




 

 

 

 

 
У Ужицу, 12. априла 2017. године  

Наш број:  / 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЦУ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

ГРАДСКОМ ВЕЋУ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

 

1. Наративни извештај 

 

1.1. Реализоване активности РЦУ 

 

1. 1. 1. Основна активност: Организовање семинара 

РЦУ организује семинаре за наставнике 10 општина Златиборског округа, у складу са законском обавезом 

стручног усавршавања,а у складу са „Каталогом програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и 

стручних сарадника“. Према усвојеним нормативима, годишњи план обухвата наставника је 60 % од наставника у 

региону, а који имају обавезу стручног усавршавања. Осим акредитованих семинара, у овај број се рачунају и 

остали видови стручног усавршавања наставника, а који нису акредитовани од стране Министарства (огледни 

часови, промоције, рад наставних актива, остале обуке за наставнике). 

 

Преглед годишњих активности у РЦУ за 2016. годину 

 

Планирани годишњи обухват наставника услугама РЦУ је 1.893 (60 % од укупног броја наставника у 

региону). Током 2016. године одржано је 29 акредитованих семинара у РЦУ, као и 121 семинар ван Ужица,што је 

укупно 150 семинара за 4.075 наставника. Укупан број наставника који су прошли остале видове обука и стручног 

усавршавања је 2.806. Укупан број наставника  који је користио услуге РЦУ је 6.881, чиме је значајно премашен 

годишњи план активности (планирано 1.893).  

Организовано је и 187 других догађаја (састанци, презентације, промоције, изложбе, трибине, обуке, 

радионице), на којима је било присутно 3.054 учесника.  

Укупан број корисника услуга РЦУ у 2016. години износио је 9.935. 

 

Табела: Преглед активности у РЦУ за 2016. годину. 

 

Акредитовани 

семинари 

одржани у 

РЦУ

Број 

учесника

Подржани 

семинари 

одржани у 

Златиборском 

округу

Број 

учесника

Остали 

семинари 

ван 

седишта 

РЦУ

Број 

учесника

Подржани 

семинари 

одржани у 

другим 

РЦ/ЦСУ

Број 

учесника

Остале 

активности 

за 

наставнике

Број 

учесника

Свега број 

наставника 

који су 

користили 

услуге РЦУ

Број 

наставника у 

Златиборском 

округу

% 

обухвата

Отказани 

семинари

Остале 

активности 

за друге 

циљне 

групе

Број 

учесника

Укупан број 

корисника

јануар 1 21 1 30 6 170 0 1 18 239 3155 7,58 10 180 419

фебруар 1 28 15 408 0 436 3155 13,82 1 9 138 574

март 1 16 4 109 11 319 2 58 1 25 527 3155 16,70 2 28 531 1.058

април 5 144 2 51 7 186 1 28 2 350 759 3155 24,06 1 23 359 1.118

мај 2 50 4 108 6 172 1 29 5 575 934 3155 29,60 3 20 317 1.251

јун 2 57 4 92 1 23 0 1 50 222 3155 7,04 1 13 175 397

јул 3155 0,00 0

август 1 29 3 86 115 3155 3,65 115

септембар 3 69 2 60 9 209 338 3155 10,71 1 19 309 647

октобар 5 134 3 89 5 133 14 375 731 3155 23,17 3 24 374 1105

новембар 3 87 3 84 16 436 19 860 1467 3155 46,50 4 22 363 1830

децембар 7 180 2 51 19 516 1 22 12 344 1113 3155 35,28 4 19 308 1421

29 758 27 731 89 2449 5 137 64 2806 6881 218,10 20 187 3.054 9.935
 

 

 



 3 

Прилог: Преглед  одржаних семинара из Каталога програма сталног стручног усавршавања наставника, 

васпитача и стручних сарадника 

ЈАНУАР 

 

30. јануара одржан је семинар из области општих питања наставе под називом: „Допунска настава са посебним 

освртом на образовни рачунарски софтвер”. Семинар је каталошки број 345, компетенција: К1, приоритети: 1, 

траје један дан (8 бодова). Реализатори семинара су Милена Вићевић и Драгослав Панић. Циљна група на овом 

семинару су наставници запослени у основним и средњим школама у региону. На семинару је био присутан 21 

учесник. Цена по учеснику је 1.000,00 динара. 

 

МАРТ 

 

27. марта одржан је семинар из области изборних и факултативних предмета под називом: „Народна традиција у 

пракси”. Семинар је каталошки број 863, компетенција: К1, приоритети: 1, траје један дан (11 бодова). 

Реализатори семинара су  Миланка Павловић и ДобрилаМатијевић. Циљна група на овом семинару су наставници 

запослени у ужичким основним школама. На семинару је било присутно 16 учесника. Цена по учеснику је 1.000,00 

динара. 

 

АПРИЛ 

 

2. и 3. априла одржан је семинар из области предшколског васпитања и образовања под називом: „Холистичко 

васпитање и образовање деце у активностима развоја говора и ликовног васпитања”. Семинар је каталошки број 

569, компетенција: К3, приоритети: 2, траје два дана (20 бодова). Реализатори семинара су Мирослав Којић и 

Тамара Грујић. Циљна група на овом семинару су чланови Удружења васпитача Златиборског округа. На семинару 

је било присутно 30 учесника. 

 

10. априла одржан је семинар из области општих питања наставе под називом: „Примена интерактивних / 

дигиталних уџбеника у настави”. Семинар је каталошки број 434, компетенција: К2, приоритети: 1, траје један дан 

(8 бодова). Реализатори семинара су Лариса Стамболија, Дејан Јанковић и Емина Јеремић Мићовић. Циљна 

група на овом семинару су наставници предметне наставе запослени у основним и средњим школама и 

гимназијама  у региону. На семинару је било присутно 30 учесника. Цена по учеснику је 500,00 динара. 

 

16. априла, у организацији Учитељског друштва Града Ужица, одржан је семинар из области васпитног рада под 

називом: „Стрес у школи – превазилажење, промена”. Семинар јекаталошки број 129, компетенција: К4, 

приоритети: 4, траје један дан (8 бодова). Реализатори семинара су Драгана Ђурић и Александра Јовановић 

Ђукић. Циљна група на овом семинару су учитељи, чланови Учитељског друштва града Ужица.  На семинару је 

било присутно 29 учесника. 

 

16и 17. априла одржан је семинар из области предшколског васпитања и образовања под називом: „Холистичко 

васпитање и образовање деце у активностима развоја говора и ликовног васпитања”. Семинар је каталошки број 

569, компетенција: К3, приоритети: 2, траје два дана (20 бодова). Реализатори семинара су Мирослав Којић и 

Тамара Грујић. Циљна група на овом семинару су чланови Удружења васпитача Златиборског округа. На семинару 

је било присутно 30 учесника. 

 

23. априла одржан је семинар из области општих питања наставе под називом: „Интерактивним методама кроз 

наставу до оцене која мотивише”. Семинар је каталошки број 371, компетенција: К2, приоритети: 1, траје један 

дан (8 бодова). Реализатори семинара су Невена Перић и Соња Милетић. Циљна група на овом семинару су 

наставници запослени у ОШ„Нада Матић“, Ужице. На семинару је било присутно 25 учесника. 

 

МАЈ 

 

14. маја одржан је семинар из области изборних и факултативних предмета под називом: „Развијање активизма и 

волонтеризма код ученика”. Семинар је каталошки број 880, компетенција: К3, приоритети: 1, траје један дан (8 

бодова). Реализатори семинара су  Весна Радонић, Весна Белчевић, Радмила Симијоновић. Циљна група на овом 

семинару су наставници запослени у основним, средњим  школама, као и гимназијама у региону. На семинару је 

било присутно 28 учесника. Семинар је бесплатан. 
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21 и 22. маја одржан је семинар из области васпитног рада под називом: „Комуникација и јавни наступ у 

савременој школи”. Семинар је каталошки број 11, компетенција: К2, приоритети: 4, траје два дана (16 бодова). 

Реализатори семинара су Ружица Дабић и Зоран Филиповић. Циљна група на овом семинару су наставници 

запослени у ОШ„Миодраг Миловановић Луне“, Каран и Музичкој школи „Војислав Лале Стефановић“, Ужице. На 

семинару су била присутна 22 учесника. 

 

ЈУН 

 

4 и 5. јуна одржан је семинар из области општих питања наставе под називом: „Тестови знања – креирање и 

оцењивање”. Семинар је каталошки број 452, компетенција: К2, приоритети: 1, траје два дана (16 бодова). 

Реализатори семинара су Небојша Јелисавчић и Дејан Пејчић. Циљна група на овом семинару су наставници 

запослени у ОШ „Миодраг Миловановић Луне“, Каран и ОШ „Богосав Јанковић“, Кремна. На семинару је било 

присутно 28 учесника. 

 

21, 22. и 23. јуна одржан је семинар из области васпитног рада под називом: „Умеће комуникације – како да 

говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама”. Семинар је каталошки број 133, 

компетенција: К4, приоритети: 4, траје три дана (20 бодова). Реализатори семинара су Ирена Лободок Штулић и 

Славица Кијевчанин. Циљна група на овом семинару су наставници запослени у ОШ„Алекса Дејовић“, Севојно. На 

семинару је било присутно 29 учесника. 

 

СЕПТЕМБАР 

 

17. септембра одржан је семинар из области општих питања наставе под називом: „Праћење, вредновање и 

подстицање напредовања ученика”. Семинар је каталошки број 435, компетенција: К2, приоритети: 2, траје један 

дан (8 бодова). Реализатори семинара су Божана Јеверичић и Надежда Поповић. Циљна група на овом семинару 

су наставници запослени у ОШ„Душан Јерковић“, Ужице. На семинару је било присутно 28 учесника. 

 

18. септембра одржан је семинар из области општих питања наставе под називом: „Праћење, вредновање и 

подстицање напредовања ученика”. Семинар јекаталошки број 435, компетенција: К2, приоритети: 2, траје један 

дан (8 бодова). Реализатори семинара су Божана Јеверичић и Надежда Поповић. Циљна група на овом семинару 

су наставници запослени у ОШ„Душан Јерковић“, Ужице. На семинару је било присутно 29 учесника. 

 

25. септембра одржан је семинар из области васпитног рада под називом: „Једноставно, извиђаштво”. Семинар је 

каталошки број 107, компетенција: К4, приоритети: 5, траје један дан (8 бодова). Реализатори семинара су Јован 

Коцевски и Зоран Стојковић. Циљна група на овом семинару су наставници запослени у основним и средњим 

школама у региону. На семинару је било присутно 12 учесника. 

 

ОКТОБАР 

 

у периоду од 1. октобра  до 29. октобра одржан је on – line семинар из области информатике под називом: 

„Парадокси интернета”. Семинар је каталошки број 238, компетенција: К4, приоритети: 5, траје 4 недеље (24 

бода). Реализатори семинара су Душица Мијаиловић и Милица Мијаиловић. Циљна група на овом семинару су 

наставници и професори запослени у основним и средњим школама у региону.  На семинару су била присутна 44 

учесника. Цена по учеснику је1.500,00 динара. 

 

1. октобра одржан је семинар из области општих питања наставе под називом: „Активирајмо ученике 

подстицајним задацима”. Семинар је каталошки број 352, компетенција: К2, приоритети: 2, траје један дан (8 

бодова). Реализатори семинара су Вера Исаиловић и Јелена Бошковић. Циљна група на овом семинару су 

наставници запослени у основним и средњим школама у региону. На семинару су била присутна 23 учесника. 

Цена по учеснику је1.200,00 динара. 

 

9. октобра одржан је семинар из области  општих питања наставе под називом: „Од самовредновања до 

екстерног вредновања”. Семинар је каталошки број 499, компетенција: К4, приоритети: 2, траје један дан (8 

бодова). Реализатори семинара су Александра Милошевић и Јелена Стаматовић. Циљна група на овом семинару 

су наставници запослени у основним и средњим школама у региону. Насеминару су била присутна 23 учесника. 

Цена по учеснику је 1.200,00 динара. 

 

15. октобра, одржан је семинар из области васпитног рада под називом: „Стрес у школи – превазилажење, 

промена”. Семинар је каталошки број 131, компетенција: К4, приоритети: 4, траје један дан (8 бодова). 
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Реализатори семинара су Драгана Ђурић и Александра Јовановић Ђукић. Циљна група на овом семинару су 

наставници запослени у основним и средњим школама у региону.  На семинару је било присутно 27 учесника. 

Цена по учеснику је 1.200,00 динара. 

 

29. и 30. октобра одржан је семинар из области васпитног рада под називом: „Одељенски старешина у 

савременој школи”. Семинар је каталошки број 15, компетенција: К3, приоритети: 2, траје два дана (20 бодова). 

Реализатори семинара су Дивна Марковић и Весна Ешпек. Циљна група на овом семинару су наставници 

запослени у основним и средњим школама у региону. На семинару је било присутно 17 учесника. Цена по 

учеснику је 2.200,00 динара. 

 

НОВЕМБАР 

 

12. и 13. новембра одржан је семинар из области предшколског васпитања и образовања под називом: 

„Математика у вртићу”. Семинар је каталошки број 533, компетенција: К2, приоритети: 1, траје два дана (16 

бодова). Реализатори семинара су Снежана Давидовић и Гордана Стефановић. Циљна група на овом семинару су 

чланови Удружења васпитача Златиборског округа. На семинару је било присутно 28 учесника. 

 

19. и 20. новембра одржан је семинар из области предшколског васпитања и образовања под називом: „Помози 

ми да урадим сам – унапређење квалитета дечјег учења и  развоја путем ручно израђених дидактичких 

материјала”. Семинар је каталошки број 583, компетенција: К3, приоритети: 3, траје два дана (16 бодова). 

Реализатори семинара су Љиљана Рељић, Марија Винчић и Снежана Цветковић. Циљна група на овом семинару 

су чланови Удружења васпитача Златиборског округа. На семинару је било присутно 30учесника. 

 

27. новембра одржан је семинар из области предшколског васпитања и образовања под називом: „Пројектни 

приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи”. 

Семинар је каталошки број 589, компетенција: К3, приоритети: 2, траје један дан (8 бодова). Реализатори 

семинара су Станиша Чабаркапаи Јасмина Вулетић. Циљна група на овом семинару су чланови Удружења 

васпитача Златиборског округа.  На семинару је било присутно 29 учесника. 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

1 и 2. децембра, у организацији Аутономног женског центра, одржан је семинар из области васпитног рада под 

називом: „Заштита жена и деце од насиља у породичном контексту – улога образовно – васпитних установа”. 

Семинар је каталошки број 36, компетенција: К3, приоритети: 4, траје двадана (12 бодова). Реализатори семинара 

су Тања Игњатовић и Данијела Пешић. Циљна група на овом семинару су наставници запослени у Медицинској и 

Економској школи у Ужицу.  На семинару је било присутно 26 учесника. 

 

3. децембра, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је семинар из области васпитног рада под 

називом: „Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља”. Семинар је каталошки број 59, 

компетенција: К3, приоритети: 4, траје један дан (8 бодова). Реализатори семинара су Јелена Жунић Цицварић и 

Сузана Пантовић. Циљна група на овом семинару су наставници запослени ОШ „Прва основна школа“, Ужице. На 

семинару је било присутно 30 учесника. 

 

4. децембра, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је семинар из области васпитног рада под 

називом: „Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља”. Семинар је каталошки број 59, 

компетенција: К3, приоритети: 4, траје један дан (8 бодова). Реализатори семинара су Јелена Жунић Цицварић и 

Сузана Пантовић. Циљна група на овом семинару су наставници запослени у ОШ „Нада Матић“, Ужице.  На 

семинару су била присутна 24 учесника. 

 

9. и 10. децембра,одржан је семинар из области страног језика под називом: „Theme – Based Instruction in Teaching 

English to Young Learners”. Семинар је каталошки број 745, компетенција: К2, приоритети: 2, траје два дана (24 

бода). Реализатори семинара су Вера Савић и Ивана Ћирковић Миладиновић. Циљна група на овом семинару су 

наставници енглеског језика запослени у основним школама у региону. Насеминару су била присутна 22учесника. 

 

10. и 11. децембра одржан је семинар из области предшколског васпитања и образовања под називом: „Помози 

ми да урадим сам – унапређење квалитета дечјег учења и  развоја путем ручно израђених дидактичких 

материјала”. Семинар је каталошки број 583, компетенција: К3, приоритети: 3, траје два дана (16 бодова). 

Реализатори семинара су  Љиљана Рељић, Марија Винчић и Снежана Цветковић. Циљна група на овом семинару 

су чланови Удружења васпитача Златиборског округа.  На семинару је било присутно 30 учесника. 
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24. децембра одржан је семинар из области здравственог васпитања под називом: „Водич за васпитаче – 

породица у вртлогу дроге”. Семинар је каталошки број 166, компетенција: К3, приоритети: 3, траје један дан(8 

бодова). Реализатори семинара су Недељко Јовић и Лаура Живковић. Циљна група на овом семинару су 

наставници, професори и васпитачи  запослени у основним и средњим школама у региону и домовима ученика. На 

семинару је било присутно 18 учесника. Цена по учеснику је2.250,00 динара. 

 

25. децембра одржан је семинар из области  општих питања наставе под називом: „Примена мотивационих 

техника у настави”. Семинар је каталошки број 492, компетенција: К3, приоритети: 2, траје један дан (8 бодова). 

Реализатори семинара су Светлана Алексић и Снежана Рајковић. Циљна група на овом семинару су наставници 

запослени у ОШ „Нада Матић“, Ужице. На семинару је било присутно 30 учесника. 

 

 

Прилог: Преглед  одржаних осталих активности за наставнике 

 

ЈАНУАР 

 

19. јануара, у организацији Учитељског друштва града Ужица је одржано саветовање  под називом „Вођење 

евиденције и издавање јавних исправа у основној школи и разреду“. На саветовању је било присутно 18 

учитеља. 

 

МАРТ 

 

30. марта, у организацији Центра за промоцију науке одржана је трибина под називом „Како доносите одлуке“. 

На трибини је било присутно укупно 25учесника. 

 

АПРИЛ 

 

22. априла, у сарадњи Центра за промоцију науке из Београда, Града Ужица и Регионалног центра за 

професионални развој запослених у образовању Ужице, отворен је Научни клуб. На отварању научног клуба  је 

било присутно укупно 50 учесника. 

 

У периоду од 25. априла до 10. маја, одржана је изложба „Спектри“. Тема изложбе је светлост, она коју видимо, 

али и она коју не видимо али нас свакодневно окружује. Изложбу је посетло укупно 300 посетилаца. 

 

МАЈ 

 

11. маја, у Научном клубу РЦУ, одржано је предавање под називом „Како да будеш Ајнштајн код куће“. На 

предавању је било присутно 30 учесника. 

 

12. маја, у организацији Центра за едукацију и превенцију социјалне патологије „Доротеј“ из Београда, одржана је 

трибина под називом „Сто школа за детињство без бола“. Циљ ове трибине је заштита деце на интернету. На 

трибини је било присутно 70 учесника. 

 

У периоду од 26. маја до 8. јуна, у организацији Француског института у Србији, одржана је изложба под називом 

„Еколошки изазови: а да се аклиматизујемо“. Изложба се бави питањима климатских промена, глобалног 

загревања и одговорностима људи за овај феномен. Изложбу је посетило укупно 400 посетилаца. 

 

26. маја је одржана 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.  

 

27. маја, у оквиру обележавања маја месеца, као месеца математике у Научном клубу, одржана је радионица за 

предшколце „Абакус“и за средњошколце„Геометрија“. На обе радионице је било присутно укупно 50 учесника. 

 

ЈУН 

 

1. јуна, у сарадњи Завода за унапређивање образовања и васпитања из Београда и Регионалног центра за 

професионални развој запослених у образовању Ужице, одржан је стручни скуп под називом „Школа и 
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популациона политика. Скуп је акредитован, носи 1 бод стручног усавршавања. Циљна група су наставници, 

стручни сарадници и директори основних и средњих школа у региону. На скупу је било присутно укупно 50 

учесника. 

 

СЕПТЕМБАР 

 

8. септембра, одржан је састанак са ауторима и реализаторима програма стручног усавршавања за акредитациони 

период од 2016. до 2018. године на тему заказивања акредитованих семинара подржаних од стране РЦУ. Састанку 

је присуствовало 15 учесника. 

 

14. септембра одржана је конференција за медије у организацији РЦУ-а и Агенције за едукацију „Interactive 031“ 

– било присутно укупно15учесника. 

 

19. септембра, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржан је час курса енглеског језика за 

наставнике из нашег региона. На часу је било присутно укупно 30 наставника. 

 

21. септембра, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржан је час курса енглеског језика за 

наставнике из нашег региона. На часу је било присутно укупно 30 наставника. 

 

22. септембра, у организацији Научног клуба РЦУ, одржано је предавање под називом „Како да будеш научник 

код куће?“. Циљ предавања је презентовање најновијих открића у физици, астрономији и математици. На 

предавању је било присутно 30 учесника. 

 

26. септембра, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржан је час курса енглеског језика за 

наставнике из нашег региона. На часу је било присутно укупно 30 наставника. 

 

28. септембра, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржан је час курса енглеског језика за 

наставнике из нашег региона. На часу је било присутно укупно 30 наставника. 

 

28. септембра је одржан састанак Друштва историчара. На састанку је било присутно 13 наставника историје. 

 

29. септембра, у организацији Научног клуба РЦУ, одржано је предавање под називом „Гравитациони таласи“,а у 

оквиру пројекта„Како да будеш научник код куће?“.  На предавању је било присутно 16 учесника. 

 

ОКТОБАР 

 

3. октобра, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржан је час курса енглеског језика за 

наставнике из нашег региона. На часу је било присутно укупно 30 наставника. 

 

5. октобра, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржан је час курса енглеског језика за 

наставнике из нашег региона. На часу је било присутно укупно 30 наставника. 

 

6. октобра, у организацији Научног клуба РЦУ одржано је предавање под називом „Неутронске звезде и 

пулсари“,а у оквиру пројекта „Како да будеш научник код куће?“.  На предавању је било присутно 20 учесника. 

 

10. октобра, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржан је час курса енглеског језика за 

наставнике из нашег региона. На часу је било присутно укупно 30 наставника. 

 

12. октобра, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржан је час курса енглеског језика за 

наставнике из нашег региона. На часу је било присутно укупно 30 наставника. 

 

13. октобра, у организацији Научног клуба РЦУ, одржано је предавање под називом „Стандардни модел и LHC“,а 

у оквиру пројекта „Како да будеш научник код куће?“.  На предавању је било присутно 20 учесника. 

 

17. октобра, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржан је час курса енглеског језика за 

наставнике из нашег региона. На часу је било присутно укупно 30 наставника. 

 

17. октобра, у организацији Учитељског друштва града Ужица, одржано је предавање на тему оцењивања у првом 

разреду. На предавању је било присутно 20 учитеља. 
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19. октобра, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржан је час курса енглеског језика за 

наставнике из нашег региона. На часу је било присутно укупно 30 наставника. 

 

20. октобра, у организацији Научног клуба РЦУ, одржано је предавање под називом „Еволуција космоса“,а у 

оквиру пројекта „Како да будеш научник код куће?“.  На предавању је било присутно25 учесника. 

 

24. октобра, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржан је час курса енглеског језика за 

наставнике из нашег региона. На часу је било присутно укупно 30 наставника. 

 

26. октобра, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржан је час курса енглеског језика за 

наставнике из нашег региона. На часу је било присутно укупно 30 наставника. 

 

27. октобра, у организацији Научног клуба РЦУ, одржано је предавање под називом „Највећи прост број“,а у 

оквиру пројекта „Како да будеш научник код куће?“.  На предавању је било присутно20 учесника. 

 

31. октобра, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржан је час курса енглеског језика за 

наставнике из нашег региона. На часу је било присутно укупно 30 наставника. 

 

НОВЕМБАР 

 

1. новембра у организацији Ужичког центра за права детета, одржана је Панел дискусија на тему „Правилник о 

препознавању и процесуирању дискриминације“. На панел дискусији је било присутно 30 учесника. 

 

2. новембра, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржан је час курса енглеског језика за 

наставнике из нашег региона. На часу је било присутно укупно 30 наставника. 

 

3. новембра, у организацији Научног клуба РЦУ  одржано је предавање под називом „Шест теорема од по 

милион долара“,а у оквиру пројекта „Како да будеш научник код куће?“.  На предавању је било присутно 25 

учесника. 

 

7. новембра, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржан је час курса енглеског језика за 

наставнике из нашег региона. На часу је било присутно укупно 30 наставника. 

 

7. новембра, у организацији Научног клуба РЦУ, Центра за промоцију науке и Градског културног центра, 

обележен је Европски дан науке. У оквиру манифестације која је одржана у ГКЦ , реализована су научно-популарна 

предавања, радионице за децу и мини концерт. 

 

9. новембра, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржан је час курса енглеског језика за 

наставнике из нашег региона. На часу је било присутно укупно 30 наставника. 

 

10. новембра, у организацији Научног клуба РЦУ, одржано је предавање под називом „Класификовање 

галаксија“,а у оквиру пројекта „Како да будеш научник код куће?“.  На предавању је било присутно 10 учесника. 

 

14. новембра, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржан је час курса енглеског језика за 

наставнике из нашег региона. На часу је било присутно укупно 30 наставника. 

 

У периоду од 14 до 18. новембра, у Научном клубу РЦУ, одржана је изложба експонената из физике: „Инфлуентна 

машина“, „Теслин трансформатор“, „Вакуум пумпа и стаклено звоно“, „Центар масе“. Изложбу је посетило 

укупно 200 посетилаца. 

 

16. новембра, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржан је час курса енглеског језика за 

наставнике из нашег региона. На часу је било присутно укупно 30 наставника. 

 

17. новембра, у организацији Научног клуба РЦУ , одржано је предавање под називом „GRAVITY SPY“,а у оквиру 

пројекта „Како да будеш научник код куће?“.  На предавању је било присутно 20 учесника. 

 

21. новембра, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржан је час курса енглеског језика за 

наставнике из нашег региона. На часу је било присутно укупно 30 наставника. 
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23. новембра, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржан је час курса енглеског језика за 

наставнике из нашег региона. На часу је било присутно укупно 30 наставника. 

 

23. новембра, у сарадњи са Центром за промоцију науке Београд у Научном клубу РЦУ, одржана је радионица из 

биологије, а у оквиру пројекта „Сунђер Боб у школи“, за ученике ОШ „Прва основна школа Краља Петра Другог“, 

Ужице и ОШ „Стари Град“, Ужице. На радионици је било присутно 20 ученика. 

 

24. новембра, у сарадњи са Центром за промоцију науке Београд у Научном клубу РЦУ одржана је радионица из 

биологије, а у оквиру пројекта „Сунђер Боб у школи“, за ученике ОШ „Душан Јерковић“, Ужице и ОШ „Нада 

Матић“, Ужице. На радионици је било присутно 20 ученика. 

 

25. новембра, у сарадњи са Центром за промоцију науке Београд у Научном клубу РЦУ одржана је радионица из 

биологије, а у оквиру пројекта „Сунђер Боб у школи“, за ученике ОШ „Слободан Секулић“, Ужице и ОШ „Алекса 

Дејовић“, Севојно. На радионици је било присутно 20 ученика. 

 

28. новембра, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржан је час курса енглеског језика за 

наставнике из нашег региона. На часу је било присутно укупно 30 наставника. 

 

30. новембра, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржан је час курса енглеског језика за 

наставнике из нашег региона. На часу је било присутно укупно 30 наставника. 

 

30. новембра, у организацији удружења „Развој УЕ“ је одржан округли сто под називом „Спречимо виртуелно 

родитељство“. Циљна група су психолози, педагозии представници Полицијске управе из Ужица. На округлом 

столу је било присутно 15 учесника. 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

5. децембра, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржан је час курса енглеског језика за 

наставнике из нашег региона. На часу је било присутно укупно 30 наставника. 

 

7. децембра, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржан је час курса енглеског језика за 

наставнике из нашег региона. На часу је било присутно укупно 30 наставника. 

 

8. децембра,одржана јеобука о јавним набавкама под називом „Финансијско планирањеи планирање јавних 

набавки за 2017. годину. Циљна група су представници школа из региона. На обуци су била присутна 24 учесника. 

 

12. децембра, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржан је час курса енглеског језика за 

наставнике из нашег региона. На часу је било присутно укупно 30 наставника. 

 

13. децембра, у организацији Научног клуба РЦУ, одржана је радионица под називом „Гравитација, електрицитет 

и магнетизам“. Радионица је намењена ученицима 3. разреда основне школе. На радионици је било присутно 

укупно 30 учесника. 

 

14. децембра, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржан је час курса енглеског језика за 

наставнике из нашег региона. На часу је било присутно укупно 30 наставника. 

 

19. децембра, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржан је час курса енглеског језика за 

наставнике из нашег региона. На часу је било присутно укупно 30 наставника. 

 

21. децембра, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржан је час курса енглеског језика за 

наставнике из нашег региона. На часу је било присутно укупно 30 наставника. 

 

21. децембра, у организацији Основне школе „Петар Лековић“ из Пожеге и РЦУ, одржана је презентација 

међународних пројеката у којима су ученици и наставници ове школе учествовали током школске 2015 / 2016, као 

и презентација могућности међународне сарадње међу основним и средњим школама. За учествовање у овим 

пројектима школа је награђена Националним и Европским eTwinning ознакама квалитета. На овој активности је 

било присутно укупно 20 учесника. 
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26. децембра, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржан је час курса енглеског језика за 

наставнике из нашег региона. На часу је било присутно укупно 30 наставника. 

 

28. децембра, у организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржан је час курса енглеског језика за 

наставнике из нашег региона. На часу је било присутно укупно 30 наставника. 

 

29. децембра је у Научном клубу РЦУ одржана завршна мини презентација пројекта „Како бити научник код куће. 

На презентацији је било присутно 30 учесника. 

 

 

Прилог: Преглед  одржаних осталих активности за друге циљне групе 

 

ЈАНУАР 

 

12. јануара је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију.  На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

14. јануара је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију.  На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

17. јануара је одржана презентација козметичких производа „Невен“.  На презентацији је било присутно 15 

учесника. 

 

19. јануара је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију.  На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

21. јануара је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију.  На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

23. јануара је одржана презентација козметичких производа „Невен“.  На презентацији је било присутно 15 

учесника. 

 

26. јануара је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију.  На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

28. јануара је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију.  На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

29. јануара, у организацији агенције „MIROSS“, одржан је семинар под називом „Тим засоцијално укључивање и 

смањење сиромаштва“. На семинару је било присутно 15 учесника. 

 

29. јануара, одржан је састанак Удружења пензионера. На састанку је било присутно 15 учесника. 

 

ФЕБРУАР 

 

6. фебруара је одржана школа посебне ликовне технике „Машница“.  У школи је било присутно 10 учесника. 

 

10.фебруара, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу 

пројекта „Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 15 средњошколаца. 

 

17.фебруара, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу 

пројекта „Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 18 средњошколаца. 

 

18. фебруара је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију.  На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

20. фебруара је одржана школа посебне ликовне технике „Машница“.  У школи је било присутно 10 учесника. 
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23. фебруара је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију.  На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

24.фебруара, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу 

пројекта „Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 15 средњошколаца. 

 

25. фебруара је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију.  На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

27. фебруара је одржана школа посебне ликовне технике „Машница“.  У школи је било присутно 10 учесника. 

 

МАРТ 

 

1. марта је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију.  На радионици је било присутно 

20 учесника. 

 

2.марта, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу пројекта 

„Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 15 средњошколаца. 

 

3. марта је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију.  На радионици је било присутно 

20 учесника. 

 

8. марта је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију.  На радионици је било присутно 

20 учесника. 

 

9.марта, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу пројекта 

„Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 16 средњошколаца. 

 

10. марта је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију.  На радионици је било присутно 

20 учесника. 

 

10. марта је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

12. марта је одржана школа посебне ликовне технике „Машница“.  У школи је било присутно 10 учесника. 

 

15. и 16. марта у организацији NALED –а, Министарства грађевинарства, Републичког геодетског завода и Светске 

банке, одржана је дводневна обука, под називом „Обука закоришћење система за електронско спровођење 

обједињене процедуре“. На обуци је било присутно 30 учесника. 

 

15. марта је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију.  На радионици је било присутно 

20 учесника. 

 

16. марта, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу 

пројекта „Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 15 средњошколаца. 

 

17. марта је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију.  На радионици је било присутно 

20 учесника. 

 

17. и 18. марта у организацији NALED –а, Министарства грађевинарства, Републичког геодетског завода и Светске 

банке, одржана је дводневна обука, под називом „Обука закоришћење система за електронско спровођење 

обједињене процедуре“. На обуци је било присутно 30 учесника. 

 

17. марта је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

17. марта је одржан панел на тему „Извршитељи – Одговор је одговорност“. Панел организује Комора 

извршитеља, под покровитељством Министарства правде,а у оквиру пројекта „Владавина права“. На панелу је 

било присутно 40 учесника. 
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19. марта је одржана школа посебне ликовне технике „Машница“.  У школи је било присутно 10 учесника. 

22. марта је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију.  На радионици је било присутно 

20 учесника. 

 

22. и 23. марта у организацији NALED –а, Министарства грађевинарства, Републичког геодетског завода и Светске 

банке, одржана је дводневна обука, под називом „Обука закоришћење система за електронско спровођење 

обједињене процедуре“. На обуци је било присутно30учесника. 

 

23. марта, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу 

пројекта „Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 15 средњошколаца. 

 

24. марта је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију.  На радионици је било присутно 

20 учесника. 

 

24. марта је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

24 и 25. марта у организацији NALED –а, Министарства грађевинарства, Републичког геодетског завода и Светске 

банке, одржана је дводневна обука, под називом „Обука закоришћење система за електронско спровођење 

обједињене процедуре“. На обуци је било присутно 30 учесника. 

 

26. марта је одржана школа посебне ликовне технике „Машница“.  У школи је било присутно 10 учесника. 

 

29. марта је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било присутно 

20 учесника. 

 

29. марта је одржана обука за тржишну инспекцију. На обуци је било присутно 20 учесника. 

 

30. марта, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу 

пројекта „Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 20 средњошколаца. 

 

31. марта је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију.  На радионици је било присутно 

20 учесника. 

 

31. марта је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

АПРИЛ 

 

2. априла је одржана школа посебне ликовне технике „Машница“.  У школи је било присутно 10 учесника. 

 

5. априла је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију.  На радионици је било присутно 

20 учесника. 

 

6.априла, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу 

пројекта „Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 15 средњошколаца. 

 

7. априла је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију.  На радионици је било присутно 

20 учесника. 

 

7. априла је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

7. априла је одржана радионица о јавним набавкама. На радионици је било присутно 30 учесника. 

 

8. априла је одржана обука за библиотекаре о КОБСОН бази. На обуци је било присутно укупно 14 учесника. 

 

9. априла је одржана школа посебне ликовне технике „Машница“.  У школи је било присутно 10 учесника. 
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12. априла је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију.  На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

13.априла, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу 

пројекта „Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 18 средњошколаца. 

 

14. априла је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију.  На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

14. априла је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

16. априла је одржана школа посебне ликовне технике „Машница“.  У школи је било присутно 10 учесника. 

 

19. априла је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било присутно 

20 учесника. 

 

20. априла, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу 

пројекта „Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 15 средњошколаца. 

 

21. априла је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било присутно 

20 учесника. 

 

21. априла је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

21. априла, агенција за истраживање тржишта, „IPSOS STRATEGIC MARKETING“ из Београда, одржала је састанак са 

клијентима. На састанку је било присутно 12 учесника. 

 

23. априла је одржана школа посебне ликовне технике „Машница“.  У школи је било присутно 10 учесника. 

 

26. априла је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било присутно 

20 учесника. 

 

27. априла, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу 

пројекта „Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 15 средњошколаца. 

 

28. априла је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било присутно 

20 учесника. 

 

28. априла је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

МАЈ 

 

4. маја, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу пројекта 

„Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 15 средњошколаца. 

 

 

5. маја је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било присутно 20 

учесника. 

 

5. маја је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

10. маја је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било присутно 20 

учесника. 
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11. маја, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу пројекта 

„Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 18 средњошколаца. 

 

12. маја је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било присутно 20 

учесника. 

 

12. маја  је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

14. маја је одржана школа посебне ликовне технике „Машница“.  У школи је било присутно 10 учесника. 

 

14. маја одржан је семинарпод називом: „Развијање активизма и волонтеризма код ученика”. Циљна група на 

овом семинару су ученици виших разреда основних школа, као и ученици средњих школа и гимназија. На 

семинару је било присутно 20 ученика. 

 

17. маја је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било присутно 20 

учесника. 

 

18. маја, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу пројекта 

„Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 18 средњошколаца. 

 

19. маја је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било присутно 20 

учесника. 

 

19. маја  је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

21. маја је одржана школа посебне ликовне технике „Машница“.  У школи је било присутно 10 учесника. 

 

24. маја је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију.  На радионици је било присутно 

20 учесника. 

 

25. маја, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу пројекта 

„Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 16 средњошколаца. 

 

26. маја је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било присутно 20 

учесника. 

 

26. маја  је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

28. маја је одржана школа посебне ликовне технике „Машница“.  У школи је било присутно 10 учесника. 

 

31. маја је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било присутно 20 

учесника. 

 

ЈУН 

 

1. јуна, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу пројекта 

„Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 15 средњошколаца. 

 

2. јуна је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било присутно 20 

учесника. 

 

2. јуна је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

4. јуна је одржана школа посебне ликовне технике „Машница“.  У школи је било присутно 10 учесника. 
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7. јуна је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било присутно 20 

учесника. 

 

8. јуна, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу пројекта 

„Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 15 средњошколаца. 

 

9. јуна је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било присутно 20 

учесника. 

 

9. јуна је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

11. јуна је одржана школа посебне ликовне технике „Машница“.  У школи је било присутно 10 учесника. 

 

15. јуна, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу пројекта 

„Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 15 средњошколаца. 

 

16. јуна је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

18. јуна је одржана школа посебне ликовне технике „Машница“.  У школи је било присутно 10 учесника. 

 

27. јуна, одржан је семинар под називом „Осмехом до успеха“. Семинар је акредитован, број Д – 1 – 1766 / 14, 

сваки учесник добија по 6 екстерних бодова. Циљна група на овом семинару су лекари, стоматолози, 

биохемичари, фармацеути, медицинске сестре и здравствени техничари. Реализатори семинара су Оља 

Богдановић и Љубица Аничић. На семинару је било присутно 10 учесника. 

 

СЕПТЕМБАР 

 

6. септембар је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

7. септембра, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу 

пројекта „Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 15 средњошколаца. 

 

8. септембра је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

8. септембра је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

13. септембар је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

 

14. септембра, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу 

пројекта „Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 18 средњошколаца. 

 

15. септембра је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

15. септембра је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

17. септембраје одржана школа посебне ликовне технике „Машница“.  У школи је било присутно 10 учесника. 

 

20. септембар је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 
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21. септембра, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу 

пројекта „Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 16 средњошколаца. 

 

22. септембра је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

22. септембра је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

24. септембра је одржана обука за запослене у Д.О.О. „Металац“ из Горњег Милановца. Обуку је похађало25 

полазника. 

 

24. септембра је одржана школа посебне ликовне технике „Машница“.  У школи је било присутно 10 учесника. 

 

27. септембар је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

28. септембра, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу 

пројекта „Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 15 средњошколаца. 

 

29. септембра је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

29. септембра је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

ОКТОБАР 

 

1. октобра је одржана школа посебне ликовне технике „Машница“.  У школи је било присутно 10 учесника. 

 

4. октобра је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било присутно 

20 учесника. 

 

5. октобра, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу 

пројекта „Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 15 средњошколаца. 

 

6. октобра је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било присутно 

20 учесника. 

 

6. октобра је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

8. октобра је одржана школа посебне ликовне технике „Машница“.  У школи је било присутно 10 учесника. 

 

11. октобра је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

12. октобра, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу 

пројекта „Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 18 средњошколаца. 

 

13. октобра је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

13. октобра је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

15. октобра је одржана школа посебне ликовне технике „Машница“.  У школи је било присутно 10 учесника. 
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18. октобра је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

19. октобра, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу 

пројекта „Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 20 средњошколаца. 

 

19. октобра у организацији NALED –а, Министарства грађевинарства, Републичког геодетског завода и Светске 

банке, одржана је дводневна обука, под називом „Обука закоришћење система за електронско спровођење 

обједињене процедуре“. На обуци је било присутно 15 учесника. 

 

20. октобра у организацији NALED –а, Министарства грађевинарства, Републичког геодетског завода и Светске 

банке, одржана је дводневна обука, под називом „Обука закоришћење система за електронско спровођење 

обједињене процедуре“. На обуци је био присутан 21 учесник. 

 

20. октобра је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

20. октобра је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

20. октобра, у организацији Ужичког центра за људска права и демократију, а у оквиру пројекта „Радном праксом 

до запошљавања младих у Златиборском округу“, одржан је округли сто под називом „Креирање локалних 

механизама за запошљавање младих“. Активност је намењена представницима цивилног друштва, локалне 

самоуправе, синдиката и послодавцима – присуствовало 20 учесника. 

 

22. октобра је одржана школа посебне ликовне технике „Машница“.  У школи је било присутно 10 учесника. 

 

25. октобра је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

26. октобра, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу 

пројекта „Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 15 средњошколаца. 

 

27. октобра је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

27. октобра је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

29. октобра је одржана школа посебне ликовне технике „Машница“.  У школи је било присутно 10 учесника. 

 

НОВЕМБАР 

 

1. новембра је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

2. новембра, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу 

пројекта „Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 15 средњошколаца. 

 

3. новембра је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

3. новембра је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

8. новембра је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

9. новембра, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу 

пројекта „Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 15 средњошколаца. 
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9. новембра у организацији NALED –а, Министарства грађевинарства, Републичког геодетског завода и Светске 

банке, одржана је дводневна обука, под називом „Обука закоришћење система за електронско спровођење 

обједињене процедуре“. На обуци је било присутно 15учесника. 

 

10. новембра у организацији NALED –а, Министарства грађевинарства, Републичког геодетског завода и Светске 

банке, одржана је дводневна обука, под називом „Обука закоришћење система за електронско спровођење 

обједињене процедуре“. На обуци је било присутно 12 учесника. 

 

10. новембра је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

10. новембра је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

15. новембра је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

15. новембра, у организацији Ужичког центра за људска права и демократију  и БОШ-а одржан је округли сто под 

називом „У потрази за квалитетнијим стручним праксама“ – било присутно 20 учесника. 

 

16. новембра, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу 

пројекта „Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 16 средњошколаца. 

 

17. новембра је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

17. новембра је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

22. новембра је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

23. новембра, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу 

пројекта „Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 20 средњошколаца. 

 

24. новембра је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију.  На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

24. новембра је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

26. новембра, у оквиру обележавања „Дана интелигенције“, Менса Србије је одржала тестирање 

заинтересованих учесника. Тестирање је прошло 15 учесника. 

 

 

29. новембра је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

30. новембра, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу 

пројекта „Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 15 средњошколаца. 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

1. децембра је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

1. децембра је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 



 19 

 

6. децембра је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

7. децембра, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу 

пројекта „Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 15 средњошколаца. 

 

7. децембра, одржан је семинар под називом „Осмехом до успеха“. Семинар је акредитован, број Д – 1 – 1766 / 

14, сваки учесник добија по 6 екстерних бодова. Циљна група на овом семинару су лекари, стоматолози, 

биохемичари, фармацеути, медицинске сестре и здравствени техничари. Реализатори семинара су Оља 

Богдановић и Љубица Аничић. На семинару је било присутно 10 учесника. 

 

8. децембра је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

8. децембра је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

13. децембра је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

14. децембра, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу 

пројекта „Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 18 средњошколаца. 

 

15. децембра је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

15. децембра је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

20. децембра је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

21. децембра, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу 

пројекта „Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 15 средњошколаца. 

 

22. децембра је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

22. децембра је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

27. децембра је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 

 

27. децембра је одржана креативна ликовна радионица школе„Мали Атеље“. На радионици је било присутно 10 

учесника. 

 

28. децембра, у организацији Ужичког центра за права детета, одржан је тренинг са средњошколцима, у склопу 

пројекта „Мониторинг права детета у Србији“. На тренингу је било присутно 20 средњошколаца. 

 

29. децембра је одржана школа страних језика, у организацији Агенције за едукацију. На радионици је било 

присутно 20 учесника. 
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1.1. 2. Oстале активности центра 

 

Сарадња са школама: организовање акредитованих семинара и других активности за наставнике, радни 

састанци са директорима школа, активима директора, стручним сарадницима  и стручним активима. 

 

Сарадња са Школском управом Ужице кроз реализацију  одговарајућих заједничких активности . 

 

Сарадња са Учитељским друштвом Града Ужица кроз организовање презентација примера добре праксе, 

стручних трибина, семинара и радних састанака. 

 

Сарадња са Друштвом историчара Града Ужица кроз организовање интерних састанака чланова друштва у 

РЦУ. 

 Сарадња са Градским културним центром –манифестација у оквиру обележавања Европског дана науке. 

 

Сарадња са Националном службом за запошљавање кроз програм „Јавни радови за запошљавање особа 

са инвалидитетом и кроз програм „Јавни радови”. Пројекти су одобрени и ангажоване су две особе. Пројекте 

финансира држава. Особе су биле ангажоване у периоду од 9. маја до 9. септембра у РЦУ. 

 

Сарадња са издавачким кућама кроз презентације уџбеника и реализацију акредитованих семинара. 

 

Сарадња са Агенцијом за едукацију „INTERACTIVE ”, која се бави кусревима страних језика, припремом за 

завршни испит, професионалном оријентацијом, радом са ученицима са тешкоћама у развоју и учењу. У оквиру 

сарадње реализован је почетни бесплатан курс енглеског језика А1 за наставнике из Ужица и околине. 

 

Сарадња са Центром за промоцију науке-државна институција надлежна за промоцију и популаризацију 

науке. У оквиру сарадње у РЦУ је 24. априла, отворен Научни клуб. У Научном клубу РЦУ, реализовано је низ 

активности за ученике и наставнике у циљу промоције и популаризације науке (предавања, радионице, трибине, 

изложбе). У оквиру Јавног позива Центра за промоцију науке који се односио на промоцију науке, Научни клуб РЦУ 

је конкурисао и добио два пројекта: "Како да будеш научник код куће?" и "Сунђер Боб у школи". Пројекти су 

успешно реализовани у Научном клубу РЦУ. 

 

Сарадња са Француским институтом у Србији се огледа у организацији изложби намењеној ученицима и 

наставницима у циљу промоције учења путем експеримента. 

 

Сарадња са организацијама цивилног друштва кроз организовање тренинга, обука, округлих столова, 

фокус група, јавних расправа, итд. 

 

РЦУ у оквиру Статута има и шифру делатности која се односи на издаваштво. У складу са тим, РЦУ је у 

априлу, потписао Споразум о издавању књиге "Допунска настава-методички осврт са примерима" са мр Радојем 

Стопићем. 

 

РЦУ је члан Мреже РЦ/ЦСУ Србије са којом остварује сарадњу кроз успостављање договора око 

заједничких активности у свим центрима, учешћа на заједничким пројектима и активностима које доприносе 

заједничким интересима центара и Мреже РЦ/ЦСУ Србије. 

 

 Остварена је и сарадања са Предшколском установом Ужице и Удружењем васпитача Златиборског округа 

у виду организовања акредитованих семинара и других активности за васпитаче. 

 

Регионални центар се по четврти пут појавио на Међународном сајму књига у сарадњи са Мрежом РЦ/ЦСУ 

Србије и Центром за промоцију науке. 

 

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; 
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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). 

 

           

1.1.3. Рад Ресурс центра 

 

 

У току 2016. године библиотеку-медијатеку, која се налази у оквиру Ресурс центра, посетило је око 200 наставника 

из школа у региону, а њих 47 је користило услуге библиотеке, као и 25 ученика и студената 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 окиру Научног клуба РЦУ, 

организована је изложба „Спектри“, као и изложба у организацији Француског института у Србији „Еколошки 

изазови“, обележен је мај као месец математике у библиотеци и Научном клубу кроз предавања ученицима и 

прављења наставних средстава из математике. Наставна средства која су настала у овиру два пројекта Научног 

клуба Ужице су изложена у библиотеци и Регионалном центру. Одржана је изложба експоната из физике коју су 

посећивали и ученици и наставници школа у региону. Користи се бесплатан софтвер за евиденцију књига и 

корисника библиотеке који ће омогућити лакше и брже обављање библиотечке делатности. Дељени су бесплатни 

уџбеници школским библиотекама у граду, одржане су разне врсте обука у компјутерској учеоници, наставницима 

је доступан списак књига библиотеке на сајту Регионалног центра. У оквиру семинара организовани су обиласци 

библиотеке за учеснике семинара, корисници библиотеке су информисани о догађањима у Центру путем личних 

мејлова. Проширена је циљна група 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. Ресурс центар 

тренутно располаже са 1336 примерака савремене стручне литературе  и преко 35 дидактичких средстава који су 

одабрани у складу са жељама циљних група у образовању чиме се додатно помаже уз семинаре усавршавање 

наставника и подизање квалитета реаализације наставног процеса. 
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2. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

 

 

2.1. Преглед утрошених средстава 

 

 

РЦУ се у 2016. години финансирао из следећих извора: 

 

 

2.1.1. Приходи из средстава буџета        4.789.486 

 

2.1.2. Сопствени приходи                                   2.116.623 

 

2.1.3. Јавни радови                                                                                                                                           254.191 

 

Укупно                                                                                                                                                             7.160.300 

 

 

 

РЦУ - Финансијски извештај 2016. - Збирни преглед по изворима 
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1 2 3 4 5 6 7 

411 Плате и додаци запослених 2.652.829 146.827 205.421  3.005.077 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 474.856 26.828 36.770  538.454 

4121 Допринос за пензијско и инвалидско осиг. 318.339 17.619 24.654  360.612 

4122 Допринос за здравствено осигурање 136.621 7.562 10.579  154.762 

4123 Допринос за незапосленост 19.896 1.101 1.537  22.534 

421 Стални трошкови 899.976 62.038   962.014 

4211 Трошкови платног промета  6.901 23.585   30.486 

4212 Енергетске услуге 339.103    339.103 

4213 Комуналне услуге 106.777 12.705   119.482 

4214 Услуге комуникација 211.341 25.748   237.089 

4215 Трошкови осигурања 75.327    75.327 

4216 Трошкови закупа 160.527    160.527 

422 Трошкови путовања 26.648 153.832 12.000  192.480 

4221 Трошкови путовања у земљи 26.648 153.832 6.682  187.162 

4229 Tрошкови превоза са посла и на посао   5.318  5.318 

423 Услуге по уговору 200.000 1.531.374   1.731.374 

4231 Административне услуге 171.600 15.600   187.200 

4232 Компјутерске услуге 28.400 24.877   53.277 

4233 Услуге образовања и усавршавања зап.  16.320   16.320 

4234 Услуге информисања  94.642   94.642 

4235 Стручне услуге  537.685   537.685 

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство  84.700   84.700 

4237 Репрезентација  82.498   82.498 

4239 Опште услуге  675.052   675.052 

425 Текуће поправке и одржавање 100.000 200.364   300.364 

4251 Текуће поправке и одржавање 100.000 110.031   210.031 

4252 Текуће поправке и одржавање опреме  90.333   90.333 

426 Материјал 87.347 84.783   172.130 

4261 Административни материјал 26.162 15.859   42.021 

4268 Материјал за домаћинство и угоститељство 55.759 49.506   105.265 

4269 Материјали за посебне намене 5.426 19.418   24.844 

465 Дотације 347.832 42.000   389.832 

4811 Остале дотације и трансфери 347.532 42.000   389.832 

  УКУПНО: 4.789.486 2.247.499 254.191  7.291.176 
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Према финансијском плану за 2016. годину, планирано је укупно  7.792.000 динара, а остварено 7.160.300 динара. 

 

Као и у претходној години, уважавајући тешку економску ситуацију, РЦУ је водио политику депресираних 

цена семинара за наставнике, која подразумева контролисане – лимитиране хонораре за предаваче, уз 

укалкулисану минималну добит, и да практично кредитира, а у извесним случајевима и дотира стручно 

усавршавање наставника, реализацијом бесплатних семинара као и дотирањем трошкова хране и пружањем 

бесплатних услуга школама. 

 

Да би се превазишао проблем реализације сопствених прихода РЦУ, односно, реализације Буџета Града 

Ужица, у разделу који се односи на стручно усавршавање, може се размишљати о моделу финансирања стручног 

усавршавања које се примењује у неким РЦ (Чачак, Кикинда, Шабац), а по коме се средства за стручно 

усавршавање трансферишу директно из Буџета Регионалним центрима (месечно, према извештајима за одржане 

обуке). Тиме би се, практично, са великом сигурношћу могли планирати обим активности и финансијски приливиза 

РЦУ, повећати обим активности и услуга Центра, уз још рационалније трошење буџетских средстава Града Ужица. 

 

. 

 

Прилог: Одлука Управног одбора о усвајању Извештаја о раду РЦУ 

  

 


