета, одржан је округло сто под називом
„Изричита забрана телесног кажњавања деце у Србији у свим окружењима“, у склопу
пројекта „Права детета у политикама и пракси“. На округлом столу је било присутно 35
учесника.
Одржан је састанака комисије за доделу награда у оквиру ликовног и литерарног конкурса –
10 учесника.
Одржан је угледни час из допунске наставе. На угледном часу је било присутно 25
наставника.
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Активности у Научном клубу РЦУ:
Одржане су у организацији Фонда Б 92 и Центра за промоцију науке две обуке намењене
наставницима у основним школама за учешће у програму „Битка за знање“. На обуци је било
присутно 40 учесника.
Представљен је у организацији Центра за промоцију науке, Јавни позив за финансирање
пројеката из области промоције науке. На промоцији је било присутно 50 учесника.
Представници Центра за промоцију науке одржали су и интерактивно предавање
„Геометрија“ ученицима трећег разреда ОШ „Нада Матић“ коме је присуствовало 10
ученика.
Одржана је презентација под називом „Савремена школска лабораторија“ у организацији
Центра за промоцију науке. На презентацији је било присутно 20 учесника.
Реализоване су у просторијам Научног клуба Ужице у циљу обележавања Маја, месеца
математике радионице Платонова тела и Геометрија уз помоћ сламчица у којима је
учествовало 54 ученика средње Економске школе из Ужица. Реализатори су Зорица Шибалић
Караичић и Бранко Гавриловић, професори математике.
Организован је директан пренос праћење у реалном времену завршетка спектакуларне
двадесетогодишње мисије Насиног свемирског брода „Касини“. Стручно објашњење
завршетка мисије „Касинија“ дао је Мирослав Филиповић, магистар физике из Ужица и
сарадник Научног клуба. Присуствовало је 45 заинтересованих посетилаца.
Одржана је радионица за ужичке предшколце у оквиру пројекта „Сунчев сат на мојој руци“.
Предшколци су имали прилику да се упознају са врстама сатова које постоје и да учествују у
њиховој изради. Тридесетак малишана из три ужичка вртића са седам васпитачица је
присуствовало овој интерактивној радионици. Аутори пројекта су Снежана Тошовић,
професор математике и Олга Дукић, професор физике и математике, док су улогу вршњачких
едукатора имале Анастасија Богићевић и Александра Вујић, ученице седмог разреда ОШ
„Танаско Рајић“ , Чачак.
Организована је радионица у оквиру пројекта „Корак у физику“ за ученике 4. разреда
основне школе. Аутори радионице су Јелена Радовановић, наставник физике у ОШ
„Слободан Секулић“ и Владан Младеновић из Алексинца, наставник физике у ОШ „Иван
Вушовић“ који су организовали експерименте везане за магнетизам и електрицитет. У
експериментима су активно учествовала 17 ученика из три ужичке основне школе у пратњи
три учитељице.
Реализована је поводом обележавања Европског дана науке и у оквиру пројекта „Корак у
физику“ радионица „Месец на длану“. Радионицу је реализовала Јелена Радовановић,
наставник физике и аутор пројекта са три асистента - ученика осмог разреда ОШ „Слободан
Секулић“. Радионицу су похађала 23 ученика четвртог разреда ОШ „Душан Јерковић“ из
Ужица Тема радионице је кретање и сила са нагласком на објашњење појаве Месечевих
мена.
Одржана је радионица „Мерење“ у оквиру пројекта „Корак у физику“ коју је похађао 21
ученик четвртог разреда основних школа „Наде Матић“ и „Слободан Секулић“ у пратњи
својих учитељица. Кроз низ практичних активности о мерењу дужине, масе и запремине
четвртаке су водили Јеленa Радовановић, наставник физике и бивши ученици ОШ „Слободан
Секулић“ који имају вишегодишње искуство у реализацији активности вршњачког учења,
Кристина Милановић, Кристина Аџић и Матија Павић.
Одржана је радионица „Пливање и тоњење“ за ученике четвртог разреда основних школа
„Алекса Дејовић“, „Стари град“ и „Прва основна школа Краља Петра II“ у пратњи
учитељица. Четвртаке су кроз учење о пливању и тоњењу тела водили Јелена Радовановић
аутор пројекта „Корак у физику“ и два асистента – ученика осмог разреда ОШ „Слободан
Секулић“- Алекса Златић и Јован Ћосовић. Радионица је имала 21 учесника.
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Свечано је у просторијама Научног клуба отворена изложба „Рециклирајмо паметно“.
Аутори изложбе су ученици четвртог разреда ОШ ,,Душан Јерковић" из Ужица, заједно са
својим учитељицама. Радови су били изложени у просторијама РЦУ и Научног клуба од
отварања изложбе, 23. новембра до 30. новембра 2017. године. Ову изложбу је посетило 233
ученика и наставника ужичких основних школа као и деца из предшколских установа града.
Крајем године одржане су четири радионице у оквиру пројекта “Направимо беланце”за
ученике Ужичке гимназијe, ученике Медицинске школе из Ужица, студенте Учитељског
факултета са професорима, као и за заинтересоване наставнике и грађане. Радионицама је
присуствовало укупно 66 ђака и наставника. Учесници су овом радионицом усвајали основна
правила молекуларне биологије и квалитетније разумевали молекуларне процесе и улогу
гена.
Присутни на радионици су кроз употребу модела “правили” протеин поштујући основна
правила молекуларне биологије. Радионицу је припремила и реализовала, Душица Ристовић,
ауторка пројекта “Направимо беланце”.
Крајем децембра почела је реализација радионица у оквиру пројекта „Њутнови закони свуда
око нас“. Радионице похађају ученици седмог разреда из ОШ „Слободан Секулић“, ОШ
„Нада Матић“, ОШ „Стари град“ и ОШ „Прва основна школа краљ Петар II“ из Ужица.
Радионице воде Олга Дукић, професор физике, Далибор Рајковић, професор физике и
математике и Милена Живковић, студент завршне године физике. Учесници су са
водитељима пројекта и својим наставницима обрађивали Њутнове законе и вршили огледе
како би приближили ученицима једне од фундаменталних закона физике. На укупно четири
радионице учествовало је 62 ученика и наставника из ужичких основних школа.
Активности у Ресурс центру РЦУ:
У току 2017. године библиотеку-медијатеку, која се налази у оквиру Ресурс центра, посетило
је око 200 наставника из школа у региону, а њих 49 је користило услуге библиотеке као и 23
студента Учитељског факултета (изнајмљивање књига, фотокопирање, скенирање). У оквиру
промовисања рада Регионалног центра и библиотеке корисницима је дата на увид
литература и наставна средства која се налазе у оквиру Научног клуба РЦУ, вршена је
промоција и изнајмљивање научног часописа „Елементи“ у издању Центра за промоцију
науке. Коришћен је бесплатан софтвер за евиденцију књига и корисника библиотеке,
читаоница је отворена сваког радног дана као и викендима у којима се организују обуке за
наставнике и омогућен је интернет приступ домаћим и страним часописима и монографијама
на компјутерима Центра. Дељени су бесплатни уџбеници школским библиотекама у граду,
наставницима је доступан списак књига библиотеке на сајту Регионалног центра, у
кафетерији су постављене полице које представљају издвојен део библиотеке Ресурс центра
како би учесници семинара директно на паузама семинара могли да изнајме књиге,
корисници библиотеке су информисани о догађањима у Центру путем личних мејлова.
Регионални центар и библиотека узели су учешће на Сајму књига у Београду на штанду
Центра за промоцију науке где су промовисале своја три најновија издања која су намењена
запосленима у образовању. С обзиром на започету сарадњу са Гете институтом надамо се и
донацији стручних књига и уџбеника на немачком чиме би обогатили библиотечки фонд.
Договорена је будућа сарадња са Унијом студената Ужица око посете студената научним и
културним догађајима у Ресурс центру. Настављено је са ширењем циљне групе корисника
кроз упознавање ученика који станују у Ученичком дому „Петар Радовановић“ у чијем
дворишту се Ресурс центар и налази са услугама које нуди библиотека РЦУ. Добијен је
незнатан број књига као поклон библиотеци тако да тренутно Ресурс центар располаже са
1339 примерака савремене стручне литературе и преко 35 дидактичких средстава који су
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одабрани у складу са жељама циљних група у образовању чиме се додатно помаже уз
семинаре усавршавање наставника и подизање квалитета реализације наставног процеса.
2.3. Програмске активности и пројекти који нису реализовани, а били су предвиђени
годишњим планом рада
Све програмске активности и пројекти који су били предвиђени годишњим планом рада су
реализовани у току 2017. године.
2.4. Програмске активности и пројекти који су делимично реализовани
Све програмске активности и пројекти су у целости реализовани, није било делимичне
реализације.
2.5. Програмске активности и пројекти који су реализовани током године, а нису били
предвиђени годишњим планом рада
Од 08. до 12. маја у реализацији Центра за промоцију науке, Института за биолошка
истраживања „Синиша Станковић“ и Научног клуба Ужице је гостовао Научни камион у
сусрет Ноћи истраживача. Научни камион је путујућа лабораторија у којој је у току ових пет
дана одржано преко 30 предавања и радионица и огледа. Предавањима је присуствовало око
1020 ученика и наставника из школа из региона, а изложбу у приземљу камиона је видело
укупно 1555 посетилаца. Укључено је око 20 волонтера који су анимирали посетиоце
изложбе и предавања.
2.6. Програмске активности и пројекти реализовани ван просторија РЦУ
Одржан је семинар из области изборних и факултативних предмета под називом: „Народна
традиција у пракси”, за наставнике ОШ„Мито Игумановић”, Косјерић, присутно 30 учесника.
Одржан је семинар из области општих питања наставе под називом: „Обука наставника за
решавање дисциплинских проблема у настави“, за наставнике ОШ „Бреково”, Бреково,
присутан 21 учесник.
Одржана су два семинара из области васпитног рада под називом: „Како са насиљем и
васпитним проблемима у школи“, на семинарима је било присутно 60 учесника.
Одржана су два семинара из области општих питања наставе под називом: „Праћење,
вредновање и подстицање напредовања ученика”, на семинарима је било присутно 60
учесника.
Одржана су два семинара из области здравственог васпитања под називом: „Репродуктивно
здравље младих – шта добар наставник треба да зна”, на семинарима је било присутно 57
учесника.
Одржана су три семинара из области васпитног рада под називом: „Стрес у школи –
превазилажење, промена“, на семинарима су била присутна 82 учесника.
Одржан је on – line семинар из области информатике под називом: „Парадокси интернета“, за
наставнике Медицинске и Техничке школе, на семинару је било присутно 28 учесника.
Страна 8

Извештај о раду за 2017. годину – Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице

Одржана су три семинара из области општих питања наставе под називом: „Како унапредити
ангажовање ученика креирањем електронских часова на Мудл платформи“, на семинарима је
било присутно 68 учесника.
Одржана су два семинара из области васпитног рада под називом: „Оснаживање наставника
за васпитни рад“, за наставнике ОШ„Саво Јовановић Сирогојно”, Сирогојно. На семинарима
је било присутно 48 учесника.
Одржан је семинар из области васпитног рада под називом: „Како помоћи ученицима с
проблемима у понашању“, за наставнике ОШ„Стари град”. На семинару је било присутно 30
учесника.
Акредитовани семинари које подржава РЦУ, реализовани су и ван Златиборског округа:
одржано је 78 семинара у школама у Србији за 2098 наставника.
РЦУ као институција подржава 17 акредитованих програма сталног стручног
усавршавања запослених у образовању:
1. Одељенски старешина у савременој школи;
2. Да нам школа буде сигурна;
3. Како помоћи ученицима с проблемима у понашању;
4. Како са насиљем и васпитним проблемима у школи;
5. Оснаживање наставника за васпитни рад;
6. Стрес у школи-превазилажење, промена;
7. Репродуктивно здравље младих – шта добар наставник треба да зна;
8. Парадокси Интернета- онлине семинар;
9. Допунска настава са посебним освртом на образовни рачунарски софтвер;
10. Активирајмо ученике подстицајним задацима;
11. Како унапредити ангажовање ученика креирањем електронских часова на
Мудл платформи;
12. Праћење, вредновање и подстицање напредовања ученика;
13. Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави;
14. Од самовредновања до екстерног вредновања;
15. Виртуелно предузеће – учешће на сајму виртуелних предузећа;
16. Народна традиција у пракси;
17. Дискриминација и механизми заштите од дискриминације.
Аутори и реализатори програма су запослени у РЦУ и екстерни сарадници центра (стручни
сарадници, наставници и учитељи из основних и средњих ужичких школа и шире).
2.7. Програмске активности и пројекти реализовани на основу међународне сарадње
28. септембра 2017. године потписан је Меморандум о сарадњи између Гете института у
Србији и РЦУ. Меморандум о сарадњи нас обавезује да у блиској будућности реализујемо
значајне активности које ће се односити на организацију испита из немачког језика и то на
свим нивоима, активности које ће се односити на информисање и корелацију у настави
немачког језика и организацију семинара за наставнике немачког језика за унапређивање
њихових стручних компетенција.
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2.8. Програми других установа или појединаца који су се одвијали у установи у
уступљеним терминима
У организацији Ужичког центра за права детета, одржан је семинар из области васпитног
рада под називом: „Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља” за наставнике
„Прве основне школе“, Ужице и ОШ „Нада Матић“, Ужице. На семинару су била присутна 24
учесника.
Одржана су два семинара из области предшколског васпитања и образовања под називом:
„Кофер сенки – радно игровно средство у функцији стваралаштва у васпитно образовном
процесу”, за чланове Удружења васпитача Златиборског округа. На семинарима је било
присутно 60 учесника.
У организацији Ужичког центра за права детета, одржан је семинар из области васпитног
рада под називом: „Примена приручника и ресурс пакета о правима детета у настави”, за
наставнике „Прве основна школе“ и ОШ „Нада Матић“. На семинару је било присутно 28
учесника.
У организацији Удружења наставника ВЕТ Форум Ужице, одржан је семинар из области
општих питања наставе под називом: „Активно – оријентисана настава - методе”, за
наставнике основних школа у Ужицу. На семинару је било присутно 20 учесника.
Одржан је семинар из области уметности под називом: „Музичке игре као део одрастања и
учења”, за чланове Удружења васпитача Златиборског округа. На семинару су била присутна
22 учесника.
Одржан је семинар из области предшколског васпитања и образовања под називом: „Игре у
функцији подстицаја увођења деце у свет писане речи“, за чланове Удружења васпитача
Златиборског округа. На семинару је било присутно 28 учесника.
У организацији Учитељског друштва Града Ужица,одржан је семинар из области васпитног
рада под називом: „Оснаживање наставника за васпитни рад”, за чланове Учитељског
друштва града Ужица. На семинару је било присутно 29 учесника.
Одржан је семинар из области предшколског васпитања и образовања под називом: „Певајмо
и плешимо у ритму детињства”, за чланове Удружења васпитача Златиборског округа. На
семинару је било присутно 30 учесника.
У организацији Ужичког центра за права детета, одржана су два семинара из области
васпитног рада под називом: „Разумевање и примена Индекса – индикатора остварености
права детета у образовању”. На семинарима су била присутна 54 учесника.
Одржан је семинар из области предшколског васпитања и образовања под називом:
„Припремни предшколски програм – од основа програма до реализације”, за чланове
Удружења васпитача Златиборског округа. На семинару је било присутно 28 учесника.
У току 2017 године у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржаноје 68
школица страних језика за децу на којиме је присуствовало 690 деце.
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Одржана су 4 часа енглеског језика у оквиру курса за новинаре. Курс је одржан у
организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“. Курсу за новинаре је преходило
тестирање за одређивање нивоа знања енглеског језика.
Одржана је обука под називом „Рад у апликативном софтверу за планирање и квартално
извештавање о јавним набавкама“. На обуци је било присутно 20 учесника.
Агенција за истраживање тржишта, „IPSOS STRATEGIC MARKETING“ из Београда,
одржала је састанак са клијентима . На састанку је било присутно 20 учесника.
У организацији Центра за социјални рад, а у оквиру пројекта „Заједно за наше породице“
одржано је 6 обука под називом „Обука професионалаца / ки за третман починилаца насиља
у партнерским односима“. На обукама је било присутно 120 учесника.
У току 2017 године у организацији ликовне школе„Мали Атеље“ из Ужица, одржано је 49
креативних радионица на којима је присуствовало 490 деце.
У току 2017 године у организацији Ужичког центра за права детета, а у склопу пројекта
„Мониторинг права детета у Србији“, одржан је 31 тренинг са средњошколцима. На
тренинзима је присуствовало 613 средњошколаца.
Одржане су две обуке за тржишне инспекторе Златиборског округа. На обукама је било
присутно 55 учесника.
У организацији „DOO WT Group“, одржана је презентација медицинске опреме. На
презентацији је било присутно 50 учесника.
Mocart кладионица је одржала обуку за своје запослене. На обуци је било присутно 20
учесника.
Одржана је радионица под називом „Зауставимо насиље и дискриминацију над старијим
женама“. Радионица је део пројекта који реализују удружење „Amity“ из Београда у сарадњи
са Удружењима „Златиборски круг“ из Чајетине и „Лужичке рукотворине – Ж.Е.Ц.“ из
Бабушнице, а уз подршку Канцеларије за људска и мањинска права. На радионици је било
присутно 30 учесника.
Одржан је међународни фолклорни фестивал „Лицидерско срце, на коме је учествовало више
фолклорних ансамбла из Србије, Русије, Албаније, Јерменије, Турске, Македоније, Црне
Горе, Француске, Словеније и других земаља – укупно 450 учесника.
Одржана је конференција за медије у вези почетка реализације пројекта у Научном клубу. На
конференцији је било присутно 15 учесника.
У организацији Ужичког центра за људска права и демократију је одржан састанак фокус
групе о стању локалне безбедности. Процењивање и праћење стања локалне безбедности се
врши у оквиру пројекта мисије ОЕБС-а у Србији под називом „Јачање безбедоносних
политика на локалном нивоу“. На састанку су била присутна 24 учесника.
Одржан акредитовани семинар за социјалне раднике под називом „Превенција синдрома
сагоревања код професионалаца у социјалној заштити“. Циљна група на овом семинару су
запослени у Центрима за социјални рад у региону. На семинару су била присутна 24
учесника. Цена по учесникује 3.850,00 динара.
Одржан акредитован семинар за социјалне раднике под називом „Стратегије суочавања са
стресом“. Циљна група на овом семинару су запослени у Центрима за социјални рад у
региону. На семинару је било присутно15 учесника. Цена по учеснику је 3.850,00 динара.
У организацији Ужичког центра за људска права и демократију, одржана су два састанка
фокус група под називом „Оси у локалним медијима“ – укупно 40 учесника.
У току 2017, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржани су курсеви за
енглески језик (почетни и средњи ниво) за наставнике. Курсевима је претходило тестирање
за одређивање нивоа, а курсеве је похађало 1700 наставника.
У организацији Образовног креативног центра из Бора, одржано је завршно тестирање on line
семинара и додела уверења. На тестирању је било присутно 40 учесника.
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У организацији „Рамонде“, Ниш одржана је радионица под називом „Портфолио/ годишњи
план и годишњи извештај о стручном усавршавању наставника“. На радионици је било
присутно 10 учесника.
У организацији Комитета правника за људска права „YUCOM“, а у оквиру пројекта
„Мониторинг инклузивног образовања и процесуирање дискриминације“, одржана је обука
под називом „Инклузивно образовање – изазови и перспективе“. На обуци је било присутно
12 учесника.
Одржана је презентација програма „SuanPan“ менталне аритметике. На презентацији је било
35 учесника.
2.9. Оцена реализованог програма од стране стручне јавности.
Оцене од стране стручне јавности за реализоване програме су углавном описног карактера.
Коментари учесника програмских активности: одличан семинар, семинар је био користан,
едукативан, излагачи су лепо презентовали тему, волела бих да наставим да посећујем
семинаре са овом темом, тема семинара је занимљива и корисна за даљи рад, потребно је да
се у свим школама одржи овакав семинар, организовати што више оваквих семинара, веома
користан семинар и примењљив у пракси, предиван простор за организацију семинара,
особље РЦУ је увек професионално и одговорно према учесницима семинара и ауторима и
реализаторима програма.
Прилог: Табела са приказом свих планираних и реализованих програмских активности и
пројеката (Табела 1б).
ПРЕГЛЕД СВИХ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМСКИХ
АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У 2017 ГОДИНИ
Планирана средства
Р.Б.

Назив програмских
активности/пројеката
Буџет
Града

Средства из
сопствених
и других
прихода

537.300,00
динара

Укупно
планирано
537.300,00
динара

Извршено

Буџет
Града

Средства из
сопствених
и других
прихода

1.

Акредитовани
семинари

2.

Акредитовани
семинари

3.

Друге активности за
наставнике

100.000,00
динара

100.000,00
динара

100.000,00
динара

100.000,00
динара

4.

Активности у
Научном клубу РЦУ

80.000,00
динара

80.000,00
динара

80.000,00
динара

80.000,00
динара

1.500.000,00 1.500.000,00
динара
динара

537.300,00
динара

Укупно
извршено
537.300,00
динара

2.100.000,00 2.100.000,00
динара
динара
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5.

Научни
камион

6.

Пројекти у Научном
клубу РЦУ

499.000,00
динара

7.

Активности у Ресурс
центру РЦУ

20.000,00
динара

podržani
Akreditova
ostali
podržani
seminari
ni
seminari
seminari
Broj
održani u
Broj
Broj
Broj
seminari
van
održani u
učesnika regionu učesnika
učesnika
učesnika
održani u
sedišta RCdrugim RC(Zlatiborsk
RCU
CSU
CSU
i)

januar

1

24

0

0

9

206

0

februar
mart

3

69

0

0

6

162

0

7
3
2
0

161
80
45
0

8
2
1
0

224
38
30
0

5
8
6
5

130
230
180
142

2
1
0
0

2
6
6
7
37

56
160
162
185
942

0
1
1
3
2
18

0
20
30
87
55
484

3
1
5
8
18
74

83
27
141
207
487
1995

april
maj
jun
jul
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar

1
4

Naučni
klub

57
25
0

21
103

56.711,00
динара

56.711,00
динара

499.000,00
динара

499.000,00
динара

499.000,00
динара

20.000,00
динара

20.000,00
динара

20.000,00
динара

Svega broj
Ostale
Ostale
nastavnika
aktivnosti
Ukupan
broj aktivnosti Broj
Broj nastavnika
%
Otkazani
Broj
obuhvaće
za druge
broj
učesnika
za
učesnika
u regionu obuhvata seminari
učesnika
nih
ciljne
korisnika
nastavnike
obukama
grupe

5

50

280

1

30

15

285

546

4

120

2

1611

20
15
20
1

350
270
356
35

1042
643
2222
177

1
2
4
8
22

45
55
302
127
2290

2
6
12
9
8
113

31
145
281
225
210
2238

114
293
667
983
1085
8052

3155
3155
3155
3155
3155
3155
3155
3155
3155
3155
3155
3155

8,87
17,31
33,03
20,38
70,43
5,61
0,00
3,61
9,29
21,14
31,16
34,39
255,21

11

190

2
1

5
26

70
400

3
2
2

21
23
10

260
325
129

1
15
22
22
17
173

450
223
254
270
225
2.796

1
1
2
14

3. Кадровски услови (људски ресурси)
3.1. Стање запослених
Табеларни приказ стања запослених на дан 31.12.2017. године:

1.
2.
3.
4.

Називрадног места +
Име и ипрезиме извршиоца
Директор,
Милена Вићевић
Стручни сарадник,
Дарко Ранковић
Библиотекармедијатекар,Ивана Јовановић
Саветник,
Зоран Филиповић

Број
изврш.
1
1
1
1

Занимање + ССС
Професорразредне
наставе-VII1
Професорразредне
наставе-VII1
Етнолог-антропологVII1
Дипломирани
економиста- VII1

Основ и време
ангажовања
Уговор о раду на
одређено време
Уговор о раду на
неодређено време
Уговор о раду на
неодређено време
Уговор о раду на
неодређено време

Установа не запошљава извршиоца фининсијских, рачуноводствених послова,
секретара нити помоћне раднике.
Део административних, организационо-техничких послова је распоређен на
запослене, једна особа је повремено ангажована по Уговору о делу и финансира се из
сопствених прихода и обавља помоћно-техничке послове приликом реализације семинара и
других активности које организује Установа.
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306
0
564
516
921
1253
1310
10.848

Извештај о раду за 2017. годину – Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице

Финансијске и рачуноводствено-књиговодствене
ангажована овлашћена агенција.

послове

врши,

по

Уговору

3.2. Број и структура запослених према правилнику о систематизацији
Табеларни приказ: Стање запослених према Правилнику о организацији и
систематизацији радних места, број:03/06, од 19.06.2006.године, измене и допуне
Правилника,број: 11/07 од 31.05.2007. године и измене и допуне, број 04/16, од 28.01.2013.
године:
Називрадног места

Број
изврш.

1.

Директор

1

2.

Стручни сарадник

1

3.

Саветник-координатор

4.

Библиотекар-медијатекар

1

5.

Саветник

1

Професорразредне
наставе-VII1
Професорразредне
наставе-VII1

Основ и време
ангажовања
Уговор о раду на
одређено време
Уговор о раду на
неодређено време

Етнолог-антропологVII1
Дипломирани
економиста-VII1

Уговор о раду на
неодређено време
Уговор о раду на
неодређено време

Занимање + ССС

Радно место под редним бројем 3 – током 2017.године, није било попуњено.
3.3. Промене стања запослених у току године
Директор Установе је донео нови Правилник о организацији и систематизацији
радних места, број: 114/17 од 06.12.2017. године на који је Оснивач дао сагласност и
извршио промену потребног броја и структуре запослених у складу са Одлуком о
максималном броју запослених на неодређено време за сваки Организациони облик у
систему града ужица за 2017. годину ("Службени лист града Ужица" број 25/17).
Правилник је усклађен са наведеном одлуком Оснивача, те су од постојећих 5 (пет)
систематизована 3 (три) радна места.
Извршено је укидање једног непопуњеног радног места: саветник-координатор и
једног радног места: саветник. Извршиоцу-запосленом на пословима радног места саветник,
у законски спроведеном поступку, отказан је Уговор о раду, закључно са 31.12.2017.године.
Табеларни приказ: Број и структура запослених према Правилнику о организацији и
систематизацији радних места, број: 114/17 од 06.12.2017.године:

Називрадног места

Број
изврш.

1.

Директор

1

2.

Стручни сарадник

1

3.

Библиотекар-медијатекар

1

ССС
Професорразредне
наставе-VII1
Професорразредне
наставе-VII1
Етнолог-антропологVII1

Основ и време
ангажовања
Уговор о раду на
одређено време
Уговор о раду на
неодређено време
Уговор о раду на
неодређено време
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4. Стање основних средстава
4.1. Просторни услови рада
РЦУ пружа оптималне услове за обуку запослених у образовању као и за друге циљне групе.
Располаже са око 450 квадратних метара корисног простора распоређеног у три целине:
Ресурс центар: у свом саставу има рачунарску учионицу, читаоницу, библиотеку и
медијатеку, снабдевене стручном литературом и училима изабраним у складу са претходно
исказаним потребама запослених у образовању. Литература може да се копира или користи
на лицу места, у читаоници или у кафетерији, лоцираној у згради Тренинг центра.
Заинтересованим корисницима на располагању је и интернет.
Тренинг центар: располаже са две модерно опремљене сале за семинаре и кафетеријом
затвореног типа, која служи не само учесницима семинара, него и за окупљање, дружење,
рад, размену искустава и идеја.
Управна зграда: поред службених просторија, у управној згради су лоциране и мала
конференцијска сала и скриптарница намењена припреми материјала за учеснике семинара,
али и за друге кориснике који имају потребу да одређене материјале копирају, штампају,
кориче, пластифицирају као и двокреветна соба за ауторе и реализаторе семинара која
постоји неколико година уназад јер се показала као економично и рационално решење за
смештај предавача како би се избегли трошкови хотела и других смештајних јединица.
4.2. Стање објеката и опреме
На основу Уговора о коришћењу пословног простора са Домом за децу и омладину " Петар
Радовановић", РЦУ користи 450 квадратних метара корисног простора распоређеног у три
целине: (ресуср центар, тренинг центар и управна зграда). Сви објекти које користи РЦУ се
редовно одржавају и чувају и у одличном су стању. Опрема РЦУ (рачунари, пројектори, мало
и велико озвучење, пројекторска платна, ФЦ табле, модераторске табле, материјал за
семинаре и др. се одржавају по потреби и увек се налазе у исправном стању.
Такође и бела техника (машина за прање судова, машина за прање веша, машина за сушење
веша) која се користи у РЦУ за потребе кафетерије и собе се одржава по потреби и у
исправном је стању.
4.3. Реализација капиталних пројеката, набавка основних средстава и инвестиционо
одржавање објеката и опреме
У току 2017. године у РЦУ нису реализовани капитални пројекти и инвестиције. На основу
потписаног Уговора о спонзорству са приватном компанијом INMOLD PLAST DOO,
извршена је набавка компјутера Laptop Asus L502nA-GP052T у вредности од 44.990.00
динара.
Из средстава буџета оснивача утрошено је 33.929,00 динара за текуће поправке и одржавање,
а из сопствених прихода утрошено је: 1.630,00 динара за исту ставку, за ставку која се
односи на материјал утрошено је 139.000,00 динара из буџета оснивача и 40.085,52 динара из
сопствених прихода и за ставку која се односи на машине и опрему, утрошено је 19.689,00
динара из сопствених прихода.
4.4. Текуће одржавање објеката и опреме
Текуће одржавање објеката и опреме РЦУ у 2017. години, одвијало се у складу са потребама.
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Сва три објекта које користи РЦУ у складу са Уговором о коришћењу пословног простора са
Домом за децу и омладину " Петар Радовановић" су устаљено одржавана без већих
финансијских трансакција. Опрема РЦУ (рачунари и пројектори) су били изложени
кваровима који су надомешетени од стране фирме која одржава сајт и рачунарску опрему
РЦУ.
5.Финансијски извештај
5.1. Остварење прихода
ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА
Програм 9: Основно образовање
ПА 0001- Функционисање основних школа
Екон.
клас.

ОПИС

Приходи из
буџета
планирано
5.117.000,00

УКУПНО
ИЗВРШЕНИ
ПРИХОДИ

Приходи из сопствених и других извора

%
остварено
оств.
4.857.023,80 94,92

планирано
3.000.000,00

%
остварено оств.
4.044.341,21
134,81

5.2. Извршење расхода
Екон.
Клас.

ОПИС

1

2
Плате, додаци и
накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси
на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима
и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване
услуге
Текуће поправке и
одржавање

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425

Средства из буџета
планирано
3
2.437.550,00

извршено
4
2.437.541,73

436.572,00

436.319,99

231.274,00

231.273,36

322.972,00

67.928,00

900.000,00
40.000,00
240.732,00

35.000,00

Средства из сопствених и
других извора
планирано
извршено
5
6
310.000,00
368.847,40

55.000,00

66.014,03

900.000,00
38.560,00
240.578,61

300.000,00
150.000,00
1.670.000,00

52.982,55
106.500,00
2.855.711,92

33.929,00

200.000,00

1.630,00
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426
441
444

451

463

464

465
472
481
482
483

484

485

511
512
515
523
611

Mатеријал
Отплата домаћих
камата
Пратећи трошкови
задуживања
Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијама
Трансфери осталим
нивоима власти
Дотације
организацијама за
обавезно социјално
осигурање
Oстале дотације и
трансфери
Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Дотације невладиним
организацијама
Порези, обавезне
таксе, казне и пенали
Новчане казне и
пенали по решењу
судова
Накнада штете за
повреду или штету
насталу услед елем.
непогода или других
природних узрока
Накнада штете за
повреде или штету
нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Нематеријална
имовина
Залихе робе за даљу
продају
Отплата главнице
домаћим кредиторима
УКУПНО (4+5+6)

139.000,00

139.000,00

225.000,00

40.085,52

331.900,00

331.893,11

30.000,00

19.616,16

10.000,00

5.000,00

50.000,00

19.689,00

3.000.000,00

3.536.076,58

1.000,00

1.000,00

5.117.000,00

4.857.023,80
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ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
Програм 9: Основно образовање
ПА 0001- Функционисање основних школа
Екон.
Клас.
1
4111
4121
4122
4123
4143
4161
4211
4212
4213
4214
4215
4221
4231
4232
4234
4237
4239
4251
4252
4261
4267
4268
4269
4651
4811
4831
4841
5113
5122
5126
5231

ОПИС

2
Плате запослених
Допринос за ПИО
Допринос за
здравствено осигурање
Допринос за осиг. од
незапослености
Отпремнине
Награде запосленима
Трошкови платног
промета
Трошкови енергије
Комуналне услуге
Трошкови
комуникација
Трошкови осигурања
Трошкови путовања
Административне
услуге
Компјутерске услуге
Услуге информисања
Репрезентација и
поклони
Остале опште услуге
Одржавање објекта
Одржавање опреме
Канцеларијски
материјал
Медицински и
лаб.материјал
Материјал за хигијену
Потрошни материјал
Дотације и трансфери
Донације
Новчане казне и
пенали
Накнаде штете
Зграде и грађевински
објекти
Опрема
Опрема за културу
Роба за даљу продају
УКУПНО (4+5+6)

Средства из буџета

Средства из сопствених и
других извора
планирано
извршено
5
6
310.000,00
368.847,40
37.000,00
44.255,19
15.000,00
18.992,92

планирано
3
2.437.550,00
292.750,00
125.540,00

извршено
4
2.437.541,73
292.504,98
125.533,44

18.282,00

18.281,57

3.000,00

2.765,92

231.274,00
322.972,00
5.494,04

231.273,36
67.928,00
5.494,04

20.000,00

12.856,44

446.677,82
140.517,23
227.331,41

446.677,82
140.517,23
227.331,41

150.000,00
50.000,00
60.000,00

4.317,93
35.808,18

79.979,50
40.000,00
150.400,00

79.979,50
38.560,00
150.400,00

20.000,00
150.000,00
10.000,00

106.500,00
5.600,00

31.800,00
30.732,00

31.759,69
30.672,00

100.000,00
10.000,00

93.642,54
5.000,00

27.800,00
21.800,00
13.200,00
30.588,30

27.746,92
20.800,00
13.129,00
30.588,30

1.550.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00

2.751.469,38
1.630,00

108.411,70

108.411,70

331.900,00
1.000,00
1.000,00

331.893,11

100.000,00
75.000,00
30.000,00
10.000,00

22.690,40
3.883,12
19.616,16
5.000,00

50.000,00

19.689,00

3.000.000,00

3.536.076,58

5.117.000,00

4.857.023,80

13.512,00
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