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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 образовно васпитних 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“, број99/2 016);
 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);
 Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник Републике Србије“,
број 36/2010);
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 Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника ("Службени гласник Републике Србије", бр. 86/2015,
3/2016, 73/2016и 48/2018));
 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 2018. годину ("Службени лист града
Ужица" број 43/18);
 Одлука о оснивању 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.Делатностустанове
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;85.59 остало образовање;74.14-консалтингименаџментпослови.
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:

Установа нема посебне организационе јединице и организована је као јединствена радна
целина, у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места, број:
397/19 од 09.12.2019.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 БУЏ ЕТА ГРАДА У 2019. ГОДИНИ
Р.Б.
1.

2.

3.

Назив програмских
активности/пројеката
Акредитовани семинар
„Самоевалуацијом до
квалитетне школе”
Акредитовани семинар
„Школа будућностиMicrosoftпрограмима до
савремене наставе”
Акредитовани семинар
„ Интеграцијом наставних
садржаја до функционалне

Планирано из
буџета Града

Извршено из буџета Града

50.000,00 динара

50.000,00 динара

50.000,00 динара

50.000, 00 динара

50.000,00 динара

50.000, 00 динара
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

писмености”
Акредитовани семинар
„Како унапредити ангажовање
ученика креирањем
електронских часова на Мудл
платформи”
Акредитовани семинар
„Да нам школа буде сигурна”
Акредитовани семинар
„Пирамида исхода у
планирању и реализацији
наставе”
Акредитовани семинар
„Подстицајна средина за
учење уз подршку ИКТ-а”
Акредитовани семинар
„Виртуелна туристичка
агенција – практична обука за
агенцијско пословање ”
Акредитовани семинар
„Како унапредити процес
самоевалуације у области
настава и учење”
Акредитовани семинар
„Подстицајна средина за учење
уз подршку ИКТ-а”
Акредитовани семинар
„Асертивном комуникацијом
до успеха”
Акредитовани семинар
„Међупредметни приступ
настави и учењуи развој
компетенција ученика”
Акредитовани семинар
„Како са насиљем и васпитним
проблемима у школи”
Акредитовани семинар
„Дигитално доба-како се снаћи
у свету интернета”
Акредитовани семинар
„Од самовредновања до
екстерног вредновања”
Акредитовани семинар
„Пажња као предуслов
успешне наставе ”

60.000,00 динара

87.500,00 динара

50.000,00 динара

50.000,00 динара

60.000,00 динара

87.500,00 динара
50.000,00 динара

50.000,00 динара

33.750,00 динара

33.750,00 динара

50.000,00 динара

50.000,00 динара

100.000,00 динара

100.000,00 динара

50.000,00 динара

50.000,00 динара

60.000,00 динара

60.000,00 динара

80.000,00 динара

80.000,00 динара

29.000,00 динара

29.000,00 динара

31.250,00 динара

31.250,00 динара

18.750,00 динара

18.750,00 динара
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2.2. Програмске активности и пројекти реализовани из сопствених средстава и других
извора
Реализовани су следећи акредитовани семинари:
„Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са
механизмима заштите од дискриминације ”.
„Значај дечје игре и материјала за игру”.
„Разумевање и примена индекса –индикатора остварености права детета у образовању”.
„Праћење, вредновање и подстицање напредовања ученика у складу са образовним
стандардима”.
„Планирање и реализација наставних метода по фазама часа”.
„Интерактивна имплементација уџбеника у настави математике у старијим разредима
основне школе”.
„Школски библиотекар у савременом образовном окружењу”.
„Обука наставника разредне наставе за реализацију Програма наставе и учења оријентисане
на исходе учења у школској 2019/2020. години”.
„У сусрет променама у настави физике”.
„Актуелности у стручном усавршавању и значај квалитетног руковођења за рад
предшколских установа, домова ученика и школа”.
„Хоризонталним и вршњачким учењем до бољих резултата”.
„Пројекти у предшколској установи”.
„Игра као центар предшколског курикулума”.
„Индивидуализација кроз интегрисано учење”.
„Наш вртић гради добре односе-подршка развоју на темељу грађења односа”.

Поред акредитованих семинара и стручних скупова, реализоване су следеће активности
за запослене у образовању:
У организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржано је 80 часова курса енглеског
језика (почетни и средњи ниво). Курс је похађало 1885 наставника.
Одржана је презентација примера добре праксе „Чувари природе кроз међупредметно
повезивање“ . Презентацији је присуствовало 15 наставника.
У организацији „The English Book“, одржан је семинар за наставнике енглеског језика под
називом „Standing Out to be Outstanding- Working with large and mixed ability groups“ .
Семинару је присуствовало 20 наставника.
Одржано је представљање „Наставних материјала за борбу против антисемитизма“ .
Представљању је присуствовало 20 наставника.
Одржан састанак Комисије за доделу награда у оквиру ликовног и литерарног конкурса.
Састанку је присуствовало шест чланова Комисије.
У организацији издавачке куће „БИГЗ“, одржане су три промоције уџбеника. На
промоцијама је било присутно укупно 80 наставника.
У организацији Учитељског друштва града Ужица одржана је Скупштина друштва.
Скупштини је присуствовало 30 учитеља.
Одржана су четири састанка Учитељског друштва града Ужица – укупно је било присутно 55
учитеља.
У организацији Академске иницијативе Форум 10, одржан је Округли сто под називом
„Интеркултурално образовање у образовном систему Републике Србије – изазови и
перспективе. Присуствовало 10 учесника.
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У организацији издавачке куће „Вулкан“, одржана је промоција уџбеника. На промоцији је
било присутно 30 наставника.
У организацији Ужичког центра за људска права и демократијуодржана је фокус група на
тему запошљавања младих - било присутно 10 учесника.
У организацији Школске Управе Ужице, одржане су три радионице на тему инклузивних
активности за наставнике који реализују наставу по ИОП -у. На радионицама је било
присутно 100наставника.
У организацији Школске Управе Ужице, одржан је састанак са васпитачима из
Предшколских установа. На састанкује било присутно 20 васпитача.
У организацији Школске управеУжице, одржане су две презентације примера добре праксе,
интердисциплинарно повезивање са фокусом на исходе. На презентацијама је било присутно
55 учесника.
У организацији издавачке куће „КLETT“, одржана је промоција Лексикона стваралаца у
предуниверзитетском образовању. На промоцији је било присутно 30 наставника.

Активности у Научном клубу РЦУ:
18. јануара, одржане су четири радионице у оквиру пројекта „Оптика кроз уради сам огледе“
који је одобрен на конкурсу Центра за промоцију науке из Београда. Радионице су
реализовали Далибор Рајковић, професор физике и информатике и Милена Живковић,
дипломирани физичар – физичар за општу физику. Радионицама су присуствовали ученици
од 6. до 8. разреда четири ужичке основне школе ОШ „Нада Матић“ (10 ученика), ОШ
„Слободан Секулић“ (10 ученика), ОШ „Душан Јерковић“ (14 ученика) и ОШ „Прва основна
школа Краља Петра II“ (14 ученика).
07. марта, реализован је пројекат „Бизика људског ока“, одобрен на конкурсу Центра за
промоцију науке из Београда. Радионице су водили Далибор Рајковић, професор физике и
информатике, Саша Алемпијевић, дипломирани биолог и еколог, Милена Живковић,
дипломирани физичар – физичар за општу физику и Бојана Миленковић, студент екологије.
Четири радионице су реализоване са ученицима 7. и 8.разреда из ужичких основних школа:
ОШ "Душан Јерковић " , ОШ "Слободан Секулић ", Прве основне школе " Краљ Петар II" и
ОШ "Богосав Јанковић " из Кремана (укупно 44 ученика).
29. марта у сарадњи са представницима Центра за промоцију науке из Београда,представљен
је Јавни позив за финансирање пројеката из области промоције науке.
Од 13. до 17. маја четврту годину за редом обележен је Мај месец математике под насловом
Истражи координате у Научном клубу РЦУ. У оквиру менифестације реализоване су
радионице: „Математичка мозгалице“, „Вероватноћа или математичка очекивања у играма на
срећу“, „Сферна триногометрија (-Како најкраће (ићи) на Земљи (и Небу)? “, „Свет
фрактала“ , „Имају ли Јапанци довољно шума? “. У оквиру обележавања Маја месеца
математике од 20. до 24. маја, постављена је изложба „Живот и дело Милутина
Миланковића“, српског математичара. Радионице у оквиру Маја месеца математике и
изложбу о Милутину Миланковићу укупно је посетило 213 ученика и наставника ужичких
основних и средњих школа.
23. – 27. септембра, у Научном клубу РЦУ и на још три локације одржана је манифестација
„Европска ноћ Истаживача“ под покровитељством Центра за промоцију науке Београд у
сарадњи са Градским културним центром Ужице, Народним музејом Ужице, Друштвом
историчара Града Ужица и Историјским архивом Ужице. У оквиру манифестације одржани
су следећи догађаји:радионица „Интелигенција (IQ) и дигитална Интелигенција(DQ)“ ,
радионица „Осмех кроз игру“, трибина,, Вештачка интелигенција”, радионица „Старе српске
ћириличне штампарије у 15. и 16. веку“, радионица „Фотосинтеза уживо“,радионица
„Ужичка периодика крајем 19. и у првој половини 20. века“, радионица „Мала музејска
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ковачница новца“, приказане су три пројекције документарно образовног филма „Знаменити
Ужичани крајем 19. и почетком 20. века“, радионица „Еразмус + пројекти – могућности за
међународну сарадњу“. Укупан број посетилаца Европске ноћи истраживача је 490 ученика и
наставника.
04. децембра у оквиру пројекта „Математика+физика+ штап+ канап= Нова година“ под
покровитељством Центра за промоцију науке одржана је радионица намењена ученицима
петог и шестог разреда. Радионици су присуствовали ученици ( 15 ученика и наставница)
ОШ „Стари град“ и ОШ „Слободан Секулић“ из Ужица. Радионицу су реализовале
наставница математике Александра Весовић из ОШ „Емилија Остојић“ из Пожеге и
професорка физике Јелена Радовановић из ОШ „Слободан Секулић“ из Ужица..
10. децембра, одржано је пет радионица у оквиру пројекта „Илуструј сам свој речник науке“
под покровитељством Центра за промоцију науке. Ауторке и реализаторке пројекта су
Милена Живковић, мастер студент физике и Александра Живадиновић, мастер студент
математике. У радионицама су учествовали ученици виших разреда ужичких основних
школа „Прва основна школа“, „Слободан Секулић“, „Нада Матић“ и „Душан Јерковић“
(укупно 76 ученика са наставницима).
11. децембра, одржана је друга радионица у оквиру пројекта „Математика+физика+ штап+
канап= Нова година“ под покровитељством Центра за промоцију науке. Намењена је
ученицима виших разреда основних школа (27 ученика и 2 наставнице) ОШ „Алекса
Дејовић“ из Севојна. Радионинцу су реализовале наставница математике Александра
Весовић и професорка физике Јелена Радовановић.
25. децембра, одржана је трећа, завршна радионица у оквиру пројекта „Математика+физика+
штап+ канап= Нова година“. У радионици су учествовали ученици ужичких основних школа
ОШ „Стари град“ и ОШ „Слободан Секулић“ (14 ученика и наставница), радионицу су
водиле ауторке пројекта Јелена Радовановић и Александра Весовић.
Признање Научном клубу РЦУ за унапређење промоције и популаризације науке у оквиру
Јавног позива Центра за промоцију науке.
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Захвалница Научном клубу РЦУ за допринос и учешће у Европској ноћи истраживача

Активности у Ресурс центру РЦУ:
У току 2019. године, библиотеку-медијатеку, која се налази у оквиру Ресурс центра, посетило
је око 250 наставника из школа у Златиборском округу, 65 наставника је користило услуге
библиотеке као и неколицина деце смештених у Дому „Петар Радовановић“ (изнајмљивање
књига, фотокопирање, скенирање, коришћење компјутера и база података). 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, као и промоција
и изнајмљивање научног часописа „Елементи“ у издању Центра за промоцију науке.
Читаоница и рачунарска учионица 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.У просторијама РЦУ одржане су четири промоције уџбеника
две издавачке куће, у библиотеци су дељене заинтересованим наставницима историје
наставни материјали за борбу против антисемитизма, као и наставни материјал (поклон Гете
иститута) наставницима немачког језика што ће се као пракса наставити и у будућности.
Поклоњено је у две школске библиотеке неколико издања радних листова из различитх
предмета за основну школу, наставницима су дата на коришћење и издања у Научном клубу
која су поклон Центра за промоцију науке. Запосленима у образовању су доступни за
изнајмљивање уџбеници за основну школу неколико познатих издавача, 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. Учествовали смо
на Сајму књига у Београду на штанду Центра за промоцију науке где су промовисана
најновија издања која су намењена запосленима у образовању. Како би изашли у сусрет
захтевима наставника и других корисника библиотечки фонд би требало освежити новим
стручним издањима и часописима. Добијено је на поклон неколико научних књига тако да
тренутно Ресурс центар располаже са 1342 примерака савремене стручне литературе и преко
35 дидактичких средстава који су одабрани у складу са жељама циљних група у образовању.

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 2019. године.
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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
Није било програмских активности и пројеката који нису били предвиђени годишњим
планом рада.

2.6. Програмске активности и пројекти реализовани ван просторија РЦУ
Одржана су три семинара из области општих питања наставе под називом: „Самоевалуацијом
до квалитетне школе”. На семинарима су била присутна 103 учесника из „Туристичкоугоститељско” школе из Чајетине, ОШ „Свети Сава” из Бајине Баште, „Техничке школе” из
Бајине Баште и ОШ Светозар Марковић из Бродарева.
Одржана су два семинара из области општих питања наставе под називом: „Обука наставника
за примену различитих метода учења у настави“ за наставнике ОШ „Миливоје Боровић“,
Мачкат. На семинарима је било присутно 60 учесника.
Одржана су три семинара из области општих питања наставе под називом: „Подстицајна
средина за учење уз подршку ИКТ-а за наставнике ОШ „Светозар Марковић”, Бродарево,
ОШ „Петар Лековић”, Пожега и Техничке школе, Пожега. На семинарима су била присутна
52 учесника.
Одржан је семинар из области општих питања наставе под називом: „Од самовредновања до
екстерног вредновања” за наставнике Гимназије „Свети Сава“, Пожега. На семинару је било
присутно 29 учесника.
Одржан је семинар из области општих питања наставе под називом: „Активирајмо ученике
подстицајним задацима” за наставнике ОШ „Стеван Чоловић“, Ариље. На семинару је био
присутан 21 учесник.
Одржан је семинар из области општих питања наставе под називом: „Праћење, вредновање и
подстицање напредовања ученика у складу са образовним стандардима“ за наставнике ОШ
„Емилија Остојић”, Пожега. На семинару је било присутно 27 учесника.
Oдржан је семинар из области васпитног рада под називом: „Да нам школа буде сигурна” за
наставнике „Машинско електротехничке” школе, Прибој. На семинару је било присутно 30
учесника.
Одржан је семинар из васпитне области „ Одељенски старешина у савременој школи” за
наставнике из ОШ „Свети Сава ” из Пријепоља. На семинару је било присутно 30 учесника.
Одржан је семинар из васпитне области „Оснаживање наставника и васпитача за
препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације” за
наставнике из „Техничке школе” из Пожеге. На семинару је било присутно 30 учесника.
Акредитовани семинари које подржава РЦУ, реализовани су и ван Златиборског округа:
одржано је 56 семинара у школама у Србији за 1422 наставника.
РЦУ као институција подржава 19 акредитованих програма сталног стручног усавршавања
запослених у образовању:

1. Одељенски старешина у савременој школи; Аутори и реализатори: Славица Симић,
мастер психологије, ОШ „Нада Матић”, Ужице; Весна Ешпек Дебељевић, професор
педагогије и психологије, ОШ „Прва основна школа краља Петра II”, Ужице; Дивна
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Марковић, професор педагогије и психологије, ОШ „Душан Јерковић”; Маријана Симовић
Алексић, дипломирани психолог, Техничка школа, Ужице; Милка Павловић, дипломирани
психолог, Уметничка школа, Ужице; Севда Рамовић, дипломирани педагог, ОШ „Нада
Матић”, Ужице; Радица Благојевић-Радовановић, дипломирани психолог, „Прва основна
школа краља Петра II”, Ужице.

2. Да нам школа буде сигурна;Аутори и реализатори: Јелена Бошковић, дипломирани
педагог, Гимназија „Свети Сава”, Пожега; Кристина Томић, професор педагогије и
психологије, Гимназија „Свети Сава”, Пожега.
3. Како помоћи ученицима с проблемима у понашању; Аутори и реализатори: Јелена
Бошковић, дипломирани педагог, Гимназија „Свети Сава”, Пожега; Кристина Томић,
професор педагогије и психологије, Гимназија „Свети Сава”, Пожега.
4. Како са насиљем и васпитним проблемима у школи;Аутори и реализатори: Дивна
Марковић, професор педагогије и психологије, ОШ „Душан Јерковић”; Весна Ешпек
Дебељевић, професор педагогије и психологије, ОШ „Прва основна школа краља Петра II”,
Ужице; Славица Симић, мастер психологије, ОШ „Нада Матић” Ужице; Радица Благојевић Радовановић, дипломирани психолог, „Прва основна школа краља Петра II”, Ужице.
5. Пажња као предуслов успешне наставе;Аутори и реализатори: Александра Јовановић
Ђукић, дипломирани психолог, Медицинска школа,Ужице; Драгана Ђурић, дипломирани
психолог, Ужичка гимназија, Медицинска школа Ужице.
6. Стрес у школи-превазилажење, промена;Аутори и реализатори: Александра Јовановић
Ђукић, дипломирани психолог, Медицинска школа, Ужице; Драгана Ђурић, дипломирани
психолог, Ужичка гимназија, Медицинска школа , Ужице.
7. Репродуктивно здравље младих – шта добар наставник треба да зна;Аутори и
реализатори: Ана Мијатовић Ристовић, доктор медицине специјалиста гинекологије, Дом
здравља Ужице; Душица Ристовић, дипломирани биолог, Ужичка гимназија и Економска
школа Ужице.
8. Парадокси Интернета- онлине семинар;Аутори и реализатори: Душица Мијаиловић,
дипломирани инжењер , Медицинска школа Ужице; Милица Мијаиловић, информатичар ,
sTech d.o.o. Belgrade члан UNIQA Group Austria ; Лазар Мијаиловић, апсолвент Математички факултет БУ, Bibo Global Opportunity Inc. Manila, Philippines.
9. Дигитално доба: Како се снаћи у свету Интернета?!- онлине семинар; Аутори и
реализатори: Душица Мијаиловић, дипломирани инжењер , Медицинска школа Ужице;
Милица Мијаиловић, информатичар , sTech d.o.o. Belgrade члан UNIQA Group Austria ; Лазар
Мијаиловић, апсолвент - Математички факултет БУ, Bibo Global Opportunity Inc. Manila,
Philippines.
10. Активирајмо ученике подстицајним задацима;Аутори и реализатори: Вера Исаиловић,
дипломирани историчар, ОШ „Стеван Чоловић”, Ариље; Јелена Бошковић, дипломирани
педагог, Гимназија „Свети Сава”,Пожега.
11. Како унапредити ангажовање ученика креирањем електронских часова на Мудл
платформи;Аутори и реализатори: Олгица Спасојевић, професор, ОШ „Петар Лековић”,
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Пожега; Наталија Диковић, мастер професор технике и информатике, ОШ „Петар Лековић„
Пожега.

12. Праћење, вредновање и подстицање напредовања ученика у складу са образовним
стандардима; Аутори и реализатори: Божана Јеверичић, професор разредне наставе, ОШ
„Душан Јерковић”, Ужице; Надежда Поповић, професор разредне наставе, ОШ „Душан
Јерковић”, Ужице.
13. Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави; Аутори и
реализатори: Љубинко Златић, Дипломирани педагог, ОШ „Стари град” Ужице; Станојла
Цветковић, професор разредне наставе, ОШ „Слободан Секулић” Ужице; Дикосава
Аврамовић, професор разредне наставе, ОШ „Стари град ”Ужице.
14. Од самовредновања до екстерног вредновања;Аутори и реализатори: Јелена
Стаматовић, доктор педагошких наука, Педагошки факултет у Ужицу; Александра
Милошевић, магистар педагошких наука, Висока школа за васпитаче струковних студија;
Данијела Негројевић, дипломирани педагог, Пољопривредна школа „Љубо Мићић”, Пожега.
15. Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и
упознавање са механизмима заштите од дискриминације; Аутори и реализатори: Милена
Вићевић, професорка разредне наставе, Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању Ужице; Гордана Савић, ВСС, Ужички центар за људска права и
демократију.
16. Обука наставника за примену различитих метода учења у настави; Аутори и
реализатори: Радица Благојевић-Радовановић, дипломирани психолог, ОШ „Краља Петра
II,Ужице; Гордана Томоњић, професор педагогије, ОШ „Стеван Јоксимовић„ Рогачица и ОШ
„Душан Јерковић„; Жана Бојовић, доктор педагошких наука, Педагошки факултет у Ужицу,
Универзитет у Крагујевцу; Јасна Максимовић, доктор дефектолошких наука, Педагошки
факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу.
17. Планирање и реализација наставних метода по фазама часа; Аутори и реализатори:
Ивана Бојовић, доктор педагошких наука, дипл. психолог, Висока школа струковних студија,
Ужице; Небојша Јелисавчић, професор технике и информатике, „Економска школа”, Ужице;
Биљана Миловић, дипломирани економиста, „Економска школа”, Ужице.
18. Подстицајна средина за учење уз подршку ИКТ-а; Аутори и реализатори: Олгица
Спасојевић, професор, ОШ „Петар Лековић”, Пожега; Наталија Диковић, мастер професор
технике и информатике, ОШ „Петар Лековић„ Пожега.
19. Самоевалуацијом до квалитетне школе; Аутори и реализатори: Славко Ђокић, проф.
књижевности и српског језика, „Техничка школа” Пожега; Снежана Стаматовић,
дипломирани педагог, „Техничка школа”, Пожега.
Семинари покривају области које се односе на васпитни рад, здравствено васпитање,
информатику и општа питања наставе као и на групе компетенција: за наставну област,
предмет и методику, за поучавање и учење, за подршку развоју личности ученика, за
комуникацију и сарадњу и обухватају све приоритетне области прописане од стране
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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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. У складу са Меморандумом реализовани су испити немачког језика Гете
института на нивоима (А2, Б1 и Б2) у два термина у току године.

2.8. Програми других установа или појединаца који су се одвијали у установи у
уступљеним терминима
У организацији Агенције за едукацију, су одржане 74 радионице у оквиру школе страних
језика за децу. На радионицама је било присутно 740 учесника.
У организацији Националне службе за запошљавање је одржано 20 обука под називом „ИТ
преквалификација незапослених лица за Java програмирање“ – укупно 1610 учесника.
У организацији Ужичког центра за права детета,одржано је 37 тренинга са
средњошколцима,усклопу пројекта „Мониторинг права детета у Србији“. На тренинзима је
било присутно 925 средњошколаца.
У организацији Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике
Србије, одржана је информативна сесија под називом „Подршка развоју иновативних модела
за социјално укључивање“. На сесији је било присутно 10 учесника.
У организацији ликовне школе„Мали Атеље“, одржане су 54 креативне радионице. На
радионицама је било присутно 540 учесника.
У организацији „Пријатељи деце Србије“, одржана је радионица на тему социјалног
ангажованог маркетинга, омладинског активизма и партиципације младих. На радионици је
било присутно 20 учесника.
У организацији Ужичког центра за људска права и демократију, је одржана дебата у оквиру
пројекта „Грађани имају моћ“под називом „Када ће Ужице да продише?“. На дебати је било
присутно 20 учесника.
У организацији „SWISS PRO“ је одржана инфо сесија о процесу доделе бесповратне помоћи
за локалне самоуправе. На инфо сесији је било присутно 20 учесника.
У организацији Форума младих са инвалидитетом је одржана обука на тему дигиталне
писмености. На обуци је било присутно 10 учесника.
У организацији Националне академије за јавну управу , одржана је обука под називом
„Обука из другог угла – успешно решавање конфликата“, за запослене у локалној
самоуправи. На обуци је било присутно 7 учесника.
У организацији Националне академије за јавну управу , одржана је обука под називом
„Основе коришћења интернета“. Циљна група су запослени у локалној самоуправи. На обуци
је било присутно 12 учесника.
Страна 12

Извештај о раду за 2019. годину – Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице

У организацији „Гете института“, Београд одржано је полагање испита из немачког језика за
А1и B1 ниво. Испите су полагала 23 кандидата.
У организацији Ужичког центра за права детета и Центра за права детета Београд, одржана је
радионица за чланове ученичких парламената. На радионици је било присутно 30 учесника.
У организацији Форума младих са инвалидитетом, одржана је обука под називом „Како
разумети и читати медије“. На обуци је било присутно 20 учесника.
Одржан је међународни фолклорни фестивал „Лицидерско срце, на коме је учествовало више
фолклорних ансамбла из 12 земаља – укупно 400 учесника. Захвалница РЦУ за помоћ у
организацији фестивала.

У организацији Ужичког центра за људска права и демократију, одржана је јавна
презентација публикације „Функционалност интерних ревизија“. На презентацији је било
присутно 15 учесника.
У организацији Националне академије за јавну управу, одржана је обука под називом
„Писана комуникација у администрацији“, за запослене у локалној самоуправи. На обуци је
било присутно 17 учесника.
У организацији Ужичког центра за људска права и демократију, одржане су четири фокус
групе на тему запошљаваља младих - било присутно 48 учесника (свака група по 12
учесника).
У организацији Националне академије за јавну управу, одржан је семинар под називом
„Општи управни поступак“, за запослене у локалној самоуправи. На семинару су била
присутна 23 учесника.
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У организацији „Miross-а“ и „UN WOMEN“ , одржана је инфо сесија. На инфо сесији је било
присутно 5 учесника.
У организацији Националне академије за јавну управу, одржана је обука под називом
„Лицем у лице – вештина комуникације“, за запослене у локалној самоуправи. На обуци је
било присутно 15 учесника.
У организацији Националне академије за јавну управу, одржана је обука под називом
„Уметност давања и прихватања конструктивног feedback-а“, за запослене у локалној
самоуправи. На обуци је било присутно 11 учесника.
У организацији Ауто мото савеза Србије, одржана је радионица са практичном обуком за
средњошколце, под називом „На трци се тркај, не у саобраћају“. На радионици и обуци је
било присутно 40 учесника.
У организацији Савета за родну равноправност Града Ужица, одржан је семинар под
називом „Род и безбедност у Граду Ужицу“. На семинару је било присутно 30 учесника.
У организацији Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике
Србије, одржана је Јавна расправа о предлогу Стратегије унапређења положаја особа са
инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020 до 2024. На расправи је било присутно
10 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 2019. ГОДИНИ
Планирана средства
Р.Б.

Назив програмских
активности/пројеката
Буџет
Града

Средства из
сопствених
и других
прихода

Укупно
планирано

Извршено

Буџет
Града

Средства из
сопствених
и других
прихода

Укупно
извршено
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850.250,00
динара

850.250,00
динара

850.250,00
динара

850.250,00
динара

1.

Акредитовани
семинари

2.

Акредитовани
семинари

3.

Друге активности за
наставнике

250.000,00
динара

250.000,00
динара

250.000,00
динара

250.000,00
динара

4.

Активности у
Научном клубу РЦУ

200.000,00
динара

200.000,00
динара

200.000,00
динара

200.000,00
динара

5.

Европска ноћ
истраживача

75.000,00
динара

75.000,00
динара

70.440,00
динара

70.440,00
динара

6.

Пројекти у Научном
клубу РЦУ

290.000,00
динара

290.000,00
динара

290.000,00
динара

290.000,00
динара

7.

Научни експонат
„Стуб Даљинар“

60.000,00
динара

60.000,00
динара

60.000,00
динара

60.000,00
динара

8.

Научни експонат
„Магнетни сто“

90.000,00
динара

90.000,00
динара

90.000,00
динара

90.000,00
динара

9.

Активности у Ресурс
центру РЦУ

20.000,00
динара

20.000,00
динара

20.000,00
динара

20.000,00
динара

3.486.478,80 3.486.478,80
динара
динара

Подржани
Остали
семинари
семинари
Акредитовани
Број
Број
Број
одржани у
ван
семинари
учесника
учесника
учесника
Златиборском
седишта
одржани у РЦУ
округу
РЦУ

Подржани
Остале
Свега број
Остале
семинари
Број
Број Научни Број активности Број наставника
% Отказани активности за Број Укупан број
одржани у
наставника у
учесника клуб учесника за учесника обухваћених
обухвата семинари друге циљне учесника корисника
другим
региону
наставнике
обукама
групе
центрима

Јануар

1

30

0

0

4

107

Фебруар
Март

4

108

0

0

9

249

0

4
4
6
4

74
77
149
100

2
1
1
1

50
25
30
29

3
3
3
1

80
78
75
30

2
0
0
0

1
3
8
7
42

30
84
199
193
1044

1
1
0
2
2
11

29
21
0
57
52
293

5
1
3
13
12
57

112
29
77
351
330
1518

Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар

3.486.478,80 3.486.478,80
динара
динара

0
2

50
0
0

0
50

4

52

8

190

379

0

0

1

20

377

5

65

10
10
10
1

226
290
220
25

545
470
687
184

1
2
20
17
22
102

10
25
435
410
515
2366

151
595
596
1017
1226
6227

6

213

9
0
0
8
32

490
0
0
136
956

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

12,01
11,95
17,27
14,90
21,77
5,83
0,00
4,79
18,86
18,89
32,23
38,86
197,37

0
2

3
3
3

2
4
1
0
18

17
10

630

25

410
610

25
22
21
1
1
11
27
24
23
207

530
279
478
70
400
167
396
311
320
4.601

1.009
787
1.155
1.000
836
662
70
551
762
992
1328
1546
10.698
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3. Кадровски услови (људски ресурси)
3.1.Стање запослених
Табеларни приказ стања запослених на дан 31.12.2019. године:

1.
2.

3.

Називрадног места +
Име и ипрезиме извршиоца
Директор,
Милена Вићевић
Саветник за стручно
усавршавање и напредовање,
Дарко Ранковић
Истраживач за унапређење
образовања-организатор
обуке,Ивана Јовановић

Број
изврш.

Занимање + ССС

1

Професор разредне
наставе-VII1

Основ и време
ангажовања
Уговор о раду на
одређено време

1

Професор разредне
наставе-VII1

Уговор о раду на
неодређено време

1

Етнолог-антропологVII1

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.
Финансијске и рачуноводствено-књиговодствене послове врши, по Уговору
ангажована овлашћена агенција.

3.2.Број и структура запослених према Правилнику о систематизацији
Табеларни приказ: Број и структура запослених према Правилнику о организацији и
систематизацији радних места, број: 397/19 од 09.12.2019.године.

Називрадног места
1.
2.

3.

Директор
Саветник за стручно
усавршавање и
напредовање
Истраживач за унапређење
образовања-организатор
обуке

Број
изврш.

Занимање + ССС

1

Професор разредне
наставе-VII1

Основ и време
ангажовања
Уговор о раду на
одређено време

1

Професор разредне
наставе-VII1

Уговор о раду на
неодређено време

1

Етнолог-антропологVII1

Уговор о раду на
неодређено време

3.3.Промене стања запослених у току године
Није било промена стања запослених у току 20 19. године.
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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 основуУговора 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 за предаваче 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 2019. године у РЦУ нису реализовани капитални пројекти и инвестиције.
Из средстава буџета оснивача утрошено је 104.120,03 динара за текуће поправке и
одржавање, а из сопствених прихода утрошено је 59.424,00 динара за исту ставку, за ставку
која се односи на материјал утрошено је 199.823,40 динара из буџета оснивача и 40.018,20
динара из сопствених прихода и за ставку која се односи на машине и опрему, утрошено је
49.370,00 динара из сопствених прихода.
4.4. Текуће одржавање објеката и опреме
Текуће одржавање објеката и опреме РЦУ у 2019. години, одвијало се у складу са потребама.
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.
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5.Финансијски извештај
5.1. Остварење прихода
ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА
Програм 9: Основно образовање
ПА 0001- Функционисање основних школа

Екон.
клас.

Приходи из буџета Града
ОПИС

7421
7911
3211

Приходи од продаје
добара и услуга
Приходи из буџета
УКУПНО (7+8+9)
Утврђивање резултата
пословања
УКУПНО ИЗВРШЕНИ
ПРИХОДИ (3+7+8+9)

планирано

остварено

%
оств.

5.217.000,00
5.217.000,00

4.806.382,22
4.806.382,22

92,13
92,13

5.217.000,00

4.806.382,22

92,13

Приходи из сопствених и других
извора
%
планирано
остварено оств.
5.522.652,00 4.966.478,80 89,93

5.522.652,00
477.348,00

4.966.478,80

89,93

6.000.000,00

4.966.478,80

82,77

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА
Екон.
клас.

Приходи из буџета Града
ОПИС

742
791
321

Приходи од продаје
добара и услуга
Приходи из буџета
УКУПНО (7+8+9)
Утврђивање резултата
пословања
УКУПНО
ИЗВРШЕНИ
ПРИХОДИ (3+7+8+9)

планирано

остварено

%
оств.

5.217.000,00
5.217.000,00

4.806.382,22
4.806.382,22

92,13
92,13

5.217.000,00

4.806.382,22

92,13

Приходи из сопствених и других
извора
%
оств.
планирано
остварено
5.522.652,00
4.966.478,80 89,93

5.522.652,00
477.348,00

4.966.478,80

89,93

6.000.000,00

4.966.478,80

82,77
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5.2. Извршење расхода

Екон.
Клас.
1
411

412
414

416
421
422
423
424
425
426
465
481

483
512

ОПИС

2
Плате, додаци и
накнаде запослених
(зараде)
Социјални
доприноси на терет
послодавца
Социјална давања
запосленима
Награде
запосленима и
остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване
услуге
Текуће поправке и
одржавање
Mатеријал
Oстале дотације и
трансфери
Дотације
невладиним
организацијама
Новчане казне и
пенали по решењу
судова
Машине и опрема
УКУПНО

Средства из буџета Града
планирано
3
2.358.000,00

извршено
4
2.356.455,18

404.125,00

404.124,07

100.582.00

99.999,99

45.000,00

42.008,44

1.500.000,00
30.000,00
200.000,00

Средства из сопствених и
других извора
планирано
извршено
5
6
190.000,00
187.117,93

35.000,00

31.819,27

1.123.397,90
14.161,00
200.000,00

400.000,00
150.000,00
4.943.000,00

143.882,13
102.977,58
4.757.462,85

105.000,00

104.120,03

100.000,00

59.424,00

210.000,00
262.293,00

199.823,40
262.292,21

100.000,00
22.000,00

40.018,20
20.923,13

10.000,00

5.000,00

50.000,00
6.000.000,00

49.370,00
5.397.995,09

1.000,00

1.000,00

5.217.000,00

4.806.382,22

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
Програм 9: Основно образовање
ПА 0001- Функционисање основних школа

Екон.
Клас.
1
4111

ОПИС

2
Плате запослених

Средства из буџета Града
планирано
3
2.358.000,00

извршено
4
2.356.455,18

Средства из сопствених и
других извора
планирано
извршено
5
6
190.000,00
187.117,93
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4121
4122
4123
4144
4161
4211
4212
4213
4214
4215
4221
4231
4232
4234
4236
4237
4239
4251
4252
4261
4268
4269
4651
4811
4831
5126

Допринос за ПИО
Допринос за
здравствено
осигурање
Допринос за осиг. од
незапослености
Социјална давања
запосленима
Награде
запосленима
Трошкови платног
промета
Трошкови енергије
Комуналне услуге
Трошкови
комуникација
Трошкови
осигурања
Трошкови путовања
Административне
услуге
Компјутерске услуге
Услуге
информисања
Угоститељске
услуге
Репрезентација и
поклони
Остале опште услуге
Одржавање објекта
Одржавање опреме
Канцеларијски
материјал
Материјал за
хигијену
Потрошни материјал
Дотације и
трансфери
Донације
Новчане казне и
пенали
Опрема за културу
УКУПНО (4+5+6)

282.770,00
121.355,00

282.769,09
121.354,98

24.000,00
10.000,00

22.264,37
9.554,90

1.000,00
100.582,00

99.999,99

45.000,00

42.008,44

10.000,00

1.097,98

60.000,00

22.311,42

890.000,00
200.000,00
250.000,00

644.921,78
160.263,80
210.122,43

160.000,00
60.000,00
80.000,00

109.518,64

150.000,00

106.991,91

40.000,00

30.000,00
200.000,00

14.161,00
200.000,00

150.000,00

12.052,07

102.977,58

50.000,00
10.000,00
80.000,00

71.600,80

90.000,00

65.253,16
4.620.608,89
49.471,00
9.953,00
21.387,60

75.000,00
30.000,00
45.000,00

75.000,00
29.120,03
39.823,40

4.713.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00

165.000,00

160.000,00

60.000,00

12.199,60

262.292,21

10.000,00
22.000,00

6.431,00
20.923,13

10.000,00

5.000,00

50.000,00
6.000.000,00

49.370,00
5.397.995,09

262.293,00
1.000,00
1.000,00

5.217.000,00

4.806.382,22
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