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 На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе за културно образовну 
делатност "Коста Новаковић" у Чачку (Сл.лист Општине Чачак бр.7/94 и Сл. лист града 
Чачка број 24/2018) и члана 29. Статута (Сл.лист града Чачка бр 24/2018),  Установе за 
КОД "Коста Новаковић" Управни одбор  на седници одржаној 26.11.2021.године донео је 
План и програм рада Установе за КОД "Коста Новаковић" за 2022.годину. 
 
 
 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 
УСТАНОВЕ ЗА КОД „КОСТА НОВАКОВИЋ“ ЗА 2022.ГОДИНУ 

 
 

 УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
 

ЗАКОНСКИ ОСНОВ И РАЗЛОЗИ ДОНОШЕЊА 
 
 
 
 Законски основ за израду Плана и програма рада са финансијским планом 
Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак (у даљем тексту Програм рада са 
финансијским планом) за 2022.годину, налази се у Статуту Установе за КОД „Коста 
Новаковић“ Чачак, којим је у члану 29. предвиђена обавеза Директора Установе „Коста 
Новаковић“ Чачак да Управном одбору предложи на разматрање и усвајање План и 
програм рада са Финансијским планом, за наредну годину. 
 Статутарна обавеза доношења овог Документа има за циљ да се на време 
сагледају потребе корисника образовних и осталих услуга Установе за КОД „Коста 
Новаковић“  Чачак, њихов број у граду и ван града, утврде приоритети интересних 
група, изврши благовремена припрема за обављање делатности и тако обезбеде 
извори финансирања, којима би се остварили приходи неопходни за успешан рад 
колектива Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак. 
 Посебно треба истаћи чињеницу да је од 01.јануара 2014.године ступио на снагу 
Закон о образовању одраслих, којим се уређује образовање и целоживотно учење 
одраслих као део јединственог система образовања у Републици Србији. 
 Kрајем новембра 2015.године, Министар просвете, науке и технолошког развоја, 
донео је подзаконска акта – правилнике о ближим условима у погледу програма обука, 
кадра, простора, опреме и наставних средстава за стицање статуса Јавно признатог 
организатора активности неформалног образовања одраслих.  
 Неформално образовање одраслих, у смислу овог закона, јесу организовани 
процеси учења одраслих на основу посебних програма, ради стицања знања, 
вредности, ставова, способности и вештина усмерених на лични развој одраслих, рад и 
запошљавање и социјалне активности како у земљи тако и у иностранству. Стечена 
квалификација јесте формално признање стечених кључних и стручних компетенција 
утврђени ЕУ стандардима у складу са Законом ( међународно признати сертификати).  
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 Образовање одраслих се заснива на следећим принципима: 
  
           1. целоживотног учења – уважавања потреба и могућности одраслих за учење и                 
развој током целог живота у свим областима живота; 
 2. особености -  стицања образовања, у складу са искуствима, потребама, 
интересовањима, друштвеним и животним улогама и развојним карактеристикама 
одраслих; 
 3. релевантности – заснованости образовања и учења на захтевима и потребама        
окружења и појединаца; 
 4. доступности – једнаких услова стицања општег и стручног образовања и 
укључивања у све нивое, врсте и облике образовања и учења; 
 5. целовитости – једнаких права и могућности стицања образовања за развој   
личности, социјалних капацитета и улога, запошљивости, професионалног развоја и 
напредовања; 
 6. разноврсности понуде – слободе и аутономије при избору начина, садржаја, 
облика, средстава и метода образовања одраслих; 
 7. једнаких могућности – укључивања и стицања образовања без обзира на 
године живота, пол, тешкоће и сметње у развоју , инвалидитет, расну, националну, 
социјалну, културну, етничку и верску припадност, језик, сексуалну орјентацију, место 
боравка, материјално или здравствено стање и друга лична својства; 

                  8. сарадње у области образовања одраслих – органа државне управе 
надлежних за послове образовања, економски развој, запошљавање, рад, социјалну 
заштиту, омладинску политику и друге области, установа и других организација 
надлежних за развој, обезбеђивање и унапређивање квалитета образовања и 
запошљавања, научноистраживачких организација, органа аутономних покрајина и 
јединица локалне самоуправе, као и других социјалних партнера – привредних комора, 
репрезентативних удружења и јединица локалне самоуправе и струковних удружења 
послодаваца, репрезентативних синдиката, удружења и појединаца; 

                       9.    професионалности и етичности – стручнe и  моралне одговорности извођача                 
                програма образовања одраслих; 
                          10.   равноправног вредновања и друштвеног препознавања исхода образовања - 
                 без обзира на облик, врсту и начин учења и стицања образовања; 

               11.   гаранције квалитета – развоја механизама за обезбеђивање стандарда у      
      различитим    активностима образовања одраслих; 
               12.   поштовања личности и достојанства сваког учесника у образовању одраслих. 
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ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ ЗА КОД „КОСТА НОВАКОВИЋ“ 
 

Претежна делатност Установе је: 
- 8559 – Остало образовање 
- 5811 – Издавање књига 
- 5812 – Издавање именика и адресара 
- 6203 – Управљање рачунарском опремом 
- 6311 – Обрада података, хостинг и сл. 
- 6201 – Рачунарско програмирање 
- 5829 – Издавање осталих софтвера 
- 6312 – Веб портали 
- 6209 – Остале услуге информационе технологије 
- 8553 – Делатност школе за возаче 
 

Акредитоване обуке од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
којима је Установа стекла статус ЈПОА ОО и то: 

 
- Обука за кројење и шивење 
- Обука за израду производа од воћа и поврћа 
- Основна информатичка обука 
- Обука за припрему, сервирање и декорисање јела 
- Обука за пословну кореспонденцију и комуникацију 
- Обука за вођење пословних књига 

 
Обуке за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације особа са 
инвалидитетом, издате од Министарства рада, запошљавања и социјалне политике 
и Министарства економије и регионалног развоја и то: 
 
- Пословни секретар 
- Основна информатичка обука 
- Дактилограф 
- Вођење пословних књига 
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  На основу члана 18.став 7.Закона о образовању одраслих ( Службени гласник 
РС,бр.55/13) и члана 23. став 2. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 
79/05,101/07,95/10 и 99/14 ) и члана 2. став 1. Правилника о ближим условима у погледу 
програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава за стицање статуса јавно 
признатог организатора активности образовања одраслих ( Службени гласник РС, бр. 
89/15, у даљем тексту : Правилник ), решавајући по захтеву Установе за КОД “ Коста 
Новаковић ”, министар просвете, науке и технолошког развоја, донео је Решењa о 
одобравању статуса ЈПОА образовања одраслих и то: 
 

 

  

 Основна информатичка обука – бр.реш. 611-00-0187/2016-03 

 Обука за пословну комуникацију и кореспонденцију - 
бр.реш. 611-00-00188/2016-03 

 Обука за израду производа од воћа и поврћа-бр.реш. 611-00-0186/2016-03 

 Обука за припрему, сервирање и декорисање јела- 
бр.реш. 611-00-0189/2016-03 

 Обука за кројење и шивење – бр.реш. 611-00-0185/2016-03 

 Обука за вођење пословних књига – бр.реш. 611-00184/2016-03 
 

Сви програми обука прилагођени су лицима са инвалидитетом.  
 
 Програми неформалног образовања обухватају: 
 

1. Програме рада у струци 
2. Програме предузетништва и руковођења 
3. Програме из познавања науке и технологије 
4. Програме обуке за рад на рачунару 
5. Програме страних језика 
6. Програме заштите околине и екологије 
7. Програме развоја и очувања безбедних и здравих услова рада 
8. Програме креативног и уметничког изражавања 
9. Програме стицања или допуњавања других знања, вештина, способности и 

ставова 
10. Програме који настају у складу са захтевима и потребама тржишта рада. 
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I МЕТОД И ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗРАДЕ 
 
 

 Примењена методологија у изради овог Документа заснива се на досадашњим 
искуствима, какo наше Установе, тако и сродних институција за културу и образовање 
одраслих Србије, која су се у протеклом периоду, анализирајући упоредну праксу, 
показала реалним и успешним.  
 
 Програмска опредељења базирана су на: 
 

- Анализи и оцени стања образовног система и културе и потреба на нивоу 
града Чачка, у оквиру којих су потврђене потребе за услугама Установе „Коста 
Новаковић“  Чачак; 

- Анализи значаја и карактера осталог образовања и културе; 
- Процени неопходног обима реализације. 

 
Имајући у виду наведено, Директор је са својим сарадницима, планирао 

заједничку платформу за израду Плана и програма рада са Финансијским планом и 
базирао је на следећим, заједнички једногласно утврђеним параметрима :   
 

  
Трошкови пословања 

 
 У расходе – трошкове пословања предвиђене Планом и програмом рада са 
Финансијским планом, садржани су трошкови Установе „Коста Новаковић“ Чачак и то: 
 

- Топлотна енергија; 
- Електрична енергија; 
- Канцеларијски материјал; 
- Телефон и интернет; 
- Реклама и пропаганда; 
- Платни промет; 
- Зараде  – ( бруто + допр.на терет послодавца ); 
- Уговори о делу – ( бруто); 
- Накнаде запосленима (дневнице, трошкови пута); 
- Услуге одржавања; 
- Књиговодствене услуге; 
- Ситан инвентар; 
- Репрезентација; 
- Осигурање имовине и слични трошкови. 

 
 

 Буџетом за 2022.годину средства за трошкове пословања (расходи) планирана су 
на основу садашњих цена материјала, енергије, воде, ПТТ услуга, комуналних услуга и 
других трошкова и предвиђеног процента раста за 2022.годину. У току 2022.године 
рестриктивним мерама штедње покушаћемо да надоместимо евентуални недостатак 
средстава за ове намене. 
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II ЦИЉЕВИ ДОНОШЕЊА 
 
 Циљеви доношења Плана и програма рада са Финансијским планом за 
2022.годину су следећи: 
 
 1. Обезбедити висину зараде по цени рада, у бруто износу, по коефицијенту 
увећаном за минули рад, на основу Закона о јавним службама, Статута и Правилника о 
организацији и систематизацији послова Установе за КОД „Коста Новаковић“, а донету 
Одлуком Управног одбора Установе. 
 
 2. На основу месечних извештаја, омогућити корекцију цене рада, по основу 
остварених финансијских резултата, а у складу са Законом о јавним службама, 
Статутом и Правилником о систематизацији послова. 
 
 3. Омогућити да се трошкови превоза у јавном саобраћају надокнаде до 
неопорезивог износа. 
 
 4.  Висину хонорарног часа исплаћивати на бази увећања цене услуга ( уколико 
буде повећања), са могућношћу корекција – када су у питању посебни курсеви. 
 
 

 ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
 
  
 У циљу ефикасног остваривања основне делатности Установе „Коста 
Новаковић“, односно образовања које је одређено шифром 8559, не искључујући друге 
могућности обухваћене регистрацијом у Привредном суду, послови – радни задаци 
Установе „Коста Новаковић“ заснивају се на принципима који омогућавају постизање 
оптималних резултата у погледу: 
 

- коришћења објекта и средстава рада, 
- искоришћења радног времена, 
- економичности и рационалности у раду, 
- задовољења захтева корисника услуга, 
- одговорности спровођења одлука, 
- ефикасности у систему руковођења. 

 
 Установа представља организациону целину и принципи организације 
јединствени су за Установу. 

Програмску концепцију заснива на квалитетним и актуелним програмима: 
страних језика, програмима стручног оспособљавања, преквалификација, програмима 
из области културе тела и лепоте, информатичко – административним програмима.  
     Установа за КОД Коста Новаковић уводи нове програме за професионално 
усавршавање запослених у образовању. 
        У битним развојним опредељењима има за циљ квалитетну обуку полазника како 
на нивоу основне примене за рад и стицање додатних и допунских знања, тако и на 
нивоу додатног стручног усавршавања. 
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      Веома важну улогу у приливу нових знања, подизању нивоа компетентности, 
научном и системском приступу остварује кроз сарадњу са многим стручњацима, 
институтима и високошколским институцијама.  
 
 
 Организација рада Установе „Коста Новаковић“ обавља се кроз: 
 

- Школу за учење страних језика, 
- Центар за пословну едукацију, менаџмент и остале облике оспособљавања у 

следећим деловима: 
 

1. менаџмент и консултативна настава, 
2. стручно оспособљавање, 
3. остало оспособљавање. 

 
 
 

III ПРЕГЛЕД ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ПО ОБЛИЦИМА РАДА 
 

 ШКОЛА СТРАНИХ ЈЕЗИКА  
 

  
 Школа страних језика као део организационе целине Установе, а у складу са 
својим обавезама, уз пуно ангажовање запослених спремна је да допринесе успешном 
раду Установе реализујући циљеве своје основне делатности – организовање курсева 
за учење страних језика, превођења, симултаног превођења и кореспонденције. 
 
 

 
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 

 
 
 У 2022.години у оквиру основне делатности Школа страних језика планира 
следеће: 
 

- Организовање курсева енглеског језика за све нивое знања и узрасте,     
у  Установи и ван  Установе у Чачку и ван Чачка. 

- Организовање курсева осталих страних језика према интересовању полазника 
и тржишта у Установи и ван Установе, у Чачку и ван Чачка. 

- Организовање курсева српског језика за странце. 
- Превођење, симултано превођење и кореспонденција. 
- Организовање провере знања из страних језика и српског језика за странце. 
- Организовање међународних испита. 
- Праћење нових достигнућа у домену методологије рада и програма рада. 
- Унапређење људских и програмских ресурса у циљу конкурентности на 

тржишту рада. 
-    Стручно усавршавање кадрова, укључивање у додатне едукације, програме       
     који нуде савременију методологију рада. 
- Повезивање са послодавцима, бизнис сектором, Министарством рада,                  

запошљавања и социјалне политике, Националном службом за запошљавање,   
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Управама града Чачка, невладиним организацијама које се баве неформалним 
образовањем. 

 -   Осавремењавање наставних учила и средстава за рад. 
 -   Увођење нових врста курсева за енглески и остале језике. 

-   Остваривање сарадње са сродним установама у земљи и иностранству. 
-   Појачана рекламна кампања и презентација услуга. 

 
 
               Табеларни приказ 
 
 

 Назив 

ШКОЛА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

Течајеви за омладину и одрасле 

Течајеви за предшколску децу  

Провера знања - испит 
 

  
 
 Течајеви за омладину и одрасле организоваће се кроз индивидуалну наставу са 
фондом од 40 часова или према захтевима корисника услуга и групно са фондом од 60-
70 часова по групи у зависности од нивоа. 
 Настава за децу предшколског узраста организоваће се на градском и сеоском 
подручју са фондом од 40 часова по групи у трајању од 9 месеци. 
 
 
 

 ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ ЕДУКАЦИЈУ,  МЕНАЏМЕНТ И ОСТАЛЕ ОБЛИКЕ 
ОСПОСОБЉАВАЊА 

 
 
 Центар за пословну едукацију, менаџмент и остале облике оспособљавања у 
времену када је цело друштво у процесу реформе, транзиције и многих других промена 
покушава да прати та кретања и истима се прилагоди. Главни циљ рада биће да на 
време изврши адекватне припреме за промену у процесу образовања. Нарочито пажњу 
поклањаће подизању нивоа квалитета наставе и услуга на свим образовним облицима, 
ангажујући најквалитетније предаваче и стручњаке из одређених области. 
 Код реализације Центар ће сходно напред наведеним циљевима своју делатност 
остварити кроз три целине: 
 
 

1. Менаџмент и консултативна настава; 
2. Стручно оспособљавање; 
3. Остало оспособљавање. 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 
 
 
 Код реализације Плана и програма рада, Установа у складу са напред наведеним 
смерницама планира: 
 

1. Део Центра за Менаџмент и консултативну наставу 
 

Пословно-техничку сарадњу са факултетима и високим школама, којом се 
обухвата упис студената на основним, мастер и докторским студијама на 
високошколским установама. Наставићемо пословно-техничку сарадњу и у 2022.години, 
која обухвата све послове студентске службе (упис, потврде, пријаве и осталу 
документацију која се обрађује и шаље Факултету), као и организовање консултација. 
 Исти вид сарадње наставићемо са Школско-образовним центром „Свети Никола“ 
и „Хипократ“ из Новог Сада.  
 
 
  

Табеларни приказ 
 

 Назив 

ВИСОКОШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ 

 Шести ниво, подниво један (ниво 6.1), 
који се стиче завршавањем основних 
академских студија (у даљем тексту: 
ОАС) обима од најмање 180 ЕСПБ 
бодова, односно основних струковних 
студија (у даљем тексту: ОСС) обима 
од 180 ЕСПБ бодова. Услов за стицање 
овог нивоа је претходно стечен ниво 4 
НОКС-а и положена општа, стручна 
односно уметничка матура, у складу са 
законима који уређује средње 
образовање и васпитање и високо 
образовање. 

 Шести ниво, подниво два (ниво 6.2), 
који се стиче завршавањем ОАС обима 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичких струковних студија 
обима од најмање 60 ЕСПБ бодова. 
Услов за стицање овог нивоа је 
претходно стечен ниво 4 НОКС и 
положена општа, стручна односно 
уметничка матура, у складу са 
законима који уређује средње 
образовање и васпитање и високо 
образовање, односно ниво 6.1 (ОСС 
обима 180 ЕСПБ бодова). 

 Седми ниво, подниво један (ниво 7.1), 
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који се стзиче завршавањем 
интегрисаних академских студија обима 
од 300 до 360 ЕСПБ бодова, мастер 
академских студија (у даљем тексту: 
МАС) обима од најмање 60 ЕСПБ 
бодова, уз претходно остварене ОАС 
обима 240 ЕСПБ, МАС обима од 
најмање 120 ЕСПБ (уз претходно 
остварене ОАС обима 180 ЕСПБ), 
односно мастер струковних студија 
обима од најмање 120 ЕСПБ бодова (уз 
претходно остварене ОСС обима 180 
ЕСПБ бодова).  

 Седми ниво, подниво два (ниво 7.2), 
који се стиче завршавањем 
специјалистичких академских студија 
обима од најмање 60 ЕСПБ бодова (уз 
претходно остварене мастер академске 
студије), 

 Осми ниво (ниво 8), који се стиче 
завршавањем докторских студија 
обима 180 ЕСПБ бодова (уз претходно 
завршене интегрисане академске 
односно мастер академске студије). 

 
Нивои НОКС-а за појединачне 
квалификације нивоа из става 1. Тач. (6-8), 
у Регистру и јавним исправама означавају 
се уз навођење врсте квалификације и то: 
1) подниво 6.1 стечен завршавањем ОАС 

обима од најмање 180 ЕСПБ бодова, 
означава се са 6.1А, 

2) подниво 6.1 стечен завршавањем ОСС 
обима 180 ЕСПБ бодова означава се са 
6.1С, 

3) подниво 6.2 стечен завршавањем ОАС 
обима од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
означава се са 6.2А, 

4) подниво 6.2 стечен завршавањем 
специјалистичких струковних студија 
обима 60 ЕСПБ бодова, означава се са 
6.2С, 

5) подниво 7.1 стечен завршавањем 
интегрисаних академских студија обима 
од 300 до 360 ЕСПБ бодова и МАС, 
означава се са 7.1А, 

6) подниво 7.1 стечен завршавањем 
мастер струковних студија означава се 
са 7.1С. 
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 Назив 

ШКОЛСКО ОБРАЗОВНИ 
ЦЕНТАР „СВЕТИ 
НИКОЛА“ И „ХИПОКРАТ“ 

- трећи ниво (ниво 3), који се стиче 
завршавањем средњег стручног 
образовања у трогодишњем 
трајању, односно неформалним 
образовањем одраслим у трајању 
од најмање 960 сати обуке. Услов за 
стицање овог нивоа је претходно 
стечен ниво 1 НОКС-а, 

- четврти ниво (ниво 4), који се стиче 
завршавањем средњег образовања 
у четворогодишњем трајању 
(стручно, уметничко, односно 
гимназијско). Услов за стицање овог 
нивоа је претходно стечен ниво 1 
НОКС-а, 

- пети ниво (ниво 5), који се стиче 
завршавањем мајсторског односно 
специјалистичког образовања у 
трајању од две, односно једне 
године и неформалним 
образовањем одраслих у трајању од 
најмање шест месеци. Услов за 
стицање овог нивоа је претходно 
стечен ниво 3, односно ниво 4 
НОКС-а, а за стицање кроз 
неформално образовање одраслих 
претходно стечен ниво 4 НОКС-а. 

 

 
 

2. Део Центра за стручно оспособљавање 
 

Део Центра ће  2022.године у Школи рачунара имати стратегију благог опадања 
због конкуренције, отежаних услова пословања и према задатој стратегији, планира 
следеће активности: 

 
- Промоцију стручног оспособљавања. 
- Маркетинг за све форме. 
- Рад на лиценцирању сопствених планова и програма. 
- Анализа тржишта, праћење и евалуација рада. 
- Рад са разним удружењима.  
- Рад са инвалидима. 
- Рад на пројектима самостално и са другим организацијама. 
- Рад са филијалама Националне службе запошљавања. 
- Рад на константном упису кандидата (физичких лица) по свим формама. 
- Рад на обукама за рачунаре по стандарду ECDL-a. 
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- Лиценцирање нових програма. 
- Активно проналажење нових подизвођача и предавача. 
- Нове обуке које се односе на менаџмент људских ресурса. 

 
 

Овај део Установе, ове године има за циљну групу физичка лица, промоције и 
одлазак на терен, претраживање, налажење и уговарање. Друга циљна група јесу 
компаније и њихове потребе за сертификовањем и обукама. 

Радићемо на изналажењу нових програма за нова занимања, сарадњи са 
невладиним организацијама и удружењима грађана, наставку сарадње са Удружењем 
привредника из Ариља,  учествовању  у јавним набавкама за јавне радове у 2022. 
години  са послодавцима извођачима јавних радова, учествовању у осталим јавним 
набавкама Националне службе запошљавања Србије, које се тичу сертификовања, као 
и обуке незапослених лица, организовању полагања испита и издавање сертификата за 
фирме и остале организације које имају потребу за сертификацијом својих радника. 

 
 
 
 
 Табеларни приказ  
 
 

 Назив 

ШКОЛА РАЧУНАРА 

Основни курс (Windows, Word, Internet, Outlook Expres) 

Пословни курс (Windows, Word, Excell, Power Point, Internet, 
Outlook Expres) 

Курсеви за програмирање (PHP i MySQL, C++, Visual Basic) 

Курсеви за Web дизајн (Adobe Photoshop, CorelDraw, 
Dreamweaver) 

Курс за припрему штампе Quark 

Провера знања - испит 
 

  

 Назив 

ОБУКА ЗА ПОСЛОВНУ 
КОМУНИКАЦИЈУ И 
КОРЕСПОНДЕНЦИЈУ 

Обука за пословну комуникацију и кореспонденцију 

Провера брзине и тачности куцања 

 

 

3. Део Центра за остало оспособљавање 
 

Према Плану и програму овај део Центра планира следеће активности у 
2022.години. 

 
1. Упис полазника на стандардне курсеве и то: 
 
- вођење пословних књига 
- пословни секретар 
- пословна комуникација и кореспонденција 
- мануелни терапеут  са познавањем акупресуре 
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- геронтодомаћице 
- козметичар – естетичар 
- педикир – маникир са надоградњом ноктију 
- стилиста мушких и женских фризура 
- кројење и шивење 
- руковаоци: дизалице, крана, ЦНЦ машине, грађевинских машина за ниску 

градњу, грађевинских машина за високу градњу, грађевинских машина за 
ископ, за производњу грађевинског материјала, за нивелацију терена и 
асфалтирање, котловских постројења 

- армичар, зидар – фасадер, керамичар – терацер, молер 
- аутоелектричар 
- сервисер за белу технику 
- сервисер за рачунаре 
- сервисер за видео и белу технику  
- као и друге струке занимања на захтев радних организација као и полазника, а 

које нису назначене на овом списку. 
 

 
 
Установа ће и у 2022.години, као и претходних година радити на реализацији          

постојећих облика рада. 
 
2. Формирање нових курсних облика према захтевима корисника услуга – краћи 

семинари као што су надоградња косе, трајна шминка и сл. у трајању од по 
месец дана као допуна већ постојећег занимања. 

 
3. Наставак сарадње са Националном службом запошљавања према захтевима 

и потребама незапослених лица, у складу са потребама НСЗ  у 2022. години. 
 
4. Евентуално успостављање сарадње са невладиним организацијама, 

отварање консултативних центара  у другим градовима. 
 

5. Сарадња са козметичким и фризерским салонима, агенцијама за вођење 
пословних књига, великим бројем производних фирми које имају потребу за 
обукама запослених, као и сарадњу са фирмама које врше практичну обуку за 
потребе наше установе у Чачку и ван Чачка. 

 
6. Праћење тржишта и иновирање постојећих планова и програма рада као што 

је рађено у претходној години. 
 
7. Наставак рада на лиценцирању не само планова и програма за инвалидна 

лица за које смо добили позитивно мишљење од Министарства рада, 
запошљавања и социјалне политике, Завода за унапређивање образовања и 
васпитања већ и планова и програма за остале обуке предвиђене Законом о 
образовању одраслих. 

8. Акредитовање осталих обука за статус Јавно признатог организатора 
активности.  

9. Реализацију акредитованих програма обуке, уколико се укаже потреба за 
њиховим извођењем. 
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Све ово подразумева наше прилагођавање и флексибилност код формирања 

нових курсних облика према захтеву заинтересованих корисника услуга. 
Максимално развијање индивидуалних и особених компетенција сваког 

корисника у складу са његовим могућностима, интересима и потребама. 
Укључивати што већи број лица са инвалидитетом и прилагођавати обуке 

њиховим потребама. 
Доприносити угледу установе у јавном животу и шире. 
 
Називи обука приказани су табеларно. Како је упис отворен током читаве године 

и групе се формирају  у континуитету, није их могуће поделити на класичне периоде 
уписа. 

 
 

Табеларни приказ 
 

Назив 

Вођење пословних књига  

Испит за вођење пословних књига 

Пословни секретар 

Пословна комуникација и кореспонденција 

Мануелни терапеут 

Геронтодомаћице 

Неговатељ старих особа 

Козметичар - естетичар 

Маникир - педикир 

Стилиста мушких и женских фризура 

Кројење и шивење 

 
 

Н а з и в 

- руковалац: дизалице, крана, ЦНЦ машинама, грађевинских машина за ниску 
градњу, грађевинских машина за високу градњу, грађевинских машина за ископ, 
за производњу грађевинског материјала, за нивелацију терена и асфалтирање, 
котловских постројења 

- армирач, зидар – фасадер, керамичар – терацер, молер 

- бравар заваривач 

- аутоелектричар 

- сервисер за белу технику 

- сервисер за рачунаре 

- сервисер за видео и белу технику 

- столар 

- кувар 

- конобар 

- припрема, сервирање и декорисање јела 

- посластичар 

- израда производа од воћа и поврћа 

- продавац 

- трговац 
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- израда пица 

- бурекџија 

- производња пекарских производа 

- месар 

- кувар  

- као и друге струке занимања на захтев радних организација као и полазника, а 
које нису назначене у табели 

- за полазнике који већ раде на датим пословима, а немају сертификат 
организујемо проверу знања 

 
 
 
 
 

Установа планира да реализујући постављени План и програм рада са 
финансијским планом за 2022.годину оствари финансијски приход од 5.800.000,00  
динара, који ће бити довољан за реализацију планираних активности, покрића 
трошкова рада, као и свих осталих трошкова према утврђеним мерилима и 
критеријумима наведеним у овом документу. 
 Постоји оправдан страх да и поред великог ангажовања и залагања запослених 
Финансијски план не буде у потпуности реализован због конкуренције на тржишту са 
којом се Установа суочава задњих година, као и тешке економске ситуације 
становништва. 
 Сваког месеца Установа ће анализирати свој рад, остварење постављених 
циљева, разматраће остварење финансијских резултата и у складу са тим доносити 
одговарајућа решења и предлагати доношење одлука. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3AK'bYTIAK

ot{exileaba cBilx Hajo4roeo pnuiux L{l4Hilnaqa, xojuua je craBrbeHo y sa,araKnj]aHilpaFbe napaMerapa HaBeAeH[x y ra6enu Ha nocne4Fboj cipar,, l-lnaHa h nporpaMapaAa ca orHaHcujcrrur nflaHoM, ?^[oi, y .yr.rrr4 npeAcraerua'6yqler vcraHoee sa Kofl
"Kocra Hoeaxoe[h" y gavry sa'2o22.toa^ry,-"y Aa he ycner[ ,qa pear]ilsyje nocraB"rbeHe3aAaTKe.

o6pasoaaH'e oApacnux of,nwxyje ce He caMo no4 yrrqajeM cHara yHyrap ycraHoBao6pasoearua' geh il noA y,aqajervr cnorbHilx oKoJ'rHocr4 n npntvcaxa, xoje Mil He.oBorbHonoe,ajervlo h HerqoBorb,o npoyvlBaMo. Ha syHxqrorr"r*" cr4creMa oopaaoeaFba o.qpacr.rr4xyil4qe Bl/tue raKBLrX Lrr4Hilnaqa, a HeKla o,q tbilx cy: ,qeMorpaQcxe npoMeHe, npeopjeHr a4wjaeroHorurje, Mel'baFbe opraHil3aLlula papa , norlh'rrua son4a cnooogHor BpeMeHa. os,rLrr4Hl4or-lt4 jot'u erar-ue he Aonasurtl Ao rspaxaja y oeoj o6nacrr u y 1nucxoj 6ygyhhrocrr. yApyLurBilMa xoja ce eacureajy Ha 3HaFby, 
-o6paaoearue 

u yqe*e oApacnhx Hnje caruoilHTepec ApxaBe' nojegra,aqa uflu HeKfix noce6Hrx Apyr.urBeHrx rpyna, eeh naprHepcKaAenarHocr xoja ce peann3yje rpos $oprraanHo , ,"6oprarHo oopaaoaabe il yqeFbe y MeRycnneTy uHTepeca H OArOBOpHocTl4 pa3nu!/v::ux r{]/HhnarJa.
Y ron,l cMHcny cy il n'r]aHoBil 3a oBy roflrHy raKBr4 ,qa ce luro Br/tue npu6nuxuwoKopl4cHl4qt4ua (npegyeehrrua, ycraHoBaMa, rpaAcKr4 M n ApyruM on[ur4HaMa, y,pyx et,,u*a t4cn.) xaxo 6r,r ycraHoea6una ri ycnys,a cB,nM Kopr4cHhr]ilMa.Benrxr npo6neu 3a ycneuHy peanwea{uiy nnaHa r nporpaMa npe,craB.rbaHOBOHaCrana en[EeMiloflor.uKa cwyaq,wja, xao ra rrre[e xoje ce np"4y.r, aiy y cnpeqaBaFbyt'cre t4 0Heruoryhanajy Hac y [3Bp[ueFby naaHupaHor y nornyHocrl4.
Kaxo ce n y HapeEHoj ro4raHra ovexyjy npeBeHrrBHe Mepe 3a cMaFbebe nocne AulranaHAeurje, l-lnan il nporpaM ie npranaroXeir" oqeK[BaHoM cMa;beFby nocJ]a. pagrheruo naroMe Aa o4pe[eHe oOnuxe paAa nphnaroAilMo online no.norrLy, KaKo 6rcuo 6nnuKOHKypeHTH14 y HOBOHaCTafl ilM ycnoBr4Ma

Y qraruy ocrBapilBaFba nocraBrbeHor l-haHa il nporpaMa ca orHaHCrjCXrru nJtaHoMYcraHoee 2022'ro}uHe Kopl4cH[Ke Harur4x ycnyra rpaxrheuo il BaH rpaAa r{aqxa.
YcraHoea he Kao qflaHrLla "cpncxoi 

-ffi*"*, 
nnuurypula 3a o6pasoaarueoApacflrx" , paru ceoj gonp uHoc y pa4y ygpyxeFba.u nopeA Te[!Kt4x ,taareprrjanH,ax TpeHyraKa, vcraHoaa ,,Kocra Hogaxosr,rh,, uehe

lffi3tl?,irl' nouoh ycraHoBaMa, yApyxeFbilMa v nole4raHrlraura xojrrua je noruoh

Yeaxaeajyhr raee4eHe oApeAHilqe ra-eepyjyhra 4a he 3anocJreH u y yctauoBl4 ,,KocraHoearoerh" t'{asaK, 6utu y arr*y'R, npare_opse'n'poreHe xoje cy Ha noMofly, cMarpaMo Aahe YcraHoBa ycneru Aa y cBoM 6yr,rery ooes6e4ra nl'raHilpaHa erauaHcrajcxa cpeAcrBa yr43Hocy oA 5.800.000,00 AnHapa.

YnpasHor og6opa
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yCTAHOBA 3A t(OE,,KOCTA HOBAKOBI4h.
qAr.lAK, 29"11.2021.ros.

O14HAHCIAJCRIA NIIAH
no oEIrr4ql4MA PAEA 3A

nPrxoEA
2022.fo+v1Hy

Hasre Kypca llnaxrpaxo
0a nocnoaHy xovtyHrxaLliljy il KopecnonaenqyUy

[lpoeepa 6psrane - Knaca

sa rpojer+e u [uilBeFbe

MaHyenHe Macaxe
Kypc ne4raxrap - rvranr,rrrap

TpyL{Ha ocnoco6ruaBat+a _ cepa.6erre rexHhKe, napHra

sa eoferue nocfloBHLlx Kt-bilra
rpaHr jeauqra

- npeAluKojtcKa il [uKo.ncKa Aella

paqyHapa - cB14 t{ypceBil
oAtncnvra 6es Hacraae

crpaHil jesrqra

eFbe nocfl oBHl4X Kt-bl4ra

pr/xoA no yroBopy o nocJ.roBHo rexHfir{Koi capaarura

Yxynan np,rxoA

t7



I_C.T.4HO BA 3A KOA,,KOCTA HO BAKOBT/h.rlAr.tAK, %.11.2021.

O14HAHCVIJCRIA N'IAH
PACXOIqA 3 A 2022.fO814 Hy

llnanupano
Tporuxoar xaHrlen@
Tpor-uxoer rpejarua ,a eneprtle
Tpor*orr.,
Tpou"rxoeil@
HarHa4e@ rpotuKoBl4 nyra)
Tpoulxoen rene$oHa h ilHTepHera

Tpou.rxoerp@
roBoflcTBeHe ycnyre

14 rpotuKoBu (pasne ycnyre)
Tpouxoer penpeGHrarrrare

Tpouxoer nnarHor npoMerc
Tpor.uar crarH or ra n BeHTapa

YxynHr pacxonra
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