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1. УВОД 

 

 

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Чачку са 

потпуно јасно дефинисаним стандардима  и правилима пословања, примењује и 

спроводи стратегију стручног усавршавања у региону. РЦ у Чачку у сарадњи са другим 

битним чиниоцима система образовања Републике Србије организује семинаре и 

стручне скупове, као и друге видове стручног усавршавања. 

Актуелни формално-правни акти који регулишу васпитно-образовну сферу  

створили су неопходне оквире којима је стручно усавршавање просветних радника и 

законски регулисано. 

Закон о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 

13/2017 – одлука УС и 113/2017)  у члану 49.  прописује, како обавезу послодавца да 

запосленом омогући образовање, стручно оспособљавање и  усавршавање, тако и 

обавезу запосленог да се образује, стручно оспособљава и  усавршава за рад.  

Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 

број 88/2017 и 27/2018 – др. закони) чланом 151. прописује обавезу наставника, 

васпитача и стручних сарадника да се стално стручно усавршавају, а чланом 189. 

прописује да се у буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују средства за стручно 

усавршавање запослених. 

Област стручног усавршавања регулише и Правилник о сталном стручном 

усавршавању и напредовању у звањa наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. 

Гласник РС“, број 81/2017), прописујући обавезе, облике - програме и начине 

организовања сталног стручног усавршавања. 

Регионални центри и центри за стручно усавршавање обједињени су Мрежом 

регионалних центара и центара за стручно усавршавање, којих у Србији има 12 и то у 

следећим општинама: Ниш, Лесковац, Крушевац, Крагујевац, Ужице, Кањижа, 

Смедерево, Шабац, Kњажевац, Нови Пазар, Кикинда и Чачак.  По својој основној 

концепцији постоји фундаментална сличност између центара, али је истовремено 

присутна и различитост која произилази из специфичности одређеног региона.  
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2. ОСНИВАЊЕ, УСЛОВИ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛАТНОСТ РАДА 

РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА 

 

2.1 О оснивању Регионалног центра 

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању - Чачак, 

основан је Одлуком Скупштине општине Чачак бр. 06-87/2005-5-02 од 21. и 24. октобра 

2005. године, на основу Протокола о сарадњи са Швајцарском агенцијом за обнову и 

сарадњу - SCD, a процес регистрације је окончан 3. априла 2006. године. 

Делатност и начин рада Регионалног центра регулисани су Одлуком о оснивању, 

Статутом Регионалног центра и Правилником о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места. 

 

2.2 Услови и организација  рада 

Рад Регионалног центра се реализује у згради Регионалног центра, ул. Цара 

Душана бб у Чачку.  Регионални центар организује активности и ван зграде РЦ, а у 

сарадњи са васпитнообразовним установама. 

Просторије које поседује Регионални центар су: 

 3 учионице за одржавање семинара (150 учесника) 

 мултимедијална учионица са 20 умрежених рачунара 

 библиотека 

 кафитерија 

 двокреветна соба за смештај реализатора обука 

 3 канцеларије запослених 

 канцеларија за  реализаторе обука 

 остава 

 

Библиотека је опремљена стручном и савременом литературом (око 1400 

наслова). Стручна литература је намењена запосленима у васпитнообразовним 

установама  за припремање наставних часова, предавања, а и за организовање стручних 

актива, презентација, семинара, конференција, вебинара, летње и зимске школе и др. 

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању има свој: 

сајт www.rc-cacak.co.rs; 

 фејсбук профил: RC ČAČAK CENTAR 

 мејл адресе: rccacak@eunet.rs, cacakrc@gmail.com, director.rccacak@gmail.com  

 Телефони РЦ у Чачку:  

 Фиксни: 032/320-100 и  

 Мобилни; 064/6424-129, 064/6424-132, 064/6424-133, 0646424-131. 

Радно време РЦ је од 7.30 до 15.30 сваким радним даном. Врло често због 

специфичности посла Регионалног центра, ради се и у поподневним часовима, као и 

викендом. Пракса је да се сви семинари организују суботом и недељом. 

 

2.3 Делатност рада РЦ 

Одлуком о оснивању Регионалног центра, чланом 7. прописана је делатност: „Претежна 

делатност“ Центра је: 

 84.12 - Уређивање делатности субјеката који пружају услуге у образовању и 

друге друштвене услуге (управљање државним програмима чији је циљ 
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побољшање квалитета живота појединаца у области образовања, управљање 

истраживањима и развојем у овој области и фондовима намењеним за те сврхе). 

 

Поред „претежне делатности“ Центар обавља и: 

 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, 

 62.01 - Рачунарско програмирање, 

 62.03 - Управљање рачунарском опремом, 

 63.11 - Обрада података, 

 85.59 - Остало образовање. 

 

2.4 Финансирање рада РЦ 

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању је 

индиректни буџетски корисник, финансира се из буџета града Чачка. РЦ остварује и 

сопствене приходе организацијом различитих облика стручног усавршавања. Такође,  

финансира се и пројектно, аплицирањем на расписане конкурсе, у земљи и 

иностранству. 

Све трошкове организације и извођења стручног усавршавања запослених у 

образовању са територије града Чачка финансира град Чачак, преношењем средстава 

Регионалном центру одлуком о буџету. Припадајући износ средстава за сваку установу 

добија се тако што се укупна средства поделе са бројем запослених у образовању који 

имају право и обавезу за стручним усавршавањем. 

 

2.5 Структура запослених 

 

Име и презиме Назив радног места Стручна спрема 

Горица Станојевић 

Директор Регионалног центра 

за професионални развој 

запослених у образовању 

Специјалиста за менаџмент 

у образовању-VII/2 

Томислав Пауновић Секретар - правник 
Дипломирани правник – 

VII/1 

Љиљана Војиновић Сарадник у ресурсном центру 

Струковни инжењер 

електротехнике и 

рачунарства – специјалиста 

електроенергетике – VII 
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3. ДЕФИНИСАНА СТРАТЕШКА УЛОГА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ У ЧАЧКУ У 

РАЗВОЈУ ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ СИСТЕМА У РЕГИОНУ 

 

3.1. Визија развоја Регионалног центра у Чачку 

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Чачку 

омогућава 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. 

Локална заједница је укључена у непосредну реализацију програма стручног 

усавршавања.  

- пословни простор који одговара стандардима стручног рада, без архитектонских 

баријера; 

 постојећи стручни кадар ојачан са новим стручним кадровима; 

 простор опремљен  савременом опремом, укључујући јединствену базу 

података; 

 обезбеђена материјална подршка за запослене и за развој програма и услуга из 

више извора (Локална самоуправа, Министарство); 

 ефективна расподела послова и улога запослених; 

 уведене нове методе рада, стручни стандарди и нормативи који доприносе 

квалитету услуга; 

 инициране и покренуте акције за које се укажу конкретне потребе у заједници у 

области васпитно-образовног рада као и у другим областима јавног рада од 

општег значаја за заједницу; 

 обједињени подаци, развијене програмске активности; 

 развијена сарадња и партнерство са свим актерима васпитно-образовне 

делатности како у локалу тако и у ширем региону; 

 улога Регионалног центра дефинисана и реализована у складу са актуелним 

законским прописима и уредбама. 

 

3.2. 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. 

 

3.3. Циљ Регионалног центра 

Циљ Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању је 

да омогући, прати и организује стручно усавршавање запослених у вртићима и 

школама региона у складу са њиховим потребама и плановима стручног усавршавања, 

а у циљу што бољих постигнућа ученика и побољшања васпитнообразовног процеса.  

На основу прикупљених планова стручног усавшавања и на основу анализа, РЦ 

организује семинаре, стручне скупове и неакредитоване обуке. 

 

3.4. Задаци Регионалног центра 

Регионални центар планира стручно усавршавње запослених у образовању у 

складу са Правилником о стручном усавршавању. Стручно усавршавање наставника, 
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васпитача и стручних сарадника предшколска установа или школа планира у складу са 

потребама и приоритетима образовања и васпитања деце и ученика, приоритетним 

областима које утврђује министар надлежан за послове образовања.  На основу 

сагледавања нивоа развијености свих компетенција за професију наставника, васпитача 

и стручног сарадника састављају се планови стручног усавршавања који се достављају 

Регионалном центру.  

Потребе и приоритете стручног усавршавања школе и вртићи  планирају и на 

основу исказаних личних планова професионалног развоја наставника, васпитача и 

стручних сарадника, резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе, 

извештаја о остварености стандарда постигнућа и других показатеља квалитета 

образовно-васпитног рада.  

Лични план професионалног развоја наставника, васпитача и стручног сарадника 

сачињава се на основу самопроцене нивоа развијености свих компетенција за 

професију наставника, васпитача и стручног сарадника. 

Приоритетне области стручног усавршавања од значаја за развој образовања и 

васпитања јесу:  

3.4.1. индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима 

коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног 

предмета и/или области;  

3.4.2. праћење и вредновање образовних постигнућа, односно праћење и 

подстицање развоја деце, ученика и полазника;  

3.4.3. избор, израда, прилагођавање и употреба уџбеника, другог дидактичко-

методичког материјала и других извора знања за одређени наставни предмет, 

односно васпитно-образовну област;  

3.4.4. стварање толерантне и недискриминативне средине за учење и развој сваког 

појединца, заштита од насиља, злостављања, занемаривања и 

дискриминације;  

3.4.5. препознавање безбедносних ризика и реаговање на њих. 

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање 

компетенција наставника, васпитача и стручног сарадника ради квалитетнијег 

обављања посла и унапређивања развоја деце, ученика и полазника, односно нивоа 

њихових постигнућа.  

Саставни и обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које 

подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за 

унапређивање васпитно-образовног, образовно-васпитног, васпитног, стручног рада и 

неге деце /за вртиће/.  

Регионални центар реализује конкретне задатке: 

 прати потребе за стручним усавршавањем у региону; 

 за акредитоване обуке (семинаре, стручне скупове) 

 за неакредитоване обуке које доприносе унапређивању наставне теорије и 

праксе и које улазе у 44 сата стручног усавршавања у Установи као што 

су (угледне и огледне активности, предавања на различите теме, 

промоције књига, песнички и књижевни часови, радионице, промоције 

наставних учила, уџбеника и др.) 
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 израђује програме семинара и стручних скупова на основу потреба школа и 

вртића и у сарадњи са саветницима из Школске управе, као и стручним 

активима наставника, васпитача, стручних сарадника и директора; 

 формира и одржава базу података о полазницима и програмима који су 

реализовани; 

 вреднује квалитет програма стручног усавршавања у сарадњи са Заводом за 

унапређивање образовања и васпитања тако што ће му достављати извештаје о 

одржаним семинарима и стручним скуповима; 

 организује семинаре, професионална окупљања, стручне скупове, презентације, 

 врши промоцију професионалног развоја објављивањем стручних радова 

запослених у образовању; 

 укључује школе и предшколске установе у пројекте које доприносе како 

професионалном развоју, тако и опремању школа; 

 ствара базу за стручне активе и већа како града Чачка, тако и целог Моравичког 

округа и повезује их са сличним удружењима у земљи и иностранству; 

 повезује васпитнообразовне институције у земљи и ствара услове за повезивање 

и сарадњу са сличнима у иностранству; 

 помаже наставницима у стварању подстицајне средине за учење, укључивањем 

вртића и школа у бројне пројекте како локалног, тако и националног и 

међународног карактера; 

 

3.5. Корисници услуга Регионалног центра 

Корисници услуга Регионалног центра су запослени у предшколским установама, 

основним и средњим школама на територији Моравичког округа. Укупан број 

потенцијалних корисника је око 2.400 на територији Моравичког округа, од тога 1.371 

на територији  града Чачка. 

Преглед запослених који имају потребу за стручним усавршавањем  у 

предшколским  установама, основним и средњим школама града Чачка. 

Предшколске установе 

Ред. бр. Установа 
Потрбе запослених за стручним 

усавршавањем 

1. 1. ПУ „Радост“ 159 

2. 2. ПУ „Моје детињство“ 170 

Укупно: 329 

 

Основно образовање 

Ред. бр. Установа 
Потрбе запослених за стручним 

усавршавањем 

1.  ОШ „22.децембар“, Трепча 13 

2.  ОШ „Божо Томић“, Пријевор 18 

3.  ОШ „Бранислав Петровић“, Слатина 24 

4.  ОШ „Владислав Петковић Дис“, Заблаће 27 

5.  ОШ „Вук Караџић“, 64 

6.  ОШ „Драгиша Мишовић“, 58 

7.  
ОШ „Ђенерал Марко Ђ. Катанић“, 

Бресница 
11 

8.  ОШ „Милица Павловић“ 65 
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Основно образовање 

9.  ОШ „Прељина“ 32 

10.  ОШ „Ратко Митровић“ 36 

11.  ОШ „Свети Ђакон Авакум“, Трнава 14 

12.  ОШ „Свети Сава“ 51 

13.  ОШ „Степа Степановић“ 18 

14.  ОШ „Танаско Рајић“ 69 

15.  ОШ „Татомир Анђелић“, Мрчајевци 39 

16.  ОШ „Филип Филиповић“ 39 

17.  Школа за образовање одраслих 11 

18.  ШОСО „1.новембар“ 15 

Укупно: 599 

 

Средње образовање 

Ред. бр. Установа 
Потрбе запослених за стручним 

усавршавањем 

1.  Гимназија 73 

2.  Економска школа 63 

3.  Техничка школа 74 

4.  Машинско саобраћајна школа 87 

5.  Прехрамбено угоститељска школа 55 

6.  Медицинска школа 56 

7.  Музичка школа „Др Војислав Вучковић“ 30 

Укупно: 438 

 

Поред  васпитача, наставника, стручних сарадника, секретара и 

административног особља, као и директора вртића и школа Моравичког округа који се 

усавршавају у РЦ Чачак, центар пружа услуге стручног усавршавања и у другим 

градовима и местима у Србији , односно установама где се за то створе услови.  
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4.  АКТИВНОСТИ 

 

Планирањем активности рада РЦ у Чачку полазимо од свог основног става 

према васпитно - образовном раду као комплексном процесу који обухвата трио: 

 ученик – деца 

 школа – просветни радници 

 родитељи 

. 

4.1 Активности за ученике – децу 

У 2017. години реализовали смо бројне активности и радионице за децу. У периоду 

од 6. до 10. фебруара 2017. године, у просторијама РЦ у Чачку реализована је 

радионица програмирања за децу, у сарадњи са Стартит Центром из Београда. 

Током марта реализован је први део програма предвиђен пројектом „Ератостенов 

експеримент“, који је финансијски подржан од Центра за промоцију науке. Пројектом  

је укључено 14 ученика 7. и 8. разреда из седам основних школа. Аутори и реализатори 

пројекта су Иван Рвовић, професор географије, члан Географско-еколошког друштва и 

Снежана Тошовић, професор математике, амбасадор планетарног пројекта Global Math 

Project и амбасадор Scientix-a. Ученици су имали прилику да се упознају са окружењем 

у коме је Ератостен стварао, са начином његовог размишљања, као и мишљењем 

научних кругова до тог доба. Извршене су све припреме  за успешно извођење 

експеримента. Током трајања овог едукативног кампа, владала је весела и подстицајна 

атмосфера која је и допринела конструктивној размени мишљења када се водила 

дебата. У слободно време учесници пројекта су имали прилику да се упознају са 

изузетним одликама заштићеног природног добра Овчарско-кабларске клисуре кроз 

наставу у природи. У уторак, 21. 3. 2017. године, реализован је други део пројекта кроз 

платформу где су се ученици упознали са могућим сценаријом за извођење 

експеримента и увидели начин рада у другим европским школама. Упознали су се са 

многим online алатима као што је алат за израчунавање соларног поднева. Такође су 

имали прилику да комуницирају са многим учесницима овог глобалног пројекта 

(http://eratosthenes.ea.gr/) са којима су размењивали  податке добијене мерењем а у циљу 

израчунавања обима Земље. Могло би се рећи да су спремни да наредне равнодневнице 

они воде експеримент. 

 У Научном клубу смо 7. марта 2017. године за ученике организовали   live 

stream пренос трибине коју је организовао ЦПН на тему „Седам земњоликих планета.“ 

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, који је 

заједно са Техничком школом у Чачку покренуо пројекат „Парк знања – наука у 

природи“  обогатио је понуду експоната захваљујући средствима НИС-а у износу од 

700 000,00 динара. Захваљујући средствима НИС-а, постављене су „Кућице знања“, 

намењене за ученике предшколског узраста, као и узраста од првог до четвртог разреда. 

Постављене су четири кућице  са различитим садржајима - Математике,  Света око нас 

и Српског језика.  Први посетиоци Кућица знања била су деца из ПУ „Гимназион“, 

ученици из ОШ „Вук Караџић“, Техничке школе, ОШ „Степа Степановић“, ОШ 

„Горачићи.“  

Током априла је у организацији Регионалног центра за професионални развој 

запослених у образовању,   гостовао   Мобилни планетаријум Центра за промоцију 

науке. Био је смештен у ОШ „Татомир Анђелић“  у Мрчајевцима, а посетила су га деца 
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из ОШ „Прељина, ОШ „Степа Степановић“, ОШ „Божо Томић“, ОШ „22. децембар“, 

ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина. За два дана одржано је десет пројекција. Укупно је 

400 ученика имало прилику да научи нешто ново из астрономије. 

Почетком јула 2017. године почеле су Луткарске радионице. Било је укључено 

око 50 –торо деце која су долазила три пута седмично и кроз интерактивни  програм уз 

подршку наставника израђивала лутке, шила хаљине, костиме, вежбала изговор, 

израђивали сценографију. Водитељи програма били су Ристановић Милољуб и Горица 

Станојевић. 

У сарадњи са ауторима НТЦ учења, др Ранком Рајовићем и Урошем 

Петровићем, дечјим писцем, организовали  смо НТЦ радионице за децу у Горњем 

Милановцу.  Радионице су водиле  НТЦ водитељке Маја Миловић и Драгана Бабовић. 

Радионице су трајале од јануара до јуна. Било је укључено око 120-деце од 

предшколског узраста до шестог разреда основне школе.  

 У оквиру маанифестације  "Европски дан језика и културе", Гете институт, 

заједно са својим партнерима из Европске уније, амбасадама разних земаља и 

институцијама за културу, организовао је 26. септембра 2017.  пригодан програм. 

Регионални центар Чачак који има дугогодишњу и веома успешну сарадњу са Гете 

институтом, узео је учешће у обележавању Европског дана језика. У организацији 

Регионалног центра, полазници луткарске радионице, извели су луткарску представу на 

немачком језику, под вођством професорке Слађане Лекић. Испред Регионалног центра 

манифестацији је присуствовала директорка, Горица Станојевић.  

У оквиру различитих програма, ђаци основних и средњих школа показали су колико 

добро познају друге језике и културе. 

У организацији ОШ „Милица Павловић” Чачак и Регионалног центра за 

професионални развој запослених у образовању Чачак, а поводом обележавања 80 

година успешног рада ОШ „Милица Павловић” Чачак, 14. и 15. октобра 2017. године 

одржана је ликовна колонија под називом Школи на дар. Колонију су водили професор 

ликовне културе Сања Живановић и академски уметник Божидар Плазинић. 

Циљ колоније био је да радовима који су настали оплемени простор Школе и да 

деца која учествују у раду искористе јединствену прилику да осете атмосферу 

стваралачког процеса док уметници са различитим сензибилитетима креирају 

уметничка дела. Такође, кроз рад бивших ученика ОШ „Милица Павловић“, а који су 

тренутно у Средњој уметничкој школи, наши основци спознали су како се развија 

таленат ако се усмери ка томе да постану прави уметници, а једини пут је пут кроз 

образовање. Ученици су копирали позната дела ликовних уметника и на тај начин 

упознали део културне баштине. Међу тим делима уврштено је дело чувене сликарке 

Надежде Петровић, Богића Рисимовића из Чачка, као и светски познатих сликара попут 

Ван Гога, Пит Мондријана, Пикаса, Анри Матиса, Едгар Де Гаа, Климта... 

У колонији су учествовали академски уметници, професори из Средње уметничке 

школе Ана Богићевић (ак. вајар) и Софија Војиновић (ак. сликар), ликовни педагог 

Лела Томашевић (ак. графике), Сања Живановић (костимограф сценског костима 

ФПУ и проф. предметне наставе Ликовна култура.) Свој допринос дали су и 

талентовани ученици ОШ ,,Милица Павловић” Чачак Ивона Лазовић 8/3, Мина 

Пешић 7/2, Анастазија Ненадић 7/1, Мима Василијевић 6/1 и бивши ученици који 

похађају Уметничку школу у Чачку Миона Мандић – 1. година, Даница Утвић – 1. 

година, Милена Карапавловић – 2. година, Сара Поледица – 1. година. 
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Реализацијом овог пројекта успели смо да привучемо пажњу великог броја ученика и 

пролазника који су са знатижељом посматрали  рад, разговарали са уметницима, а 

поједини мали посетиоци могли су да се окушају у сликању. Због великог задовољства 

и сјајних резултата у оваквој врсти активности, тежи се ка томе да колонија постане 

традиционална, а да се још већи број ученика укључи у рад како би непосредним радом 

и учешћем неговали љубав према уметности, развијали своје естетске критеријуме, 

креативност, као и однос према светској и домаћој културној баштини. 

 У Регионалном центру 19. октобра 2017. године додељени су албуми кованица 

„Знамените личности Србије", коју ученицима генерације поклањају Акционарско 

друштво „Политика" и Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

Руководилац Школске управе Слађана Парезановић доделила поклоне ученицима 

генерације чачанских основних и средњих школа. 

У оквиру пројекта ПРАВИЛА И АКТИВНОСТИ КОЈЕ ДОПРИНОСЕ 

ПОБОЉШАЊУ СВАКОДНЕВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ СА ОСОБАМА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ, које је подржало Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања, креиран је приручник ''Правила свакодневне комуникације са 

особама са инвалидитетом''. Једна од активности пројекта је и реализовање једносатне 

радионице на којој је презентован садржај Приручника ученицима свих основних 

школа из нашег града и на прилагођен начин код ученика развијане вештине како да 

слободно и без предрасуда комуницирају са особама са инвалидитетом.  Ученици који 

су присуствовали радионици добили су Приручнике и биће у својим школама у улози 

вршњачких едукатора, а њихов даљи задатак је да пренесу знања која су стекли и одрже 

радионице осталим одељењима од 5-8 разреда у својим школама (уз помоћ својих 

наставника). Водитељи радионице били су  Рада Каранац (Школска управа Чачак) и 

Весна Томљановић (Центар за социјални рад.) 

4.2. Активности за просветне раднике 

У 2017. години Регионални центар је организовао обуке одабиром 

акредитованих програма из Kаталога стручног усавршавања. Приликом одабира 

програма руководили смо се се плановима стручног усавршавања предшколских 

установа, основних и средњих школа. Поред акредитованих програма, РЦ Чачак је 

организовао и акредитоване стручне скупове и неакредитоване активности, попут 

књижевних и песничких сусрета, предавања, радионица, приказа угледних активности 

и др. За просветне раднике су организована и студијска путовања и одлазак на 

конференције и савтеовања и ван града Чачка. Поред програма, тј. семинара којих је у 

2017. години било 102, Регионални центар је био организатор и две конференције: 

„Значај менаџмента у образовно васпитним установама за квалитетнији 

наставни процес и боља постигнућа ученика“ и „Подршка детету у инклузивном 

процесу“ коју смо организовали заједно са  ШОСО „1.новембар“. Конференција   

„Значај менаџмента у образовно васпитним установама за квалитетнији наставни 

процес и боља постигнућа ученика“ је одржана 11. и 12. фебруара. Циљеви 

конференције су били  - оснаживање менаџмента у вртићима и школама за 

квалитетнији наставни процес и боља постигнућа ученика  и оснаживање просветних 

радника за развијање професионалних компетенција. Конференцију је званично 

акредитовао Завод за унапређивање образовања и васпитања. На конференцији су 

обрађене следеће теме: 
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„Мотивациони менаџмент – инспирисање запослених за максимум перформансе“ , Др 

Шефика Алибабић, редовни професор Филозофског факултета у Београду, шеф катедре 

за андрагогију 

 „Руковођење и вођење у васпитнообразовним установама, Владимир Драгојловић, 

педагог, специјалиста за менаџмент у образовању,  директор ПУ „Сунце“ Горњи 

Милановац  

 „ Добра пракса квалитета и менаџмента преточена у међународне стандарде: примери 

из образовања", Др Јован Филиповић, редовни професор Факултета организационих 

наука у Београду, шеф катедре за стандарде 

 „Тимски рад – први показатељ квалитета установе“, Сузана Симеуновић, педагог, 

директор ПУ „Моје детињство“ у Чачку 

 „Организација рада Школе за равнатеље у Словенији“, др Владимир Корошец, 

директор Школе за равнатеље, Словенија 

 „ Праћење и вредновање наставног процеса и постигнућа ученика“,  Др Гордана 

Чапрић, заменик директора Завода за вредновање квалитета РС 

 „Процена радне успешности запослених у просвети“, Зорица Николић, председник 

Мреже РЦ и ЦСУ Србије 

„Пројектно планирање менаџмент тима“, Биљана Марић, координатор стручног 

усавршавања, Хемијска школа Београд 

Тема: „Пример лидерства у средње стручном образовању заснованог на транксационој 

анализи“, Др Зорица Ђоковић, директор Техничке школе „ДрвоАрт“ Београд 

Тема: „Тимско вођење образовно-васпитне установе  - услов за унапређење процеса 

рада“, Мр Ружица Вукобратовић, директор Гимназије „Исидора Секулић“ у Новом 

Саду 

Тема: „Школа отворена за интерно и екстерно окружење – предуслов за квалитетан 

наставни процес“ – Горица Станојевић, специјалиста за менаџмент у образовању, 

директор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у 

Чачку и Љиљана Војиновић, сарадник у ресурс  центру Регионалног центра у Чачку. 

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Чачку и 

ШОСО “1.новембар” из Чачка, у просторијама РЦ организовали су  дводневну 

конференцију, 18. и 19. марта 2017. године. Назив конференције је „Подршка детету у 

инклузивном процесу“, а циљеви  конференције су: оснаживање улоге и значаја 

дефектолога у инклузивном процесу, усмерене на свеобухватно, правовремено и 

квалитетно образовање деце и ученика са различитим сметњама у учењу и развоју, 

оснаживање просветних радника кроз приказ пута до додатне подршке представљањем 

примера дефектолошке дијагностике у  школама за децу са сметњама у развоју, 

подстицање интезивније сарадње  школа за децу са сметњама у развоју и предшколских 

установа, основних и средњих школа. Конференцији је присуствовало 70 наставника и 

васпитача из Моравичког округа. 
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У  суботу, 10. јуна 2017. године у Регионалном центру у Чачку су одржани 

традиционални СУСРЕТИ УЧИТЕЉА ЧАЧКА. Сусрети су били  прилика да се 

присутни учитељи упознају са најновијом понудом уџбеника и стручне литературе, па 

су издавачке куће БИГЗ, ЕДУКА; КЛЕТТ, ПЧЕЛИЦА,  истог дана  у периоду од  9,00 

до 12 часова, у холу Регионалног центра изложили своја издања. 

Поред ужестручних активности за наставнике, организовали смо и трибине на 

актуелне теме. Тако је у петак 6. октобра  2017. године одржана  трибина "Опасности 

које вребају младе у стварном и виртуелном свету". Аутор и водитељ трибине је Влада 

Арсић, новинар и публициста. 

Трибина је намењена родитељима и наставницима и говори о бројним скривеним 

опасностима које вребају нашу децу и омладину, а које угрожавају или могу угрозити 

достојанство и личност детета, емотивну стабилност, а нажалост некада и сам живот. 

Присутни су на трибини добили одговоре на три питања, а то су: 

- како функционишу интернет – предатори; 

- на које знаке код деце морамо обратити пажњу и одмах реаговати, а на основу 

њиховог понашања; 

- шта урадити када препознамо проблем и коме се обратити. Влада Арсић је 

дугогодишњи уредник и новинар у бројним листовима.   

У петак, 20. октобра 2017. године у Регионалном центру Чачак одржана је 

презентација о образовном систему и концепту Age of Medis, јединственом у домену 

образовних информационих и комуникационих технологија (IKT). 

Предавачи, допломирани инжењер Љубомир Адамов и професор физике Јовица 

Милисављевић, демонстрирали су примену MEDIS система, који се односио на 

природне науке. У оквиру презентације, спроведени су и огледи из хемије, биологије, 

екологије и физике. 

Презентацији су присуствовали директори, стручни сарадници и професори природних 

наука школа Моравичког округа који су бројили дванаест чланова 

Почетком децембра 2017. године одржана је Оснивачка скупштина подружнице 

Српског хемијског друштва за Моравички округ на којем је  академик проф. др. 

Живорад Чековић одржаао предавање на тему  „Антибиотици  и њихова употреба“  

У сарадњи са представницима Центра за промоцију науке, у Научном клубу у 

Чачку су започела реализацију четири пројекта:  „Расковник – раскуј своје знање“, 

аутора Данијеле Ковачевић Микић, „Њутнови закони свуда око нас“ аутора Олге 

Дукић, Далибора Рајковића и Милене Живковић, ,,Сунчев сат на мојој руци“, аутора 

Снежане Тошовић и Олге Дукић као и „Ератостенов експеримент“, аутора Снежане 

Тошовић и Ивана Рвовића. Неки пројекти ће кренути у реализацију већ средином 

септембра месеца, а неки од маја 2018. године и то кроз  бројне радионице за ученике, 

истраживања, одласци до Овчар Бање. Укупна вредност добијених средстава је 320.000 

динара.  

Како је 2017. година била година у којој се конкурисало за нове програме 

стручног усавршавања, РЦ је организовао радионицу "У сусрет акредитацији нових 

програма стручног усавршавања."  

Радионицу су  водиле  Оливера Тодоровић, руководилац Центрa за професионални 

развој запослених у образовању и Бранка Шегрт, руководилац Сектора за стручно 

усавршавање.. 

Уважавајући значај Вука Стефановића Караџића за језик и културу српског 

народа, органозовали смо почетком октобра  саветовање ВУКОВА РЕФОРМА ИЗ 

УГЛА ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ, ТЕОЛОГИЈЕ. На Скупу су учествовали истакнути 
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филолози који су говорили на различите теме. 

1. Професор др Вања Станишић са Филолошког факултета у Београду – „Вукова 

ћирилица између револуционарног преображаја и еволутивног развоја“ 

2. Професор др Бошко Сувајџић са Филолошког факултета у Београду – „Језик у 

народној књижевности“ 

3. Доцент др Снежана Вучковић са Филолошког факултета у Београду – „Вукови 

речници као извор за историјско-лексиколошка проучавања српског језика“ 

4. Професор др Владимир Димитријевић из Гимназије у Чачку – „Вуков превод Новог 

завета“ 

5. Професор др Оливера Крупеж из ОШ „Милица Павловић“ у Чачку – „Вук и 

Копитар“ 

Стручни скуп је одржан поводом 230 година од Вуковог рођења и 170 година од победе 

његових језичких принципа, а у оквиру Манифестације „Дани Вука Караџића“ која је 

почела у априлу 2017. Стручном скупу је присуствовало 95 наставника из Моравичког 

округа  

За наставнике песнике и све заинтересоване суграђане  почетком октобра је 

одржано  поетско вече песник Благоје Баковић.  Музичку пратњу је обезбедио Борис 

Капетановић. Присуствовало је око 20  наставника и љубитеља поезије. 

Вукова задужбина из Београда, Удружење „Чувари дела Вука Караџића” из 

Чачка, Туристичка организација Чачак, Регионални центар за стручно усавршавање 

запослених у образовању Чачак и Школска управа Чачак, одржали су промоцију 

Српског народног илустрованог календара „Даница” за 2017. годину..  

У програму су учествовали: др Миодраг Матицки, проф. др Бошко Сувајџић, мр 

Гроздана Комадинић, академик Драгутин А. Ђукић, Горица Станојевић, Зорица 

Лешовић Станојевић, Данијела Ковачевић Микић, Мила Мутавџић са ученицима ОШ 

„Свети ђакон Авакум” из Трнаве и Јасминка Марић Глишовић са ученицима ОШ „Вук 

Караџић” из Чачка. Било је око 50 наставника и деце. 

За љубитеље туристичких дестинација, Актив професора географије и РЦ су 

организовали тибину  "Еколошка престоница Европе". Предавање је приредио и водио, 

професор географије, Владимир Мајсторовић.  

 У оквиру својих редовних активности, саветници – спољни сарадници, изабрани 

на Конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС,  Живадинка 

Јовановић Милићевић, професор биологије, педагошки саветник, Горан Шипетић, 

професор географије, организовали су у Регионалном центру 11. октобра 2017. године, 

САВЕТОВАЊЕ за наставнике биологије и географије у основним и средњим школама. 

Тема саветовања је била „Корелација у настави природних наука” 

Учесници стручног скупа добили  су четири сата стручног усавршавања у надлежности 

установе (присуство + примена у пракси.) Уједно је одржана трибина „Мој најбољи 

час- активност“ на којој су наставници представљали своје најуспешније часове. 

За наставнике Моравичког округа, родитеље и ученике одржан је скуп „Значај 

дуалног и кооперативног образовања за средње стручне школе“. Скуп је реализован у 

сарадњи са Привредном комором Краљево, радна јединица Чачак и Машинско 

саобраћајном школом.  

Трибина – „Подстицајна средина за учење“ реализована је у Чачку, Крагујевцу, 

Ужицу и Смедереву. Циљ трибине је развијање емпатије према наставничком позиву, 

тежње ка томе да подтицајну средину стварамо сами са ученицима и широм локалном 

заједницом и да деца, тј ученици нјпродуктивније уче у таквој средини. 
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4.3. Активности за родитеље 

За родитеље је одржано предавање на тему  "Опасности које вребају младе у 

стварном и виртуелном свету". Аутор и водитељ трибине је Влада Арсић, новинар и 

публициста. Крајем 2017. године основани су Савети родитеља Чачка, Ивањице, 

Лучана и Горњег Милановца. РЦ је дао неопходну подршку за оснивање, као и 

медијску промоцију.  

 

4.4. Активности усмерене на подизање нивоа квалитета   

васпитно-образовног процеса 

Рад Регионалног центра се огледа кроз перманентне едукације усмерене на подизање 

квалитета васпитнообразовног процеса као што су:  

 испитивање потреба за одређеним облицима стручног усавршавања запослених  

у образовању у Чачку, Горњем Милановцу, Лучанима, Ивањици и градовима у 

окружењу; 

  планирање обука и прикупљање и израда списка учесника на основу испитаних 

потреба; 

 израда и координација временског плана за одржавање семинара или стручног 

скупа; 

 дистрибуција материјала и сертификата; 

 израда временског плана по школама, штампање детаљног садржаја семинара и 

плана рада; 

 израда маркетинг плана, као и најава семинара и стручног скупа; 

 обавештавање медија о одржавању обуке; 

 избор и контактирање са реализаторима обука; 

 припрема материјала за рад; 

 анализа евалуације; 

 промоција и имплементација програма; 

 ажурирање сајта, како најаве, тако и извештаја са фотографијама; 

 израда билтена установе на годишњем нивоу; 

 ажурирање фејсбук странице, као и блога посвећеном подстицајној средини за 

учење и усавршавању наставника, 

 

4.5. Сарадња са Мрежом регионалних центара и центара за стручно усавршавање 

Србије 

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Чачку је 

заједно са још 11 центара формирао Мрежу регионалних центара Србије. Регионални 

центри се налазе у Кањижи, Кикинди, Шапцу, Смедереву, Крушевцу, Ужицу, 

Лесковцу, Крагујевцу, Нишу и Новом Пазару. Мрежа се заједнички залаже за 

препознавање свих регионалних центара као важног партнера Министарству просвете 

РС, посебно у домену праћења и вредновања стручног усавршавања на локалном 

нивоу. Као једна од најслабијих карика у стручном усавршавању, показао се лош начин 

акредитације, као и немогућност праћења ефеката, односно колико се заправо оно 

научено на неком семинару и стручном скупу примени у учионици у раду са децом, 

родитељима,  и локалном заједницом. 
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У организацији Мреже РЦ И ЦСУ Србије у Врњачкој Бањи , 16. и 17. октобра 2017. 

године је  одржана   конференција  чији је назив „Одговорност директора у 

образовном систему Републике Србије“. 

Модератори конференције: 

Зорица Николић, директор Центра за стручно усавршавање запослених у образовању 

Крагујевац и председница УО Мреже РЦ и ЦСУ Србије; 

 Горица Станојевић, директор Регионалног центра за професионални развој запослених 

у образовању у Чачку; заменик председника Мреже РЦ и ЦСУ Србије 

Милена Вићевић, директор Регионалног центра за професионални развој запослених у 

образовању у Ужицу; 

Данијела Марковић, директор Регионалног центра за професионални развој запослених 

у образовању у Нишу. 

Конференцију је отворила Весна Недељковић, помоћник министра просвете за 

предшколско и основно образовање и васпитање РС  и Златко Грушановић, директор 

Завода за унапређивање образовања и васпитања РС, а након пленарног дела скупу се 

обратио господин Младен Шарчевић, министар просвете, науке и технолошког развоја 

РС. 

 Теме конфереције: 

„Представљање рада и резултата Мреже РЦ и ЦСУ Републике Србије “ , Зорица 

Николић, директор ЦСУ Крагујевац и председница Управног одбора Мреже РЦ и ЦСУ 

Србије 

 „Новине у раду основних школа у школској 2017/18 години“, Весна Недељковић, 

помоћник министра просвете за предшколско и основно образовање и васпитање  

 „Измене и допуне Закона о средњем образовању са освртом на Закон о основама 

система образовања и васпитања",  Др Александар Пајић, помоћник министра за 

средње образовање и васпитање и образовање одраслих 

 „Представљање Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања 

наставника, васпитача и стручних сарадника“, Биљана Лајовић, Министарство просвете 

науке и технолошког развоја РС 

Након пленарног дела, наставило се са радом по тематским групама. Тема је била 

„Спољашње вредновање установа“ и рад се одвијао у три групе. 

Тематска група 1: „Ревизија стандарда квалитета рада установе“ - Јелена Најдановић 

Томић, модератор 

Тематска група 2: „Ревизија процедура спољашњег вредновања квалитета рада 

установе“ – Весна Картал, модератор 

Тематска група 3: „Ефекти спољашњег вредновања на развој рада установе“ – Јелена 

Петровић и Ката Симић Мишић, модератори 

Други дан конференције почео је пленарним предавањима на следеће теме: 
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„Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета рада у школи“, Др Бранислав 

Ранђеловић, директор Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања РС  

„Значај Центра за промоцију науке за образовни систем Републике Србије “, Др Тања 

Аднађевић, Центар за промоцију науке 

 „Паркови науке и знања у Републици Србији-подстицајне средине за учење “,Бранко 

Филиповић, директор ЦСУ Шабац, Данијела Марковић, директор РЦ Ниш, Горица 

Станојевић, директор РЦ Чачак, Дејан Карановић, директор ЦСУ Кикинда 

„Јавне набавке у образовању “, Хајра Кубуровић, „Семинари Србије“ 

„Пројектима кроз Европу“ , Јелена Кенић, e-Twining i Erasmus + амбасадор и Microsoft 

Innovative Educator Expert 

 „Лидерство у образовању“, Јелена Теодоровић, Факултет педагошких наука 

Универзитета у Крагујевцу, Јагодина  

 „Права детета у образовању“ – Мр Јелена Жунић Цицварић, Ужички центар за права 

детета 

У наставку конференције радило се по тематским групама са следећим темама: 

„Представљање Сектора за сарадњу са научно-истраживачким организацијама“ -  Др 

Дубравка Вејновић, Република Србија-Центар за промоцију науке, модератор 

„Улога директора у процесу планирања, реализације и праћења стручног усавршавања 

наставника, васпитача и стручних сарадника“ - Виолета Панчић, стручни сарадник у РЦ 

Ниш, Јелена Анђелковић, стручни сарадник у РЦ Ниш 

„Унапређивање сарадње Центара за стручно усавршавање и тимова за стручно 

усавршавање школа и предшколских установа“ - Неда Богојевић Прековић, стручни 

сарадник у ЦСУ Крагујевац, Владимир Средојевић, стручни сарадник у ЦСУ 

Крагујевац 

Конференција је била веома значајан догађај за образовање у Србији. Велики 

број директора предшколских установа, основних и средњих школа имало је прилику 

да дискутује, постави питање, нађе одговор и реши недоумице на понуђене теме. 

Конференција је била акредитована код ЗУОВа и носи 2 бода. Скупу је присуствовало 

390 учесника. 

Током 2017. године одржано је 12 састанака директора Мреже, као и пет 

Управних одбора. 

4.6. Сарадња са установама образовања  

и организацијама и институцијама из Србије и окружења 

Регионални центар је и у 2017. години сарађивао са: 

- школама и предшколским установама како са подручја града Чачка, тако и целог 

Моравичког округа; 
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- активима васпитача, наставника, стручних сарадника, рачуновођа, секретара, 

директора васпитнообразовних и образовноваспитних установа; 

- Министарствима Владе Републике Србије; 

- Школском управом у Чачку; 

- Локалном самоуправом  и службама града Чачка; 

- Заводом за унапређивање образовања и васпитања РС; 

- Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања РС; 

- Академијом наука и уметности; 

- Центром за промоцију науке Београд; 

- Институтом „Михаило Пупин“ Београд; 

- факултетима у земљи и иностранству; 

- институцијама и агенцијама из области образовања; 

- установама културе, спорта и уметности; 

- међународним институцијама и амбасадама; 

- Гете институти у  Београду, Атини и Љубљани; 

- институцијама, установама и предузећима ван образовног система; 

- медијима; 

- институтима; 

- невладиним организацијама; 

- Школом за директоре у Словенији 

- општинама на територији Моравичког округа; 

- друштвима и удружењима из области културе, уметности, туризма; 

- спортским друштвима и удружењима; појединцима; 

- Регионални центар је у марту 2017. године потписао Меморандум о сарадњи са 

Школом за равнатеље из Словеније 

 

            5. ПРОЈЕКТИ 

 

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Чачку је 

током 2017. године у сарадњи са васпитно - образовним установама реализовао следеће 

пројекте: 

5.1. Пројекат „ Новембарски дани просветних радника МО“ 

У оквиру Новембарских дана просветних радника одржано је саветовање 

„ВУКОВА РЕФОРМА ИЗ УГЛА ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ, ТЕОЛОГИЈЕ“ На Скупу 

су учествовали истакнути филолози који су говорили на различите теме. 

1. Професор др Вања Станишић са Филолошког факултета у Београду – „Вукова 

ћирилица између револуционарног преображаја и еволутивног развоја“ 

2. Професор др Бошко Сувајџић са Филолошког факултета у Београду – „Језик у 

народној књижевности“ 

3. Доцент др Снежана Вучковић са Филолошког факултета у Београду – „Вукови 

речници као извор за историјско-лексиколошка проучавања српског језика“ 

4. Професор др Владимир Димитријевић из Гимназије у Чачку – „Вуков превод Новог 

завета“ 

5. Професор др Оливера Крупеж из ОШ „Милица Павловић“ у Чачку – „Вук и 

Копитар“ 

Стручни скуп је одржан поводом 230 година од Вуковог рођења и 170 година од победе 

његових језичких принципа, а у оквиру Манифестације „Дани Вука Караџића“ која је 

почела у априлу 2017. Стручном скупу је присуствовало 95 наставника из Моравичког 

округа  
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5.2. Пројекат „Парк знања – учионица у природи“  

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, који је 

заједно са Техничком школом у Чачку покренуо пројекат „Парк знања – наука у 

природи“  обогатио је понуду експоната захваљујући средствима НИС-а у износу од 

700 000,00 динара. Захваљујући средствима НИС-а, постављене су „Кућице знања“, 

намењене за ученике предшколског узраста, као и узраста од првог до четвртог разреда. 

Постављене су четири кућице  са различитим садржајима -математике,  света око нас и 

српског језика. Планирано је да се ученицима на један занимљив начин представе 

бројеви, врсте бројева, десетице, стотине, врсте биљака, врсте речи, врсте реченица и 

други наставни садржаји..  

  

5.3. Пројекат „Од Научног клуба до Парка знања “ 

У оквиру овог пројекта који је финансиран средствима Центра за промоцију науке из 

Београда набављени су сетови за учење математике и математичких саджаја за ученике 

основне школе. 

. 

5.4. Пројекат „Од Научног клуба до Парка знања“ – реализација радионица 

У оквиру овог пројекта који је реализован средствима ЦПНа одржане су радионице у 

Научном клубу и Парку знања за ученике ОШ „Вук Караџић“, ОШ „Степа Степановић“ 

и ОШ „Горачићи“. Циљ пројекта је да кроз неформално образовање окупи што више 

заинтересованих за учење садржаја из физике, хемије, биологије, српског језика и др. 

 

5.5.  Пројекат „Моја породица – Савет родитеља Чачка, Горњег Милановца, Ивањице и 

Лучана 

 У оквиру овог пројекта организовано је предавање на тему ненасилне комуникације, 

трговине људима, болести зависности и формиран Савет родитеља града Чачка. За 

родитеље је одржано предавање на тему  "Опасности које вребају младе у стварном и 

виртуелном свету". Аутор и водитељ трибине је Влада Арсић, новинар и публициста. 

Крајем 2017. године основани су Савети родитеља Чачка, Ивањице, Лучана и Горњег 

Милановца. РЦ је дао неопходну подршку за оснивање, као и медијску промоцију. 

5.6 Пројекат РЦ Чачак и Гете института –2Учење немачког језика за наставнике 

природних наука /математика, биологија, хемија, географија, физика, електротехника, 

архитектура“ 

5.6.1. Циљ пројекта  

 Повезивање природних и друштвених наука на један интегративни начин и 

учење немачког језика за 18 професора и то из: 

 Техничке школе у Чачку  

 ОШ „Милица Павловић“  

 Прехрамбено угоститељска школа  

 Хоризонтална и вертикална повезаност  наставних предмета- физике, хемије, 

математике, биологије и географије са немачком језиком. 

 Извођење угледних часова, часова билингвалне наставе коришћењем ресурса РЦ 

и GOETHE INSTITUT – а. 
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 Бесплатна обука немачког језика до нивоа Б/2 за професоре Прехрамбено 

угоститељске школе, Техничке школе и Основне школе Милица Павловић“ у 

Чачку. До сада су професори савладали  ниво А/1, А/2 и Б/1 и успешно 

положили.  

Носиоци пројекта су Goethe institut и Регионални центар.  

5.7. Пројекат „Учење за предузетништво“ 

5.7.1. Циљ пројекта: 

Развијање свести за значај целоживотног учења на тему предузетништва. 

5.7.2. Задаци, опис и активности  пројекта 

На састанку који је одржан 2008. године, владе земаља Југоисточне Европе и 

Турске, договориле су се о оснивању Регионалног центра за развој предузетничких 

компетенција земаља Југоисточне Европе (у даљем тексту SEECEL), са седиштем у 

Хрватској. Министарство просвете науке и технолошког развоја Републике Србије 

укључено је у пројекат, као и шест школа из Србије. Једина установа која је у пројекту 

задужена за стручно усавршавање у Србији је Регионални центар за професионални 

развој запослених у образовању у Чачку. 

 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању укључен 

је у пројекат  „Учење за предузетништво“  заједно са три основне школе из Моравичког 

округа и то ОШ из Слатине, ОШ „Милинко Кушић“ из Ивањице и ОШ „Милан 

Благојевић“ из Лучана. 

РЦ Чачак је у пројекту задужен за едuкацију наставника на тему 

предузетништва, организацију међународне конференције, семинара и радионица на 

исту тему. 

У склопу овог пројекта РЦ Чачак је подржао реализацију Каравана „Дух 

младости“ који је одржан у нашем граду почетком новембра месеца. 

 

6.  ПРОМОЦИЈА РЦ 

 

Промоција  Центра  се одвијала путем: 

 објављивања текстова у локалној и другој штампи и стручним часописима; 

 презентацију Центра у школама, институцијама и струковним удружењима; 

 израду промотивног материјала РЦ са свим активностима и свим акредитованим 

семинарима и обукама; 

 организовањем изложби, промоција књига, професионалних окупљања и 

сличних манифестација из области културе и уметности у просторијама 

Регионалног центра, 

 учешћем на конференцијама, стручним скуповима 

 редовним ажурирањем сајта и Фејсбук странице РЦ 

 редовним ажурирањем блога Парка знања 
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     7.  ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

 

- -Током 2017. године је урађено: 

- објављивање часописа за педагошку теорију и праксу – подељено по областима 

 предшколске установе 

 основне школе 

 средње школе 

- објављивање извештаје о раду Регионалног центра 

- објављивање издања РЦ у сарадњи са васпитнообразовним установама, поштујући  

потребе запослених у просвети; 

- -објављивање анализа и извештаја сходно захтевима одређених пројеката; 

. 

8. УЧЕШЋЕ НА САЈМУ ОБРАЗОВАЊА И САЈМУ КЊИГА 2017. У БЕОГРАДУ 

 

У петак 29. октобра 2017. године, тим Регионалног центра у Чачку узео је учешће на 

Међународном београдском  сајму  књига. Штанд кроз који смо промовисали Парк 

знања, акредитоване семинаре за школску 2017/2018. налазио се у оквиру Центра за 

промоцију науке.  

            Колеге из различитих градова Србије су били разговорљиви када је у питању 

амбијентална настава коју препознају кроз паркове знања који се отварају или 

планирају отварање у свим већим градовима широм земље. Такође, програми за 

стручно усавршавање које нуди РЦ у Чачку су били примамљиви за наставнике, те су 

најавили будућу сарадњу.  

            Иако се примећује мањи број посетилаца, штандови су нудили велики избор 

стручне литературе, класике светске и српске књижевности, али нису заборавили ни 

најмлађе. 

            Тим РЦ у Чачку, који је представио Регионални центар на 62. Међународном 

београдском сајму књига, чинили су директор Горица Станојевић и стручне сараднице 

Бранка Сранисављевић и Ана Ђеровић. 

 
 НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

 

Поводом Дана општине Горњи Милановац, 23. априла 2017. године, а за изузетне 

заслуге у раду и повезивању образовања са осталим секторима друштва, директорка 

Регионалног центра, Горица Станојевић, добила је сребрну плакету.  
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9. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 
 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ - БУЏЕТ 

   КОНТО ОПИС 
 791111 Приход из буџета града - 2017 8.976.686,84 

791111 Приход из буџета града - 2016 
                            
8.362.578,82 

 
  

   

 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ - ОСТАЛИ ИЗВОРИ 

 
 КОНТО ОПИС 

 

742341 
Приходи који својом делатношћу остваре органи и 
организације градова - 2017. 5.165.636,12 

742341 
Приходи које својом делатношћу остваре органи и 
организације градова - 2016. 4.882.858,00 

 

 

Остварени  расходи из БУЏЕТА у 2017. години у односу на финасијски план за 2017. 
годину, са упоредним подацима из 2016. 

                                             

 

 
 
Конто 

 
Врста расхода 

Буџет 2017. 
 

Буџет 2016. 

План Извршење План Извршење 

1 2 3 4 5 6 
411  Плате, и  нак. запосленима     

 4111 Плате, додаци и накнаде 

запосленима 
2.310.000,00 2.309.207,62 2.303.750,00 2.266.194,03 

 Свега – 411 2.310.000,00 2.309.207,62 2.303.750,00 2.266.194,03 

412  Соц. доп. на тер.послодавца     

 4121 Допринос за ПИО 280.000,00 277.551,29 277.129,00 271.943,21 

 4122 Допринос за здравствено 125.000,00 119.115,69 123.675,00 116.708,95 

 4123 Допринос за незапосленост 27.000,00 17.346,91 25.996,00 16.996,41 

  Свега- 412 432.000,00 414.013,89 426.800,00 405.648,57 

414  Социјална давања 

запосленима 
    

 4143 Решавање одлива запослених 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

  Свега - 414 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

415  Накнаде трош. за запослене     

 4151 Накнаде трош. за запослене  95.000,00 36.527,00 60.000,00 57.816,00 

  Свега – 415 95.000,00 36.527,00 60.000,00 57.816,00 

416  Наг.запосле. и остали пос.изда     

 4161 Јубиларне награде   137.500,00 137.479,78 

                    Свега - 416       137.500,00 137.479,78 

  Стални трошкови     
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 4211 Трошкови платног промета 25.000,00 17.070,45 25.000,00 12.687,99 

 4212 Енергетске услуге 200.000,00 162.735,15 210.000,00 159.567,94 

 4213 Комуналне услуге 95.000,00 81.916,77 85.000,00 81.309,39 

 4214 Услуге комуникације 190.000,00 171.576,05 180.000,00 154.233,26 

 4215 Трошкови осигурања 60.000,00 53.789,30 55.000,00 45.630,81 

 4216 Закуп имовине и опреме 55.000,00 0,00 0,00 0,00 

 4219 Остали трошкови 0,00 0,00 0,00 0.00 

  Свега – 421 625.000,00 487.087,72 555.000,00 453.429,39 

422  Трошкови путовања     

 4221 Трош.слу.путовања у земљи 0,00 0,00 0,00 0,00 

 4222 Трош.слу.путовања у иностранс 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Свега – 422 0,00 0,00 0,00 0,00 

423  Услуге по уговору     

 4231 Административне услуге 50.000,00 33.000,00 43.000,00 33.000,00 

 4232 Компјутерске услуге 150.000,00 136.458,14 131.000,00 129.212,34 

 4233 Услуг.образ.и усавршавања 00,00 0,00 0,00 0,00 

 4234 Услуге информисања 00,00 0,00 0,00 0,00 

 4235 Стручне услуге 3.870.000,00 3.784.056,36 2.974.130,00 2.973.326,78 

 4236 Услуге за домаћ. и угостите. 700.000,00 689.700,00 1.000.000,00 759.330,00 

 4237 Репрезентација 00,00 0,00 0,00 0,00 

 4239 Остале опште услуге 350.000,00 349.500,00 300.000,00 298.160,00 

  Свега- 423 5.120.000,00 4.992.714,50 4.448.130,00 4.193.029,12 

424  Специјализоване услуге     

 4249 Остале специјализоване услуге 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Свега – 424 0,00 0,00 0,00 0,00 

425  Текуће поправке и одржавање     

 4251 Текуће поправке и одржава 
зграда и објеката 

60.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

 4252 Текуће поправке и одржавање 

опреме 
140.000,00 53.562,00 100.000,00 99.983,00 

  Свега – 425 200.000,00 59.562,00 106.000,00 105.983,00 

426  Материјал     

 4261 Административни материјал 120.000,00 117.473,19 80.000,00 80.000,00 

 4263 Материјал за образовање и 

усавршавање запослених 
70.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 

 4265 Мате.за очув. живо. сред. и нау.  0,00 0,00 0,00 0,00 

 4266 Матер.за обр.култу. и спорт 0,00 0,00 0,00 0,00 

 4268 Матер.за одрж.хигијене и угост. 350.000,00 187.110,42 300.000,00 299.998,93 

 4269 Материјал за посебне намене 00,00 0,00 0,00 0,00 

  Свега – 426 540.000,00 367.583,61 443.000,00 442.998,93 

465  Остале текуће дотације     

 4651 Остале текуће дотације 310.000,00 309.990,50 300.000,00 300.000,00 

  Свега – 465 310.000,00 309.990,50 300.000,00 300.000,00 

482  Порези,обавезне таксе и казне      

 4821   Остали порези 0,00 0,00 0,00 0,00 

 4822 Обавезне таксе 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Свега – 482 0,00 0,00 0,00 0,00 

511  Зграде и грађевински објекти     

 5112 Изградња зграда и објеката 0,00 0,00 0,00 0,00 

 5114 Пројектно планирање 0,00 0,00  0,00 
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                      Свега -  511 0,00 0,00 0,00 0,00 

512  Машине и опрема     

 5122 Административна опрема 0,00 0,00 0,00 0,00 

 5124 Опрема за очување жи.средин 0,00 0,00 0,00 0,00 

 5126 Оп.за обр.култ.спорт и науку 0,00 0,00 0,00 0,00 

                    Свега -  512                                                       

0,00 
                

0,00 
0,00 0,00 

515  Нематеријална имовина     

 5151 Нематеријална имовина 0,00 0,00 0,00 0,00 

                       Свега -515 0,00 0,00                0,00                 0,00 

                                    Укупно   9.633.000,00 8.976.686,84 8.780.180,00 8.362.578,82 

 

 

     Oстварени  расходи из ОСТАЛИХ ИЗВОРА у 2017. години у односу на финасијски 
план за 2017. годину, са упоредним подацима из 2016. 

                                             

 

 
 
Конто 

 
Врста расхода 

Остали извори  2017. 
 

Остали извори 2016. 

План Извршење План Извршење 

1 2 3 4 5 6 
411  Плате, и  нак. запосленима     

 4111 Плате, додаци и накнаде 

запосленима 
100.000,00 47.359,63 0,00 0,00 

 Свега – 411 100.000,00 47.359,63 0,00 0,00 

412  Соц. доп. на тер.послодавца     

 4121 Допринос за ПИО 13.000,00 5.236,76 0,00 0,00 

 4122 Допринос за здравствено 6.000,00 2.247,44 0,00 0,00 

 4123 Допринос за незапосленост 4.000,00 327,30 0,00 0,00 

  Свега- 412 23.000,00 7.811,50 0,00 0,00 

414  Социјална давања 

запосленима 
    

 4143 Решавање одлива запослених 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

  Свега - 414 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

415  Накнаде трош. за запослене     

 4151 Накнаде трош. за запослене  0,00 0,00 0,00 0,00 

  Свега – 415 0,00 0,00 0,00 0,00 

416  Наг.запосле. и остали пос.изда     

 4161 Јубиларне награде     

                    Свега - 416         

  Стални трошкови     

 4211 Трошкови платног промета 40.000,00 11.360,01 12.000,00 11.497,44 

 4212 Енергетске услуге 50.000,00 0,00 20.000,00 0,00 

 4213 Комуналне услуге 50.000,00 33.000,00 110.000,00 65.800,00 

 4214 Услуге комуникације 200.000,00 55.048,91 100.000,00 56.932,08 

 4215 Трошкови осигурања 0,00 0,00 0,00 0,00 

 4216 Закуп имовине и опреме 55.000,00 0,00 0,00 0,00 
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 4219 Остали трошкови 100.000,00 68.844,48 70.000,00 68.085.52 

  Свега – 421 495.000,00 168.253,40 312.000,00 202.315,04 

422  Трошкови путовања     

 4221 Трош.слу.путовања у земљи 450.000,00 311.533,50 250.000,00 142.150,44 

 4222 Трош.слу.путовања у иностранс 100.000,00 0,00 150.000,00 11.143,50 

  Свега – 422 550.000,00 311.533,50 400.000,00 153.293,94 

423  Услуге по уговору     

 4231 Административне услуге 450.000,00 420.997,60 350.000,00 348.300,00 

 4232 Компјутерске услуге 450.000,00 40.000,00 350.000,00 13.200,00 

 4233 Услуг.образ.и усавршавања 250.000,00 247.375,00 300.000,00 229.265,97 

 4234 Услуге информисања 500.000,00 493.575,90 500.000,00 309.643,60 

 4235 Стручне услуге 1.117.000,00 1.109.767,84 1.402.000,00 1.150.063,99 

 4236 Услуге за домаћ. и угостите. 400.000,00 165.330,00 500.000,00 366.324,00 

 4237 Репрезентација 180.000,00 171.822,00 150.000,00 70.370,00 

 4239 Остале опште услуге 409.000,00 406.891,12 200.000,00 198.254,08 

  Свега- 423 3.756.000,00 3.055.759,46 3.752.000,00 2.685.421,64 

424  Специјализоване услуге     

 4249 Остале специјализоване услуге 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Свега – 424 0,00 0,00 0,00 0,00 

425  Текуће поправке и одржавање     

 4251 Текуће поправке и одржава 
зграда и објеката 

200.000,00 7.000,00 50.000,00 1.116,00 

 4252 Текуће поправке и одржавање 

опреме 
410.000,00 40.360,43 300.000,00 139.360,00 

  Свега – 425 610.000,00 47.360,43 350.000,00 140.476,00 

426  Материјал     

 4261 Административни материјал 220.000,00 81.972,00 350.000,00 98.052,25 

 4263 Материјал за образовање и 

усавршавање запослених 
80.000,00 3.000,00 100.000,00 38.200,00 

 4265 Мате.за очув. живо. сред. и нау.  0,00 0,00 0,00 0,00 

 4266 Матер.за обр.култу. и спорт 450.000,00 404.904,02 500.000,00 267.121,26 

 4268 Матер.за одрж.хигијене и угост. 150.000,00 68.344,66 200.000,00 33.951,58 

 4269 Материјал за посебне намене 100.000,00 0,00 100.000,00 34.994,00 

  Свега – 426 1.000.000,00 558.220,68 1.250.000,00 472.319,09 

465  Остале текуће дотације     

 4651 Остале текуће дотације 20.000,00 14.089,14 20.000,00 0,00 

  Свега – 465 20.000,00 14.089,14 20.000,00 0,00 

482  Порези,обавезне таксе и казне      

 4821   Остали порези 0,00 0,00 0,00 0,00 

 4822 Обавезне таксе 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Свега – 482 0,00 0,00 0,00 0,00 

511  Зграде и грађевински објекти     

 5112 Изградња зграда и објеката 500.000,00 177.000,00 400.000,00 395.000,00 

 5114 Пројектно планирање 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

                      Свега -  511 500.00,00 177.000,00 500.000,00 395.000,00 

512  Машине и опрема     

 5122 Административна опрема 200.000,00 56.990,00 63.000,00 15.000,00 

 5124 Опрема за очување жи.средин 0,00 0,00 0,00 0,00 

 5126 Оп.за обр.култ.спорт и науку 500.000,00 500.000,00 500.000,00 403.610,06 

                    Свега -  512                                                                                           563.000,00 418.610,06 



|-

CaAarursu ca:un Vnpanuor og6opa uMeHoBaJra je cxynruruHa rpaAa t{aqra peuelbllMa:

- 6p. 06 - 206116 - I oA 18. 19. z 20. or<ro6pa2016. roAr4He rojum cy I4MeHoBaHa qerllpl4

T{JIAHA KAO TIPCACTABHI",.U]d OCHIABAqA:

1. Haraura Canrahesuh flapesauoruh,
2. Cysaaa Byuuhenuh,
3.,{apro Baculuh,
4. CreSan hypurah.

- 6p. 06 -236116 - I oA 23. u24. Honelr6pa 2016. rolrane xojurra cy I4MeHoBaHa rpeocrana

rpr4 qnaHa:

1. Mralopaa Crasroeuh, rpeAcraBHur fUrolct<e yrpaBe r{auar,

2. Epauro MaxcuNrosuh, npe4craeHl{K cpeArber o6pasorana,

3. Mzpxo Jla:oruh, npeAcraBHI4K ocHoBHol o6pasonama.

Ynpaeuu og6op y HaBeAeHoM cacraBy y roxy 2017"

xojuvra cyjegHornacHo AoHere oAnyKe o:

- $r,rHancrajcKoM unaHy za2017,
- nnauy jaeHux na6asxl4 sa2017,
- f oAr.r umeru ipraHancraj c KoM H3Betu ruiy za 20 | 6.

- loAuurrrelt uareurrajy o paAy sa2016.
- r43MeHaMa {uHancujcror rIJIaHa za2017.
- loAraurmeM rlnaHy I.I nporpaMy patasa2017.
- $r,rnancujcKoM rnaHy sa 2018.

t{naH ynpanHor o46opa Kao npeAcraBHr4K ocHoBHor o6pa:onama Mrapro Jla:ogplh I4MeHoBaH

je :a gupepopa Mauruucxo-cao6pahajne urrore. CrynrurlrHa rpaAa 9a'{xa je 6:rarorpeueuo

o6aseureHa o oBoMe u norp6u Aa ce urr,renyje HoBI4 r{JIaH YupaaHor ol6opa I4cnpeA

ocHoBHor o6pasonama.
9raHosl4 Yupaauor og6opa cy peAoBHo [pucycrBoBanl4 ceAHI'IIIaMa.

yIPABHO| OAEOPA

apesaHoruh

roAr,lHe oApxao je ner ceAHllua Ha

700.000,00 556.990,00

515 Heuarepuj a,rrHa I,rMoBIrHa

5 151 Herrr arepnj alHa I{M0BHHa 300.000,00 198.350,00 420.000,00 302.752,00

Caera -515 300.000,00 198.350,00 420.000,00 302.752,00

Yxynuo 8.055.000,00 5.142.727,74 7.547.000,00 4.770,187,77
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rpaAa r{aqKa peue}beM 6p. 06-20616-1/. oa 18,

19 u20. i0 2016. roALIHe y cacraBy:
1. Ilpe4par Xranroruh, BktcoKa crpyr{Ha cnpeMa, npeAcraBHI1K ocHl4Baqa,

2. Mupoclan Pucruh, BI4coKa crpyqHa cflpeMa, npeAcraBHlIK ocHHBaqa.

Hagropnu oA6op y HaBeAeHoM

H3BprrIeHO KOHCTI4TyT{Ca[L9 A

rleHrpa 3a 2016. roAI4Hy.

Cxynruraua rpaAa gaqxa je peLuemeu 6poj 06-171117-l

r4MeHoB€IJIa u rpeher qJIaHa Ha4:opuor oA6opa:

oil,24, 25 u 26. oxro6pa 2017.

1. Cee1naHa Crojauonuh, BHcoKa crpyqHa cnpeMa, IIpgAOTaBHI4K OcHHBarIa.

IIPEAC of oAEoPA

i '.i : I

PIJ y t{auxy ce roKoM 2017. rowrHe cycperao ca 6pojulllt npo6,reMl4Ma. Be,ruru

npo6,ren pealusaqraje aKrnBHocru PeraoHanHor ueHrpa y 2017. roAuuu je YpeA6a

rcojoru ce orpaHhqaaa 6poj 3alloc,reHllx y jaeHom ceKropy,

Beluru npo6neM je ue4ocraraK crpyrrHnx capaAHHKa y PU, ca;llo je rpu t43BpIUI4oua.

O6:upou Aa rpeHyrHo pea,rrE:yjeMo fi Be,'tl,lKu 6poj npojercara, npnHyleHn cMo Aa

roBpeMeHo auraxryjeHlo :a $nuaHcNjcKe 14 Apyre rocloBe oco6e no yroBopy o

floBpeMeHHM H llpHBpeNleHHNl [OC,'IOBHN{a;

Henocrojarse o6jerrusHux l,roryhnocru .[a ce HeKL{ ceMHHapH oApxe y PerNouarrHolt
qeHrpy,

6poj npucyrHax Ha ceN{HHapHMa )' onHocy ua 6po.i npniaarseuux 3a }Icre ceN'll4Hape

rxro y :Haruoj Nrepn yruqe sa ueHY ceMt4Hapa;

KoHTHHyr.'rrer npujan,'rnBarba 3a ceMt4Hape roKoN4 Ilene [o,1uHe.

cacraBy y 2017. roAHHI4 oApxao je je4ry oeAHI4IIy ua rojoj je
pa3MarpaH foAururrz $unancujcxl4 I43Beluraj Peruonamror

'rn q p'!

r4oHAJrHI4 UEHTAP
P

9a rr at
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Peuy6rzra Cp6uja
TPAA qATIAK
fpagcrco nehe
Bpoj: 06-1 05/20 1 8-III
1 1 . rr,raj 20 1 8. roAr,rHe
I{AI{AK

CKYTIIIITI{HA IPAIA IIAIIKA

Ha ocHoBy qraHa 46. 3arona o nora,ruoj caMoyrrpaBlr (,,Cr.rnacnrax PC"
6p.12912007,8312014 -.4p. 3aKoH u 10112016 - Ap. saxon) u trraHa l2l. Craryra rpaAa
r{aqKa (,,C:r.macr rpara rlaqxa" 6p.312008,812013,2212013, l5l20l5 v2612016),

fpa4crco nehe rpa4a 9aura, Ha ceAHrrrlu o4pxauoj 11. ruaja 2018. roAI4He, yrBpAlrno

rrPEAJrOf
OAJIyKE O II3MEHAMA rr AOTIyHAMA OA,',IvKE O OCHT4BAIby

PEII,IOHAJIHOI UEHTPA 3A IIPO@ECI4OHAJIHI,I PA3BOJ 3AfIOCJIEHI4X y
OBPA3OBAISY

la rrpeAnax(e Cr<ynurrranr Aa AoHece

oAJrvKv
o T43MEHAMA r4 AOTTyHAMA OAJIyKE O OCHr4BArbv PETIIOHAJIHOI

IIEHTPA 3.{ IIPO@ECIIOHAJIHI,I PA3BOJ 3ATIOCJIEHI,IX y OBPA3OBAIby

y reKcry xoju je AocraBJbeH o.u6oprurqraMa 3a ceAHI4IIy CrcyururzHe.

Vlssecrurau Ha ceAHvqu CxSmurzne je fopuqa CraHojenuh, 4uperrop Peruona-uHor

rleHrpa sa npo(peczoHarrHr4 pasnoj 3arrocJreHr4x y o6pasoBalLy.



PEr14OHAfl H14 UEHTAP 3A nPOOECHOHAI H14

PA3BOJ 3AnOC,lEHt/X y 06PA3oBAlby
32000Llaqax,Yr. Llapa,[yLuaHa66. TereQon: 032320 100. Oarc: 032320 103

Texyh r pauyx: 840-858668-56 . 111116: 1 0436429 1

www,rc-cacak.co.rs . E-mail: office@rc-cacak.co.rs

SPOJ: 42412018

IATYM: 4.s.2018.
L{AtlAK

cl 4 . 0 5. A0 3t,

fPAffi B{Aq&K
I-TJAg$KA YNPAtsA

N ${GAPH}1I.IA '{AI{AH

Y nprnory aKra AocraBrbaMo Haqpr O4nyre o
Perroxanxor LleHrpa sa npoQec[oHarHh pa3Boj
3a AOHOT.!eFbe.

fPM L{AL{AK

TPMCKO BEhE IPMA LIAqKA

h3MeHaMa r AonyHaMa o,qnyKe o ocHrBaFby
3anocreHrx y o6pa3oBaFby, pa4il npoqeEype

UEHTAPZ*a-.r-



PEril OHATIH 14 qEHTAP 3A n POOECI4OHAr Hl4
PA3BOJ 3ANOCIIEHt4X Y 06PA3OBA}bY

32000 9aqax, Yr. tlapa lyuaxa 66 . TeneSon: 032 320 100 . Oarc: 032 320 103

Texyh n pauyx: 840-858668-56 . nV16:'l 04364291
www,rc-cacak.co.rs . E-mail: office@rc-cacak,co.rs

Spoj: 405/2018
fiaryu, 27.4.2018.
t{aqar

Ha ocnoay L{naHa 17. Ctatya Per[oHanHor qeHTpa 3a npo+eciloHaflHh pa3Boj sanocneHmx y
o6pa3oBaFby (,,Cn. flilcr onlurilHe qaqaK", 6poj 1412005 i 212006 h ,,Cfl. nucr rpa4a t{aura", 6poj
1112008, 1712012i 412013), Ynpaauh o.q6op Peruonanuor LleHrpa Ha ceAHilUr ogpxauoj 4aua
27.4.2018. jegnornacuo je floHeo cneflehy

oEnvKv

Yrapfiyje ce Haqpr Ognyre o r3MeHaMa r AonyHaMa OAflyKe o ocHuBaFby PerroHanHor qeHrpa
3a npoQecroHanHu pasBoj sanocneH[x y o6pa3oBaFby, y reKcry Kojn quHLl cacraBHh Aeo oBe
o,qnyKe n AocraBJ-ba HaflnexHuM opraHnMa rpaAa qaqra pa+n Aarbe npoLteAype 3a

,qoHouJeFbe.

n PEACEEH r/K ynPABHOT- OEEOPA

Haraua

o^(
,:o

/P)
#ffiffi



На основу члана 3. став 1. и члана 4. Закона о јавним службама („Службени 

гласник РС“ број 42/1991, 71/1994, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона и 

83/2005 – испр. др. закона), члана 55. став 1. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018 – др. закони), члана 32. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. 

закон и 101/2016 – др. закон) и члана 63. тачка 10. Статута града Чачка („Службени 

лист града Чачка“, број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016), 

Скупштина града Чачка, на седници одржаној ____________. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА  

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о оснивању Регионалног центра за професионални развој запослених 

у образовању („Сл. лист општине Чачак“, број 12/2005, 2/2006 и 13/2007 и „Сл. лист 

града Чачка“, број 17/2012) мења се назив Одлуке о оснивању Регионалног центра за 

професионални развој запослених у образовању, тако да гласи: 

„Одлука о оснивању Центра за стручно усавршавање“. 

 

                                                        Члан 2. 

 

Члан 1. мења се тако да гласи: 

„Оснива се Центар за стручно усавршавање ( у даљем тексту: Центар), за 

обављање послова стручног усавршавања.“ 

 

Члан 3. 

 

 Члан 2. мења се тако да гласи: 

            „Центар ће радити под називом – Центар за стручно усавршавање Чачак. 

            Скраћени назив Центра је: ЦСУ Чачак. 

Седиште Центра је у Чачку, ул. Цара Душана бб.“ 

 

Члан 4. 

 

У члану 9. иза речи: „Директор“ додаје се реч: „установе.“. 

 

Члан 5. 

 

 У члану 10. реч: „Центра“,замењује се речју: „установе.“. 

 

Члан 6. 

 

 У члану 11. речи: „Директор Центра“ замењују се речима: „Директор установе“. 

 

Члан 7. 



Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу 

града Чачка“.  

 

 

                                     

 

                                                                                                                            

 



O6Pa3I'loxetue

PaenOr 3a,qoHogJeFbe oee Ognyxe je ycrnalrBahbe Ha3uBa Permonannor qeHrpa Ca qnaHOM

55. craa 1.3axoua o ocHoBaMa cucreMa o6paeoaaua t1 Bacnurarua (,,Cn. rnacHLlK PC",6poj

88t2017 u 27t2O1B Ap. saxoxr,r) r,l ycxnafimaaue Ha3nBa nocfloBa,[nperropa UeHTpa ca

Ype46orvr o n3MeHaMa 14 ,qonyHaMa Ype46e o Karanory pa,qHilx Mecra y jaanraru cnyx$aMa Ll

rqpyrilM opraHu3aqfijarraa y jaenoru ceKropy (,,cn. rnacn]4K PC", 6poj 6/2018 ).

(eeqn!


