
СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број: 022-45/22 
Датум:_______ 2022. година 

ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

На основу члана 31. и  60. став 1. тачка 64. Статута града Ужица (''Службени лист 
града Ужица'' број 4/19) Скупштина града Ужица, на седници одржаној __________ 
2022.године, доноси 

РЕШЕЊЕ 

I Усваја се Извештај о раду са финансијским извештајем Регионалног центра за 
професионални развој запослених у образовању Ужице за 2021. годину који је Управни 
одбор Регионалног центра за професионални равој запослених у образовању Ужице, 
усвојио Одлуком број 60/22 од 11.03.2022.године. 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

III Решење доставити Регионалном центру за професионални развој запослених у 
образовању Ужице и Градској управи за послове органа града, општу управу и друштвене 
делатности. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић 

о б р а з л о ж е њ е 
Чланом 31. Статута града Ужица прописано је да су предузећа, установе и друге 

организације које врше јавну службу дужне да најмање једном годишње поднесу 
Скупштина града извештај о свом раду, најкасније до 31. маја текуће године за предходну 
годину.  

Чланом 60. став 1. тачка 64. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града 
даје сагласност на програме рада корисника буџета. 

Градско веће је на седници одржаној 21.3.2022.године, разматрало Извештај о раду 
са финансијским извештајем Регионалног центра за професионални развој запослених у 
образовању Ужице за 2021. годину и предлаже Скупштини да извештај размотри и усвоји. 
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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. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 
81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014); 

 Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 

и 13/2017 - одлука УС); 
 Закона о високом образовању („Сл. 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“, 88/17, 27/18, 10/19, 6/20, 18/21); 

 Закон о буџетском систему ( „Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 
68/2015 - др. закон, 103/2015 и 99/2016); 

 Закон о јавним набавкама ( „Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 
14/2015, 68/2015, 118/21); 

 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник 
Републике Србије“, број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10, 118/21 ); 

 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 44/01 , 15/02-др. пропис, 30/02-испр. , 
32/02 , 69/02 , 78/02 , 61/03 , 121/03 ,130/03 , 67/04 , 120/04 , 5/05 , 26/05 , 81/05 , 105/05 , 

109/05 , 27/06, 32/06 , 58/06 , 82/06 ,106/06 , 10/07 , 40/07 , 60/07, 91/07 , 106/07 , 7/08 ,  
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 9/08 , 24/08 , 26/08 , 31/08 , 44/08 , 54/08,108/08 , 113/08 , 79/09, 25/10 , 91/10 , 20/11 , 

65/11 , 100/11 , 11/12, 124/12 и 8/2013); 
 Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе ( „Службени гласник 

Републике Србије“, број 80/92, 45/2016 и 98/2016); 
 Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник Републике Србије“, број 

101/05 и 91/2015); 
 Закон  о  заштити  становништва  од  изложености  дуванском  диму  („Службени  

гласник Републике Србије“, број 30/2010); 
 Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник Републике Србије“, број 

36/2010); 

 Правилник  о  сталном  стручном  усавршавању  и  стицању  звања  наставника,  
васпитача  и стручних сарадника ("Службени гласник Републике Србије", бр. 86/2015, 
3/2016, 73/2016, 48/2018, 10/2019 , 6/2020 и бр. 109 од 19.новембра 2021.); 

 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 4/19); 
 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, 

број:1/06 од 04.01.2006.године. 
 

1.3.Делатност установе 

 

ДЕЛАТНОСТ: снима потребе запослених у образовању за стручним усавршавањем; 
анализира потребе за стручним усавршавањем на терену; планира обуке и друге видове 
стручног усавршавања; организује семинаре; организује друге облике стручног усавршавања; 
креира нове програме стручног усавршавања; прати примену различитих облика стручног 
усавршавања; прати ефекте примене различитих облика стручног усавршавања; прати 
квалитет рада запослених у Регионалном центру; реализује обуку као тренер у сарадњи са 
Заводом за унапређивање образовања и васпитања – Центром за професионални развој 
запослених; организује обуке за будуће тренере у сарадњи са Заводом за унапређивање 
образовања и васпитања – Центром за професионални развој запослених; анализира понуду 
програма стручног усавршавања; формира и одржава базу података; промовише рад установе; 

промовише професионални развој запослених; сарађује са локалном заједницом; сарађује са 
Заводом за унапређивање образовања и васпитања – Центром за професионални развој 
запослених; сарађује са осталим Регионалним центрима; сарађује са Министарством просвете 
и спорта РС - Школском управом; сарађује са образовно - васпитним установама; формира и 
одржава ресурсни центар; сарађује са социјалним партнерима и осталим циљним групама; 
сарађује са донаторима;обавља остале послове у складу са законом.  

ШИФРЕ ДЕЛАТНОСТИ:58.11-издавање књига; 58.14-издавање часописа и 
периодичних издања; 58.19-остала издавачка делатност; 59.20-снимање и издавање звучних 
записа и музике; 63.11-обрада података; 62.03-управљање рачунарском опремом;85.59-остало 
образовање; 74.14-консалтинг и менаџмент послови. 

Установа може,у мањем обиму или привремено, без уписа у судски регистар, да обавља 
и друге делатности које се уобичајено обављају уз основну делатност Установе. 
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1.4. Организациона структура установе 

Организациона шема: 
 

 
Установа нема посебне организационе јединице и организована је као јединствена радна 
целина, у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места, број: 233/20 

од 29.10.2020.године. 
 

1.5. Начин финансирања 

 

Средства за рад установе обезбеђују се из: 
1) буџета оснивача, 
2) сопствених прихода. 

 

2. Извештај о извршењу годишњег плана рада (програмски део) 
 

    2.1. Програмске активности и пројекти реализовани из средстава буџета Града; (Табела 1а) 
 

ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА  
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА У 2021 ГОДИНИ 

 

Р.Б. 

Назив програмских 
активности/пројеката 

Планирано из 

буџета Града 

 

Извршено из буџета Града 

 

1. 

Акредитовани семинар „Веб 
алатима до интерактивне 

наставе ” 

51.000,00 динара 51.000,00 динара 

2. 

Акредитовани семинар 
„Наставник као креатор климе 

у одељењу” 

50.000,00 динара 
50.000,00 динара 

 

3. 

Акредитовани семинар 
„Комуникацијске вештине 
наставника – тимски рад и 
међупредметна сарадња” 

50.000, 00 динара 

 

50.000, 00 динара 
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4. 

Акредитовани семинар 
„Диференцирани рад у групи 
према нивоима постигнућа 

ученика” 

50.000,00 динара 
50.000,00 динара 

 

5. 

Акредитовани семинар 

„Оснаживање наставника и 
васпитача за препознавање 

дискриминације и упознавање 
са механизмима заштите од 

дискриминације” 

35.000,00 динара 
 

35.000,00 динара 

6. 

Акредитовани семинар 

„Сингапурска математика – од 
проблема до решења” 

22.500,00 динара 22.500,00 динара 

7. 

Акредитовани семинар 
„Интернет технологије у 

служби наставе” 

70.000,00 динара  70.000,00 динара 

8. 

Акредитовани семинар 
„Методе очувања живих врста 

у eks situ условима” 

38.250,00 динара 38.250,00 динара 

9. 

Акредитовани семинар 

„Обука за наставу Грађанског 
васпитања” 

45.000,00 динара 45.000,00 динара 

10. 

Акредитовани семинар 

„Од самовредновања до 
екстерног вредновања” 

45.000,00 динара 45.000,00 динара 

 

2.2. Програмске активности и пројекти реализовани из сопствених средстава и других 
извора 

Реализовани су следећи акредитовани семинари: 
„ Како помоћи ученицима с проблемима у понашању ”; 
„ Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са 
механизмима заштите од дискриминације “; 
„ Самоевалуацијом до квалитетне школе ” ; 
„ Праћење, вредновање и подстицање напредовања ученика у складу са образовним 
стандардима “; 
„Активирајмо ученике подстицајним задацима”; 
„Дигитализација школских процеса и активности”- реализована је једна онлине обука; 
27. августа 2020. године, добили смо Решење Министарства просвете науке и технолошког 
развоја Републике Србије да програм стручног усавршавања за запослене у образовању 
добије статус програма од јавног интереса под називом: Дигитализација школских процеса и 
активности. Аутори и реализатори обуке:Регионални центар за професионални развоја 
запослених у образовању, Ужице и Техничка школа, Ужице. 
„Индикатори остварености права детета у образовном систему (разумевање и примена)”; 
„Примена web 2.00 алата у образовању”; 
„Од питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско – истраживачко питање”; 
„Проговори да видим ко си – усмено изражавање“; 
„Права детета у образовању”; 
„Пројекти у предшколској установи”; 
„Професионална заједница учења као механизам креирања мреже подршке међу запосленима 
у васпитно – образовним и васпитно- образовним установама”; 
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„Настава модерне историје југоисточне Европе – оспособљавање наставника за 
мултиперспективни приступ настави историје”; 
 

Захвалница РЦУ у знак добре сарадње, помоћи и подршке у развоју образовно васпитне 
установе од ОШ „Светозар Марковић” из Бродарева 

 

 
 

Поред акредитованих семинара и стручних скупова, реализоване су следеће активности 
за запослене у образовању: 
 

У организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“,  и РЦУ, одржана су 72 часа курса 
енглеског језика (почетни и средњи ниво). Курс је похађало 430 наставника. 
Одржан састанак Комисије за доделу награда у оквиру ликовног и литерарног конкурса –
,,ВОДА У БОРБИ ПРОТИВ ВИРУСА“  – шест чланова Комисије. 
У организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржана је додела сертификата за 
наставнике који су завршили курс. 25 наставника је добило сертификате. 
Одржано је 40 основних информатичких обука (WORD, EXCEL, POWER POINT, 

INTERNET) за васпитаче Предшколске установе Ужице. На обукама је  присуствовало 200 

васпитача. 
У организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“ и РЦУ, одржана су 52 часа курса 
немачког језика. Курс је похађало 520 наставника. 
У сарадњи са Мрежом РЦ/ЦСУ Србије, одржана је обука под називом „Шта све могу 
калкулатори“ ? -  У сусрет државној матури“ за  наставнике природних наука средњих школа 
– 12 учесника. 
Удружење наставника „Опстанак“ из Ужица, одржало је састанак о реализацији пројектне 
наставе из биологије- присуствовцало 12 наставника. 
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Активности у Научном клубу РЦУ: 
 

25. маја  у Научном  клубу РЦУ, одржане су четири радионица у оквиру пројекта „Да ли 
биљке и животиње знају физику?“ који је одобрен на конкурсу Центра за промоцију науке 
из Београда.Намењен је ученицима старијих разреда основних школа и у њему је учествовало 
48 ученика са  предметним наставницима из  ОШ „Душан Јерковић“, „Прва основна школа“, 
ОШ „Слободан Секулић“ и ОШ „Стари град“. У току радионица се кроз низ занимљивих 
садржаја и презентација ученицима омогућио другачији и занимљивији приступ градиву из 
физике и биологије. Учесници радионица, уз помоћ једноставних питања и задатака су 
препознавали код биљака и животиња где се у њиховом понашању крије физика и биологија 
и то потврђивали различитим експериментима. Различите едукативне игрице, апликације и 
анимирани видеи су допринели  да учење буде интерактивно и забавно, а да деца заиста усвоје 
знање.У завршном делу  ученици  су проверали научено кроз мини квизове и добили дипломе 
за активно учествовање на радионици. Аутори пројекта су Милена Живковић, студент 
докторских студија физике, Алекса Ђурђевић, мастер физичар и Саша Алемпијевић, студент 
мастер студија биологије. 
16. јуна су  у просторијама ОШ „Душан Јерковић“,  реализоване радионице  за две групе 
ученика четвртог разреда у оквиру пројекта „Концерт за физику и два локвања, без пања“. 

Пројекат реализује Научни клуб РЦУ уз подршаку Центра за промоцију науке. Пројекат је код 
ученика  подстакао развијање знања о свакодневним појавама везаним за звук. Радионице су 
обухватале разноврсне активности: демонстрирање физичких особина звука и физиолошких 
основа слуха, практичне активности прављења музичких инструмената, заједничко извођење 
одабране композиције на направљеним инструментима, као и писање кратке приче на основу 
слушања снимка различитих шумова.Аутори пројекта су Јелена Радовановић, наставник 
физике, Александра Весовић, наставник математике и Владан Младеновић, наставник физике. 
19. октобра је  у организацији Научног клуба РЦУ уз подршку Центра за промоцију науке, у 
ОШ „Слободан Секулић“ у Ужицу, реализована радионица у оквиру пројекта „Предвиди - 
покрени - прикажи". Радионицу je похађало 19 ученика петог разреда ове школе.Пројекат се 

односи  на обучавање ученика за решавање атрактивних математичких задатака и извођење 
физичких експеримента уз јавни наступ пред вршњацима.На овим интерактивним 
радионицама приказани су математички трикови и откривене математичке тајне које стоје иза 
њих. Радионице обухватају и драмске активности, односно специфичне вежбе презентације 
наученог којима се подстиче креативно мишљање и јача самопоуздање.Аутори пројекта су 
Јелена Радовановић, наставник физике, Александра Весовић, наставник математике и Владан 
Младеновић, наставник физике.  
20. октобра је настављена реализација пројекта „Предвиди - покрени - прикажи"  у ОШ 
„Душан Јерковић“ из Ужица. Радионицу су похађали ученици петог и шестог разреда.Пројекат 
је намењен промоцији и популаризацији науке, подизању научне писмености ученика. 
Математички трикови и огледи из физике су и овој школи наишли на велико интересовање 
ученика који су се обучили да научено пренесу својим вршњацима. Кроз ове радионице код 
учесника се развио позитиван став према науци, подстакао њихову радозналост и научио их 
да иза свих природних појава стоји научно објашњење. Аутори пројекта су Јелена 
Радовановић, наставник физике, Александра Весовић, наставник математике и Владан 
Младеновић, наставник физике. 
26. октобра у оквиру пројекта „Формулу израчунај здрављем се наоружај“ који реализује 
Научни клуб РЦУ уз подршку Центра за промоцију науке из Београда  у ОШ“ Нада Матић“ 

из Ужица, реализоване су радионице за ученике четвртог разреда.Реализацијом пројекта 
учесници радионица су се упознали  са принципима здраве исхране кроз стицање знања о 
саставу и енергетској вредности намирница. Након успешно одрађених активности, ученици 
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су знали  да: наведу  основне састојке намирница и објасне њихов значај и улогу у људском 
организму; последице недовољног или прекомерног уношења појединих састојака 
намирница и болести до којих оне доводе; рачунају личне дневне потребе за храном и  
опасности од конзумирања „брзе хране“. Ученици су затим на основу табеларних података 
израчунавали потребну количину намирница која обезбеђује потребну енергетску вредност, 
затим је  свака група на основу ранијих закључака састављала здрав јеловник и заједничким 
радом правили пирамиду исхране која остаје у школи.Ове радионице омогућавају ученицима 
да усвоје функционална знања, а учитељима овај пројекат може послужити као идеја да 
нешто слично ураде са својим ђацима и обогате наставу на својим часовима. Аутори ових 
радионица су Милена Живковић, студент докторских студија физике, Александра 
Живадиновић, професор математике и Саша Алемпијевић, мастер биолог. 
У организацији Научног клуба РЦУ, 03. новембра у ОШ „Душан Јерковић“ Ужице 
реализована је још једна активност у оквиру пројекта "Предвиди - покрени - 

прикажи".Основна идеја пројекта односи се на обучавање ученика за решавање атрактивних 
математичких задатака и извођење физичких експеримента уз јавни наступ пред вршњацима. 
Ученици петог разреда који су похађали претходну радионицу 20.октобра, сада су изводили 
математичке трикове и огледе са групом вршњака. Аутори пројекта су Јелена Радовановић, 
наставник физике, Александра Весовић, наставник математике и Владан Младеновић, 
наставник физике. 
16.новембра у Ужичкој гимназији одржане су радионице у оквиру пројекта „Немогућа 
мисија“, који реализује Научни клуб РЦУ уз подршку Центра за промоцији науке.  
Радионицама су  присуствовали ученици првог и другог разреда Ужичке гимназије заједно са 
својим професорима физике. Кроз пројекат " ученици су упознати са ласерима, сензорима, 
електронским компонентама, са начином повезивања истих, као и са основним концептима 
криптографије. Пројекат ,,(Не)могућа мисија“ је мултидисциплинарни пројекат математике, 
физике и информатике, ученици су се упознали и са основним концептима  криптографије, 
њеном применом у историји и са применом рачунара за (де)шифровање порука.Ученици уз 
помоћ предавача се такмиче у шифровању поруку уз помоћ научених знања и сами монитрају 
алармни систем помоћу сензора и ласера како би победили противничку екипу. Учесници 
радионица су развили  тимски дух, бољу међусобну комуникацију, сарадњу и подигли ниво 
дигиталних компетенција. Аутори овог пројекта су Александар Миленковић, асистент на 
Математичком факултету, Далибор Рајковић, професор физике и математике и Алекса 
Ђурђевић, мастер физичар. 

Почетком априла Центар за промоцију науке је расписао  Јавни позив у оквиру Категорије 1 
– Пројекти промоције науке у Научним клубовима и у сарадњи са Регионалним центром, 

организоване су онлине промоције са неопходним информацијама за све заинтересоване. Од 
укупно петнаест одобрених пројеката за целу Србију два ће се реализовати у Научном клубу 
РЦУ. Научни клуб РЦУ је такође у току 2021. године био партнер на пројекту „Научна 
учионица: друштвени и рачунарски аспекти науке“ који финансира Центар за промоцију науке 
прикупљајући младе учеснике из Златиборског округа.Већина манифестација као што је Мај, 
месец математике, Светски дан науке, радионице, предавања и  изложбе организоване су 
онлине услед епидемиолошке ситуације. Такође, догађаји одржани у клубу или у школама су 
из истих разлога били са максималним бројем од 10 до 15 ученика по радионици како би се 
испоштовале епидемиолошке мере.  
 

 

Признање Научном клубу РЦУ за унапређење промоције и популаризације науке у оквиру 
Јавног позива Центра за промоцију науке за 2020. годину 
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Активности у Ресурс центру РЦУ: 
 

У току 2021. године, библиотеку-медијатеку, која се налази у оквиру Ресурс центра, посетило 
је око 100 наставника из школа у Златиборском округу, 35 наставника је користило услуге 
библиотеке (изнајмљивање књига, фотокопирање, скенирање, коришћење компјутера и база 
података). С обзиром да се у Ресурс центру организују часови школе страних језика, ученици 
и наставници су најчешће користили услуге библиотеке. 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. Посетиоцима су доступни и локални часопис 
„Вести“, као и „Просветни преглед“.Читаоница и компјутерска учионица су иначе отворене 
сваког радног дана као и викендима у којима се организују обуке за наставнике и омогућен је 
интернет приступ домаћим и страним часописима и монографијама на компјутерима 
Центра.Наставницима 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, сајта РЦУ и друштвених мрежа.Због неодржавања Сајма књига услед пандемије Covid 
19 јер је научна заједница остала ускраћена за представљање нових издања Центра за 
промоцију науке представници Центра за промоцију науке су нам уручили неколико својих 
издања и серија научног часописа Елементи као и монографије Мај месец математике и Иза 
кулиса стваралаштва. Издања која смо добили поклањали смо посетиоцима семинара као и 
корисницима Ресурс центра. Као последица епидемије корона вируса друге културне 
активности у Ресурс центру (изложбе, презентације, промоције уџбеника разних издавачких 
кућа) су ове године изостале, јер су и посете Регионалном центру сведене на минимум 
дозвољен епидемиолошким мерама. Добијен је незнатан број бесплатних књига као поклон 
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библиотеци тако да тренутно Ресурс центар располаже са 1340 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. 
 

2.3. Програмске активности и пројекти који нису реализовани, а били су предвиђени 
годишњим планом рада 

 

Услед проглашене пандемије вируса COVID 19 нису реализована два пројекта у оквиру 
Јавног позива Центра за промоцију науке: „У потрази за благом?“ и „Помозимо природи 
колико и она помаже нама“. 

 

2.4. Програмске активности и пројекти који су делимично реализовани 

 

Није било делимичне реализације програмских активности и пројеката. 
 

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 

 

Одржан је семинар из области општих питања наставе под називом: „Праћење, вредновање и 
подстицање напредовања ученика у складу са образовним стандардима“ за наставнике ОШ 
„Свети Сава”, из Бајине Баште. Семинар је похађало 30 учесника.  
Одржан је семинар из васпитне области под називом: „Стрес у школи-превазилажење промена” 
за наставнике СШ „Павле Савић“, из Новог Сада. На семинару је присуствовало 16 учесника.  
Одржан је семинар из васпитне области под називом: „Стрес у школи-превазилажење промена” 
за наставнике ОШ „Ђорђе Јовановић“, из Новог Милошева. На семинару је присуствовало 29 
учесника. 
Одржан је семинар из области општа питања наставе под називом: „Подстицајна средина за 
учење уз подршку ИКТ-а” за наставнике из Гиманзије у Ивањици.На семинару је 
присуствовало 30 учесника. 
Одржан је семинар из области општа питања наставе под називом: „Планирање и реализација 
наставних метода по фазама часа” за наставнике ОШ „Саво Јовановић“ из Мраморка .На 
семинару је присуствовало 15 учесника. 
Одржан је семинар из области општа питања наставе под називом: „Планирање и реализација 
наставних метода по фазама часа” у Регионалном центру за професионални развој запослених 
у образовању у Нишу .На семинару је присуствовало 30 учесника. 
Одржан је семинар из области општа питања наставе под називом: „Од самовредновања до 
екстерног вредновања” за наставнике ОШ „Саво Јовановић“ из Мраморка .На семинару је 
присуствовало 21 учесник. 
Одржан је семинар из области општа питања наставе под називом: „Од самовредновања до 
екстерног вредновања” у Центру за стручно усавршавање у Чачку .На семинару је 
присуствовало 23 учесника. 
Одржан је семинар из области општа питања наставе под називом: „Од самовредновања до 
екстерног вредновања” за наставнике ОШ „Паја Маргановић“ из Делиблата .На семинару је 
присуствовало 16 учесника. 
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Одржан је семинар из области општа питања наставе под називом: „Од самовредновања до 
екстерног вредновања” за наставнике ОШ „Раде Додић“ из Милутоваца .На семинару је 
присуствовало 26 учесника. 
Одржан је семинар из васпитне области под називом: „Оснаживање наставника и васпитача за 
препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације” за 
наставнике из Гимназије у Пожеги. На семинару је присуствовало 25 учесника. 
Одржан је семинар из васпитне области под називом: „Оснаживање наставника и васпитача за 
препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације” за 
наставнике из ОШ „Вук Караџић“ из Сурчина. На семинару је присуствовало 22 учесника. 
Одржано је и онлине шест семинара „Оснаживање наставника и васпитача за препознавање 
дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације” преко ЗООМ 
апликације за 128 учесника. 
Одржан је семинар из васпитне области под називом: „Да нам школа буде сигурна ” за 
наставнике у ОШ „ Кнез Лазар” у Гуштерици  . На семинару је присуствовало 30 учесника. 
Одржано је и онлине десет семинара „Како помоћи ученицима с проблемима у понашању ” 
преко Google Meet апликације за 283 учесника. 
Одржано је и онлине три семинара „ Активирајмо ученике подстицајним задацима ” преко 
Google Meet апликације за 80 учесника. 
Одржан је семинар из области општа питања наставе под називом: „Самоевалуацијом до 
квалитетне школе” за четири групе наставника из ОШ И СШ са територије Златиборског и 
Рашког округа.На семинару је присуствовало 120 учесника. 
 

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 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. 
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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”, 
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, 
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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. 
 

2.7. Програмске активности и пројекти реализовани на основу међународне сарадње 

 

Није било реализације програмских активности и пројеката на основу међународне сарадње. 
 

2.8. Програми других установа или појединаца који су се одвијали у установи у 
уступљеним терминима 

 

У организацији ликовне школе „Мали Атеље“, одржано је 12 креативних радионица.На 
радионицама је било присутно  84 учесника. 
У организацији „Семинара Србије“, одржана је радионица под називом „Припремите се на 
време – Електронске фактуре и систем за управљање фактурама“ – присуствовало је 28 

учесника. 
Приватна фирма BOMEX group, одржала је 11 састанака -  присуствовало 89 учесника. 
У организацији „Семинара Србије“, одржана је обука под називом „Практична обука за рад 
на Порталу јавних набавки на примеру Отвореног поступка“ - присуствовало 12 учесника. 
У организацији Агенције за едукацију „Interactive 031“, одржано је 140 радионица страних 
језика за децу. Присуствовало је 700 учесника. 
Одржан је састанак Ужичког центра за људска права и демократију и SDC-a (Swiss agency for 

development and cooperation ) – присуствовало је 10 учесника. 
У организацији Ужичког центра за људска права и демократију, одржана је фокус група у 
оквиру пројекта „Кључни кораци ка родној равноправности“ -  присуствовало је 11 учесника. 
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У организацији Ужичког центра за људска права и демократију, одржана је радионица под 
називом „Родно одговорно буџетирање као подршка успешној реформи јавне управе“ – 

присуствовало је 20 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 2021 ГОДИНИ 

 

Р.Б. 
 

 

 

Назив програмских 
активности/пројеката 

 

 

Планирана средства Извршено 

 

Буџет 
Града 

Средства из 

сопствених 
и других 

прихода 

 

Укупно 

планирано 

 

 

Буџет 
Града 

 

Средства из 
сопствених 

и других 
прихода 

 

Укупно 
извршено 

1. 
Акредитовани 

семинари 

456.750,00 

динара 
 

456.750,00 

динара 

456.750,00 

динара 
 

456.750,00 

динара 

2. 
Акредитовани 

семинари 
 

3.550.000,00 

динара 

3.550.000,00 

динара 
 

3.103.532,82 

динара 

3.103.532,82 

динара 

3. 
Друге активности за 

наставнике 
 

250.000,00 

динара 

250.000,00 

динара 
 

100.000,00 

динара 

100.000,00 

динара 

4. 
Активности у 

Научном клубу РЦУ 
 

200.000,00 

динара 

200.000,00 

динара 
 

10.000,00 

динара 

10.000,00 

динара 

5. 
Пројекти у Научном 

клубу РЦУ 
 

367.000,00 

динара 

367.000,00 

динара 
 

367.000,00 

динара 

367.000,00 

динара 

6. 
Активности у Ресурс 

центру РЦУ 
 

20.000,00 

динара 

20.000,00 

динара 
 

10.000,00 

динара 

10.000,00 

динара 
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3. Кадровски услови (људски ресурси) 
 

3.1.Стање запослених 

 

Табеларни приказ стања запослених на дан 31.12.2021. године: 

 

 
Називрадног места + 

Име и ипрезиме извршиоца 

Број 
изврш. 

Занимање + ССС 
Основ и време 
ангажовања 

1.  
Директор, 

Милена Вићевић 
1 

Професор разредне 
наставе-VII1 

Уговор о раду на 
одређено време 

2.  

Саветник за стручно 
усавршавање и напредовање, 

Дарко Ранковић 

1 
Професор разредне 

наставе-VII1 

Уговор о раду на 
неодређено време 

3.  

Истраживач за унапређење 
образовања-организатор обуке, 

Ивана Јовановић 

1 
Етнолог-антрополог-

VII1 

Уговор о раду на 
неодређено време 

4.  

Истраживач за унапређење 
образовања-организатор 

тренинга и стручних скупова, 
Јована Васић 

1 
Мастер филолог-

романиста- VII1 

Уговор о раду на 
одређено 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: 233/20 од 29.10.2020.године. 

 

 

 

 Називрадног места 
Број 

изврш. Занимање + ССС 
Основ и време 

ангажовања 

Акредитовани 
семинари 

одржани у РЦУ

Број 
учесника

Семинари 
одржани у 

Златиборском 
округу

Број 
учесника

Семинари 
ван 

седишта 
РЦУ

Број 
учесника 

Семинари 
одржани 
у другим 
центрима

Број 
учесника

Научни 
клуб

Број 
учесника

Остале 
активности 

за 
наставнике

Број 
учесника

Број 
наставника 
обухваћен 

обукама

Број 
наставника у 

Златиборском 
округу

% 

обухвата
Отказани 
семинари

Активности 
за друге 
циљне 
групе

Број 
учесника

Укупан 
број 

корисника

2 142 0 0 0 0 0 0 8 40 182 3155 5,77 12 68 250

2 34 0 0 1 16 2 51 0 0 14 70 171 3155 5,42 3 16 84 255

0 0 1 30 1 27 5 122 0 0 50 251 430 3155 13,63 3 20 102 532

0 0 0 0 0 0 0 0 28 160 160 3155 5,07 2 17 85 245

0 0 2 55 1 21 2 38 4 48 12 120 282 3155 8,94 1 16 99 381

2 55 0 0 6 151 0 2 24 12 120 350 3155 11,09 0 11 55 405

3155 0,00 2 16 16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3155 0,00 1 10 10

4 77 0 0 1 26 0 0 4 40 143 3155 4,53 0 12 60 203

5 109 0 0 1 30 0 0 6 90 8 80 309 3155 9,79 2 20 100 409

4 78 1 30 0 0 5 65 17 172 345 3155 10,94 1 24 164 509

6 451 0 0 6 138 1 30 0 0 15 152 771 3155 24,44 18 114 885

25 946 4 115 17 409 10 241 17 227 168 1205 3143 99,62 12 169 957 4.100
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1.  Директор 1 
Професорразредне 

наставе-VII1 

Уговор о раду на 
одређено време 

2.  

Саветник за стручно 
усавршавање и 
напредовање 

1 
Професорразредне 

наставе-VII1 

Уговор о раду на 
неодређено време 

3.  

Истраживач за унапређење 
образовања-организатор 
обуке 

1 
Етнолог-антрополог-

VII1 

Уговор о раду на 
неодређено време 

4.  

Истраживач за унапређење 
образовања-организатор 
тренинга и стручних 
скупова 

1 
Мастер филолог-

романиста- VII1 

Уговор о раду на 
одређено време 

 

3.3.Промене стања запослених у току године 

 

Није било промене стања запослених у току године. 
 

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 ученика средњих школа, 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. 
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    4.3. Реализација капиталних пројеката, набавка основних средстава и инвестиционо 
одржавање објеката и опреме 

 

У току 2021. године у РЦУ нису реализовани капитални пројекти и инвестиције.  
Из средстава буџета оснивача утрошено је 110.000,00 динара за текуће поправке и одржавање, 
а из сопствених прихода утрошено је 5.790,00 динара за исту ставку, за ставку која се односи 
на материјал утрошено је 194.517,80 динара из буџета оснивача. 
 

 4.4. Текуће одржавање објеката и опреме 

 

Текуће одржавање објеката и опреме РЦУ у 2021. години, одвијало се у складу са потребама. 
Сва три објекта које користи РЦУ  у складу са Уговором о коришћењу пословног простора са 
Домом ученика средњих школа се устаљено одржавана без већих финансијских трансакција. 
Опрема РЦУ (рачунари и пројектори) су били изложени кваровима који су надомешетени од 
стране фирме која одржава сајт и рачунарску опрему РЦУ. 
 

5.Финансијски извештај 
 

5.1. Остварење прихода 

 

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА 

Програм 9-2003: Основно образовање 

ПА 2003-0001- Реализација делатности основног образовања 

 

Екон. 
клас. 

 

 

ОПИС 

 

Приходи из буџета 

 

 

Приходи из сопствених и других 
извора 

 

планирано 

 

остварено 

% 

оств. 
 

планирано 

 

остварено 

% 

оств. 

7421 
Приходи од продаје 

добара и услуга 
   4.149.333,00 3.031.225,45 73,05 

7911 Приходи из буџета 7.183.333,00 7.061.616,93 98,31    

 УКУПНО (7+8+9) 7.183.333,00 7.061.616,93 98,31 4.149.333,00 3.031.225,45 73,05 

3211 
Утврђивање резултата 

пословања 
   150.667,00   

 
УКУПНО 

ИЗВРШЕНИ 
ПРИХОДИ (3+7+8+9) 

7.183.333,00 7.061.616,93 98,31 4.300.000,00 3.031.225,45 70,49 

 

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА 

Екон. 
клас. 

 

 

ОПИС 

 

Приходи из буџета Града 

 

 

Приходи из сопствених и других 
извора 

 

планирано 

 

остварено 

% 

оств. 
 

планирано 

 

остварено 

% 

оств. 

742 
Приходи од продаје 

добара и услуга 

   4.149.333,00 3.031.225,45 73,05 

791 Приходи из буџета 7.183.333,00 7.061.616,93 98,31    

 УКУПНО (7+8+9) 7.183.333,00 7.061.616,93 98,31 4.149.333,00 3.031.225,45 73,05 
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321 
Утврђивање резултата 

пословања 

   150.667,00   

 

УКУПНО 
ИЗВРШЕНИ 

ПРИХОДИ (3+7+8+9) 

7.183.333,00 7.061.616,93 98,31 4.300.000,00 3.031.225,45 70,49 

 

 

 

5.2. Извршење расхода 

 

Екон. 
Клас. 

ОПИС Средства из буџета Средства из сопствених и 
других извора 

планирано извршено планирано извршено 

1 2 3 4 5 6 

411 

Плате, додаци и 
накнаде запослених 
(зараде) 

3.869.000,00 3.868.440,49   

412 

Социјални 
доприноси на терет 
послодавца 

645.000,00 644.095,39   

414 
Социјална давања 
запосленима 

134.333,00 133.333,32   

415 
Накнада трошкова 
за запослене 

30.000,00 23.100,00   

421 Стални трошкови 1.958.000,00 1.864.929,93 400.000,00 18.183,98 

422 Трошкови путовања 20.000,00 20.000,00 100.000,00 54.385,00 

423 Услуге по уговору 204.000,00 203.200,00 3.550.000,00 3.103.532,82 

425 
Текуће поправке и 
одржавање  

110.000,00 110.000,00 100.000,00 5.790,00 

426 Mатеријал 210.000,00 194.517,80 100.000,00  

481 

Дотације 
невладиним 
организацијама 

1.000,00    

483 

Новчане казне и 
пенали по решењу 
судова                                            

1.000,00    

512 Машине и опрема 1.000,00  50.000,00  

 УКУПНО 7.183.333,00 7.061.616,93 4.300.000,00 3.181.891,80 

 

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА 

Програм 9-2003: Основно образовање 

ПА 2003-0001- Реализација делатности основног образовања 

 

Екон. 
Клас. 

ОПИС Средства из буџета Средства из сопствених и 
других извора 

планирано извршено планирано извршено 

1 2 3 4 5 6 

4111 Плате запослених 3.869.000,00 3.868.440,49   
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