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1. УВОД 
 
 

Центар за стручно усавршавање Чачак са потпуно јасно дефинисаним 
стандардима  и правилима пословања, примењује и спроводи стратегију стручног 
усавршавања у региону. ЦСУ 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. 

Правни основ за обавезу сталног стручног усавршавања проистиче из Закона о 
раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018) који прописује, како обавезу послодавца да запосленом 
омогући стручно усавршавање, тако и обавезу запосленог да се стручно усавршава 
(члан 49.). Овај члан одређује и обавезу послодавца у вези са обезбеђивањем средстава 
за стручно усавршавање. 

Област стручног усавршавања регулише поред Закона о раду и Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правилник о сталном стручном 
усавршавању и напредовању у звањa наставника, васпитача и стручних сарадника  
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 13 и то у 
следећим општинама: Ниш, Лесковац, Крушевац, Крагујевац, Ужице, Кањижа, 
Смедерево, Шабац, Kњажевац, Нови Пазар, Кикинда, Сомбор 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 ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

2.1  О оснивању Центра 

Центар за стручно усавршавање 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 Центра за стручно усавршавање регулисани су Одлуком о 
оснивању, Статутом Центра и Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места. 

Одлуком Скупштине Града Чачка број 06-160/18-I од 11., 12. И 13. јула 2018. 
године донета је одлука о изменама и допунама Оснивачког акта. Наведеном одлуком 
је промењен назив Центра и званично је ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
ЧАЧАК, у даљем тексту ЦСУ. 

Одлуком Управног одбора ЦСУ од 28.09.2018. године донет је нови Статут 
Центра за стручно усавршавање Чачак на који је Скупштина града Чачка дала 
сагласност Одлуком бр.06-268/18-I, од 22., 23., и 26. новембра 2018. године. 

 

2.2 Услови и организација  рада 
Рад ЦСУ се реализује у згради, ул. Цара Душана бб у Чачку.  ЦСУ организује 

активности и ван зграде ЦСУ, а у сарадњи са васпитно-образовним установама. 
Просторије које поседује ЦСУ су: 
 

 3 учионице за одржавање семинара (150 учесника) 
 рачунарска учионица са 20 умрежених рачунара 
 библиотека 
 кафетерија 
 двокреветна соба за смештај реализатора обука 
 3 канцеларије запослених 
 канцеларија за  реализаторе обука 
 остава 

 
Библиотека је опремљена стручном и савременом литературом (око 1500 

наслова). Стручна литература је намењена запосленима у васпитно-образовним 
установама  за припремање наставних часова, предавања, а и за организовање стручних 
актива, презентација, семинара, конференција, вебинара, летње и зимске школе и др. 

Центар за стручно усавршавање Чачак има свој: сајт www.csu-cacak.co.rs; 

 фејсбук профил: CSU ČAČAK CENTAR 
 мејл адресе: cacakrc@gmail.com, rccacak@eunet.rs 
 Телефони ЦСУ у Чачку:  

 фиксни: 032/320-100 и  
 мобилни; 064/6424-132,  Тања Аћимовић, 064/6424133,  Љиљана 

Војиновић 

http://www.csu-cacak.co.rs/
mailto:cacakrc@gmail.com
mailto:rccacak@eunet.rs
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Радно време ЦСУ је од 07:30 до 15:30 сваким радним даном. Врло често због 
специфичности посла ЦСУ ради  и у поподневним часовима, као и викендом. Пракса је 
да се сви семинари организују суботом и недељом. 

2.3  Делатност рада ЦСУ 
Одлуком о оснивању ЦСУ, чланом 7. прописана је делатност: „претежна делатност“ 
ЦСУ је: 

 84.12 - Уређивање делатности субјеката који пружају услуге у образовању и 
друге друштвене услуге (управљање државним програмима чији је циљ 
побољшање квалитета живота појединаца у области образовања, управљање 
истраживањима и развојем у овој области и фондовима намењеним за те сврхе). 

 
Поред „претежне делатности“ ЦСУ 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. 

 
Министарство државне управе и Локалне самоуправе Републике Србије  је решењем 
број 151-00-23/2017-13/48 доделило Решење о Акредитацији правног лица за 
реализатора програма стручног усавршавања запослених у јединицама Локалне 
самоуправе, Центру за стручно усавршавање Чачак. 
 

2.4  Финансирање рада ЦСУ 
ЦСУ је индиректни буџетски корисник, финансира се из буџета града Чачка. 

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 
ЦСУ 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 

Тања Аћимовић директор установе Професор разредне наставе 
VII/1 

Чакаревић Маја 
Дипломирани правник за 
правне, кадровске и 
административне послове 

Дипломирани правник – VII/1 

Љиљана Војиновић Истраживач/аналитичар 

Струковни инжењер 
електротехнике и рачунарства – 
специјалиста електроенергетике 
– VII 
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3. ДЕФИНИСАНА СТРАТЕШКА УЛОГА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК У РАЗВОЈУ ВАСПИТНО-
ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА У РЕГИОНУ 

 
3.1  Визија развоја ЦСУ у Чачку 
Центар за стручно усавршавање Чачак 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 самоуправа 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 ЦСУ 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 ЦСУ Чачак 
Циљ ЦСУ Чачак 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 васпитно-образовног процеса.  На основу прикупљених планова стручног 
усавшавања и на основу анализа, ЦСУ организује семинаре, стручне скупове и 
неакредитоване обуке. 
 

3.4  Задаци ЦСУ Чачак 
ЦСУ Чачак ради у складу са Правилником о стручном усавршавању. Стручно 

усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника предшколска установа или 
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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 ЦСУ Чачак.  

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:  
-      индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима    

     коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног    
     предмета и/или области;  

-      праћење и вредновање образовних постигнућа, односно праћење и     
     подстицање развоја деце, ученика и полазника;  

-      избор, израда, прилагођавање и употреба уџбеника, другог дидактичко-
методичког материјала и других извора знања за одређени наставни предмет, односно 
васпитно-образовну област;  

-     стварање толерантне и недискриминативне средине за учење и развој сваког 
појединца, заштита од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације;  

-     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/.  
ЦСУ  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 васпитно-образовне 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 Центра за стручно усавршавање Чачак 
 

Корисници услуга Центра за стручно усавршавање Чачак  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 1.548 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 Потребе запослених за стручним 

усавршавањем 
1. 1. ПУ „Радост“ 163 
2. 2. ПУ „Моје детињство“ 170 

Укупно: 329 
 

Основно образовање 
Ред. бр. Установа Потребе запослених за стручним 

усавршавањем 
1.  ОШ „22.децембар“, Трепча 21 
2.  ОШ „Божо Томић“, Пријевор 27 
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Основно образовање 
3.  ОШ „Бранислав Петровић“, Слатина 29 

4.  ОШ „Владислав Петковић Дис“, 
Заблаће 28 

5.  ОШ „Вук Караџић“, 57 
6.  ОШ „Драгиша Мишовић“, 76 

7.  ОШ „Ђенерал Марко Ђ. Катанић“, 
Бресница 19 

8.  ОШ „Милица Павловић“ 81 
9.  ОШ „Прељина“ 25 
10.  ОШ „Ратко Митровић“ 51 
11.  ОШ „Свети Ђакон Авакум“, Трнава 23 
12.  ОШ „Свети Сава“ 61 

13.  ОШ „Степа Степановић“ Горња 
Горевница 22 

14.  ОШ „Танаско Рајић“ 68 
15.  ОШ „Татомир Анђелић“, Мрчајевци 45 
16.  ОШ „Филип Филиповић“ 53 
17.  Школа за образовање одраслих 12 
18.  ШОСО „1.новембар“ 30 

Укупно: 670 
 

Средње образовање 
Ред. бр. Установа Потребе запослених за стручним 

усавршавањем 
1.  Гимназија 86 
2.  Економска школа 74 
3.  Техничка школа 83 
4.  Машинско саобраћајна школа 112 
5.  Прехрамбено угоститељска школа 60 
6.  Медицинска школа 63 

7.  Музичка школа „Др Војислав 
Вучковић“ 71 

Укупно: 549 
 
Поред  васпитача, наставника, стручних сарадника, секретара и административног 
особља, као и директора вртића и школа Моравичког округа који се усавршавају у ЦСУ 
Чачак, ЦСУ пружа услуге стручног усавршавања и у другим градовима и местима у 
Србији , односно установама где се за то створе услови.  
 
 

4.  АКТИВНОСТИ 
 

Планирањем активности рада ЦСУ Чачак  полази од свог основног става према 
васпитно-образовном раду као комплексном процесу.  
 

У 2020. години ЦСУ Чачак је организовао обуке одабиром акредитованих 
програма из Kаталога програма стручног усавршавања који се налази на линку 
https://zuov-katalog.rs/.  Приликом одабира програма руководили смо се плановима 
стручног усавршавања предшколских установа, основних и средњих школа. Поред 

https://zuov-katalog.rs/
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акредитованих програма, ЦСУ Чачак је организовао и акредитоване стручне скупове, 
затим  неакредитоване активности, програмске активности, пројектне активности, 
предавања, радионице, онлајн снимања и др.  

 
ЦСУ Чачак је током 2021. године реализовао следеће активности по месецима: 
 

ЈАНУАР: 
Почетак  године  обележиле су  активности, као што је  израда Годишњег плана и 
програма рада за 2021. годину,  учешће на Градском већу, саветима и Скупштини града 
где је програм представљен.  
Такође, одржани су и састанци са директорима предшколских установа и школа из 
Моравичког округа са темама и активностима рада за 2021. годину, плановима 
стручног усавршавања како за акредитоване, тако и за неакредитоване програме, као и 
састанак са ауторима акредитованих семинара које подржава ЦСУ Чачак. 
Први семинар  “Јачање и улоге психолога у школама”, је организован онлајн путем. 
Семинар су похађали психолози из школа са територије града Чачка.  
Затим, организован је семинар: “Обука за коришћење платформе за учење на даљину 
MICROSOFT TEAMS”. Присуствовало је 45 наставника из ОШ “Ратко Митровић” и 37 
наставника из ОШ “Вук Караџић”.  
 

ФЕБРУАР:  
У фебруару се традиционално одржава Републички зимски семинар за професоре 
српског језика и математике у Београду, ЦСУ Чачак је подржао одлазак наставника 
који су се пријавили за похађање наведених семинара. 
У организацији ЦСУ Чачак, у фебруару месецу одржана је Обука за јавне набавке и 
практичан рад на Порталу јавних набавки. Обуци су присуствовали запослени из 
основних и средњих школа са територије града Чачка, као и јавних установа чији је 
оснивач град Чачак. Обуку је похађало 85 учесника. 
ЦСУ Чачак је подржао одлазак директора школа на симпозијум директора “Нове 
реалност у образовању”. 
У току фебруара месеца одржан је и онлајн семинар “Имплементација нових методских 
поступака у усавршавању технике скијања”. Семинар је намењем наставницима 
физичког васпитања. 
Током фебруара одржани су састанци са директорима школа моравичког округа, као и 
договори са школском управом о заједничким активностима. 
 

МАРТ: 
У марту месецу одржан је семинар “Обука за наставу грађанског васпитања”, присутно 
је било 16 наставника ван територије града Чачка. 
Семинар “Прва помоћ- значај и основне технике у пружању прве помоћи”. је одржан 
онлајн путем. Присуствовали су наставници из Гимназије Чачак, Економске школе, 
ОШ “Божо Томић” и ОШ “Милинко Кушић”. 
Поред семинара који су се у ЦСУ Чачак одржавали непосредним путем, један део 
семинара је одржан и путем онлајна као што су: “Тестови знања-водич за израду и 
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примену”( ОШ “Свети Ђакон Авакум) , “Оцењивање у функцији развоја учења” 
(Економска школа) и “Емоционални аспекти мотивације за школско учење” (ОШ “Вук 
Караџић”). 
Наставници ОШ “Филип Филчиповић” похађали су вебинар “Математика у млађим 
разредима-практични примери и подршка реализацији”. 
У марту месецу у Научном клубу Београд, одржан је састанак представника Центра за 
промоцију науке са представницима Научних клубова из целе Србије.На састанку се 
разматрао извештај Јавног позива 2020; Јавни позив 2021-новине; сајт Мреже Научних 
клубова; Мај месец математике. Испред Научног клуба ЦСУ Чачак, састанку су 
присуствовале, Тања Аћимовић, директорка и Љиљана Војиновић, стручни сарадник. 
 

АПРИЛ: 

Током овог периода наставници су похађали онлајн обуке: 
„Наставник као креатор климе“,  
„Емоционални аспекти мотивације за школско учење” 
„Оцењивање у функцији развоја и учења“. 

Одржан је семинар “Процењивање и самопроцењивање постигнућа учења” 
25.4.2021.године у Центру. Присутни су били наставници из ОШ” Свети Сава”, ОШ 
“Др Драгиша Мишовић”, ОШ “Милица Павловић”, ОШ “Степа Степановић” и ОШ 
“Свети Ђакон Авакум”. 

24.4.2021.године у ЦСУ Чачак је одржан семинар “Искористи час”. Семинару је 
присуствовало 26 наставника из ОШ” Ратко Митровић” из Чачка. 

Семинар “Аугментативна и алтернативна комуникација” је одржан 19.4.2021, 
присуствовали су наставници из Шосо 1.новембар из Чачка.  

17.4.2021.године одржан је семинар “Прва помоћ- значај и основне технике у пружању 
прве помоћи”. Семинару је присуствовало 30 наставника из ОШ “Татомир Анђелић”, 
ОШ “Вук Караџић”, ОШ “ Свети Сава” , ОШ “Мајор Илић”, Машинске школе и 
Техничке школе из Чачка. 
 
Пета по реду, дводневна конференција за директоре предшколских установа и школа, 
коју организује  Мрежа РЦ и ЦСУ Србије одржана је у Врњачкој Бањи, у хотелу Zepter 
од 26-28. априла 2021. године. Конференција  је носила назив „Актуелности у 
образовном систему Републике Србије 3“, јер се говори о новинама у нашем 
образовном систему, које су актуелне током једне школске године. Учешће на 
конференцији је узело 160 директора међу којима је велики број био из Моравичког 
округа. Предавачи Конференције били су из Министарства Просвете науке и 
технолошког развоја, из ЗУОВ-а, ЗВКОВ-а и школа. 
 
МАЈ: 

Као  претходних година и у мају 2021. године у сарадњи са ЦПН-ом организован је  
“Мај месец математике”, овог пута у виртуелном простору. 

Током месеца маја приказани су филмови, одржани научни кафеи,  онлајн предавања, 
прикази математичких експоната. На овај начин се долазило до креативних решења и 
развијања нових математичких знања. 
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Семинар “Наставник као креатор климе” одржан је 15.5.2021.године путем онлајна. 
Присуствовали су наставници из ОШ “Бранислав Петровић” из Слатине. 

“Обука за наставу грађанског васпитања” је одржана 15.5.2021.године, присуствовали 
су наставници запослени ван територије града Чачка. 

Семинар “Социјано неприхваћено дете- начин идентификације, узроци, последице”, 
одржан је 16.5.2021.године. Присуствовало је 29 васпитача из ПУ “Моје детињство”. 

“Пројекти у предшколској установи” је семинар који је одржан 22. и 23.5.2021.године. 
Семинару је присуствовало 23 васпитача из ПУ “Радост”. 

Семинар “Самовредновање до екстерног вредновања” одржан је 29.5.2021.године. 
Присутно је било 23 учесника из: ОШ “Свети Ђакон Авакум”, ОШ “Степа 
Степановић”, Прехрамбено-угоститељске школе, Техничке школе и ОШ за образовање 
одраслих из Чачка. 

 

ЈУН: 

У јуну традиционално сумирамо резултате за први део календарске године и правимо 
планове за почетак школске године што се тиче стручног усавршавања. 

У ЦСУ Чачак 03.06.2022.године одржано је Стручно саветовање - подстицајна улога 
оцењивања. Предавачи су Данијела Микић и Марина Павловић 

05.06.2021.године у ЦСУ Чачак је одржан Еко фест , манифестација у оквиру Заштите 
животне средине, на тему “Позитивни и негативни ефекти пандемије на животну 
средину”. Овој манифестацији претходиле су бројне радионице и састанци , одржане у 
школама и ЦСУ Чачак. Град Чачак препознаје и подржава све активности које се 
односе на заштиту и унапређење животне средине, што је и циљ овог пројекта. На 
Програму су учествовале предшколске установе, основне и средње школе . Током 
2021.године реализовано је и неколико излета за наставнике и васпитаче са територије 
града Чачка, чији је циљ био буђење свести и важност значаја очувања животне 
средине.                                   

Семинар “Реални проблеми и математика” одржан је 05.06.2021.године у ЦСУ Чачак. 
Присуствовало је 25 учесника из основних и средњих школа са територије града Чачка. 

19. јуна 2021. године одржан је семинар „Обука за наставу Грађанског васпитања“. 

ЦСУ Чачак је организовао Семинар “Како до успешне сарадње са родитељима” 
12.6.2021.године, за потребе наставника из школа са територије града Шабац. 

Одржани су и онлајн семинари: 

”Оцењивање у функцији развоја учења”, кат.бр.527 

“Подршка ученицима са проблемима у школи и дому ученика”, кат.бр.59 

“Добра је припрема за час”, кат.бр.433 

ЈУЛ: 

Јул је месец годишњих одмора у ЦСУ, али и поред тога Центар за промоцију науке је 
доделио ЦСУ Чачак признање за рад Научног клуба.  
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Одржано је више радионица у оквиру програма Заштите животне средине, као и 
састанака са лицима задуженим за реализацију Пројеката у школама. 
 
 
АВГУСТ: 
 
У ЦСУ Чачак у августу месецу ( 23. и 26.8.2022. године ) одржан је Семинар “Мој час-
учење за трећи миленијум. Присуствовало су наставници из: ОШ “Степа Степановић”, 
ОШ “Свети Ђакон Авакум”, ОШ “Ђенерал Марко Катанић” и Гимназије Чачак. 
 
Семинар “Час по мери детета”, кат.бр. 218, одржан је 25.8.2021.године.Присуствовали 
су наставници из ОШ “Милица Павловић” и ОШ за образовање одраслих из Чачка. 
 
ПУ “Моје детињство” похађало је онлајн семинар “Откривање дигиталног- креативна и 
одговорна примена дигиталне технологије у вртићу”, кат.бр.679.  
 
СЕПТЕМБАР: 

На почетку школске године  ЦСУ Чачак је контактирао стручне сараднике школа, како 
би се одредили приоритети стручног усавршавања за текућу школску годину. Такође, 
све школе су обавештене да је потребно да доставе планове стручног усавршавања. 

ЦСУ Чачак је, као и претходних година, учествовао у ангажовању аутора за писање 
Пројеката за Годишњи програм научног клуба за школску 2021/2022 годину. Од 
септембта месеца се почело са реализацијом  Пројекта. Теме Пројеката су:  

1) Изазови и геномика (аутори: Биљана Ускоковић Брковић и Ана Вуловић), 

2) Устанички Чачак (аутори: Срђан Глишовић и Јелица Шеварлић),  

3) Корелација природних наука- истраживање на едукативној стази Каблар (Горан 
Шипетић, Иван Рвовић, Живадинка Милићевић Јовановић, Анета Петровић и Данка 
Аџемовић) и  

4) Чачак у сликовници (аутори: Јасминка Марић Глишовић и Мирјана Глишовић). 
Реализација је планирана кроз бројне активности и радионице  које су организоване од 
септембра месеца. Потписивање Уговора са ауторима пројеката медијски је 
пропраћено. 

08.09.2021.године у ЦСУ Чачак одржан је састанак директора РЦ И ЦСУ у оквиру 
Мреже Регионалних Центара и Центара за стручно усавршавање Републике Србије. На 
сасатанку је направљен план рада Мреже за предстојећи период као и договор око 
сарадње на пројектима чији је Мрежа партнер. 

Семинар “Превенција прекомерне употребе и зависности од дигиталних технологија”, 
кат.бр.66 одржан је 18.9.2022.године. Присутно је било 25 учесника из Техничке школе 
из Чачка. 

За две групе учесника из ПУ “Радост” ЦСУ Чачак је 18. и 19.9.2022.године организовао 
семинар “Вођење Е документације” у ПУ установама. 

Такође, за ПУ “Радост” је организован семинар “Подстицање дечијег развоја применом 
и обликовањем природних материјала”, кат.бр.685. Семинар је одржан 25. и 
26.9.2022.године, присутно је било 52 учесника. 
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24.,25. и 27. септембра одржане су две радионице “Uvod u IT I WordPress” и “Uvod u 
preduzetništvo” у оквиру Пројекта “Информатичка писменост и предузетништво-нове 
вештине за бољу запошљивост мадих” у оквиру организације Канцеларије за младе. 

“Настава усмерена на учесника постмиленијумске генерације” је одржан 
25.9.2021.године за школе са територије града Чачка. 

27.9.2021.године одржан је вебинар “Припрема за час српског језика у складу са 
стандардима квалитета области наставе и учења. Вебинар је одржан 27.9.2021.године 
путем зоом апликације. Вебинар је пратило 12 наставника из ОШ Прељина. 

За ОШ “Танаско Рајић” организован је семинар “Безбедност деце на интернету у 
сарадњии са родитељима”, каталошки број 13. 

У септембру месецу одржане су радионице у оквиру Пројекта Заштите животне 
средине. ЦСУ Чачак је у сарадњи са наставницима које су делегирале школе учествовао 
у реализацији и организацији свих актиности. 

ОКТОБАР: 

Током октобра наставило се са активностима и одржавањем семинара. 

Семинар "Од питања до сазнања-пројектно планирање кроз драмско-истраживачко 
питање" одржан је 3. октобра 2021. године у ЦСУ Чачак. Семинару је присуствовало 30 
васпитача из ПУ “Мје детињство”. 

“Ефикасан рад школских тимова” усмерен на унапређивање квалитета образовно-
васпитног рада установе одржан је 02.10.2021.године. Семинару је присуствовало 22 
наставника из Прехрамбено-угоститељске школе из Чачка. 

Наставници из ОШ “Др Драгиша Мишовић” су похађали онлајн семинар “Домаћи 
задатак у функцији наставничког постигнућа”, каталошки број 434, такође у октобру 
месецу. 

Семинар “Савладавање меких вештина у реалацији наставник-ученик-родитељ унутар 
установа”, кат.бр.146. Семинару је присуствовало 28 наставника из ОШ “Татомир 
Анђелић”. 

“Тестови знања-водич за израду и примену“, кат.бр.581 и “Пројектно орјентисана 
настава у зеленим темама и мултимедији”, кат.бр. 563, похађали су онлајн путем 
наставници ОШ “Милица Павловић”. 

Семинар “Ваннаставне активности-огледало школе”, кат.бр.417, одржан је 
10.10.2021.године. Сминару су присуствовали наставници из ОШ “Филип Филиповић” 
из Чачка. 

ОШ “22.децембар” похађала је семинар “Предузетништво-од идеје до реализације”, 
кат.бр.548. 

16.10.2021.године одржан је семинар “Планирање наставе хемије-смернице за 
квалитетну”. Семинару су присуствовали наставници из основних и средњих школа са 
територије града Чачка. 

“Мој час - учење за 3. миленијум” је одржан 16.10.2021. за наставнике ОШ “Свети 
Сава”. 
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Семинар “Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање васпитно 
образовног рада установе”, кат.бр.629 одржан је 16.10.2021.године у ЦСУ Чачак за 24 
наставника из Техничке школе из Чачка. 

”Подстицање дечијег развоја применом и обликовање природних материјала”, 
кат.бр.682 је семинар који је одржан за васпитаче ПУ ”Моје детињство”, у оквиру 
Програма Заштите животне средине. 

Семинар “Мапе ума као иновативно средство за усвајање представа, појмова и 
законитости приликом изучавања географских садржаја”, кат.бр.810 је одржан 
17.10.2021.године у ЦСУ Чачак, за наставнике из школа са територије града Чачка. 

”Комуникацијске вештине наставника-тимски рад и међупредметна” сарадња је 
семинар који је одржан 23.10.2021.године за наставнике основних школа: ОШ “Божо 
Томић”, ОШ “Владислав Петковић Дис” и ОШ “Милица Павловић”. 

Онлајн семинар “Монтесори математике за децу од 3 до 10 година” похађали су 
наставници ОШ “Др Драгиша Мишовић”. 

За пуну групу наставника из Машинско-саобраћајне школе организован је 
24.10.2021.године семинар “Комуникацијске вештине наставника-тимски рад и 
међупредметна сарадња”. 

Организован је и семинар за настравнике биологије, 24.10.2021.године, “Методе 
очувања живих врста у екс ситу условима”. Семинару су присуствовали наставници из 
школа са територије града Чачка. 

За ПУ “Радост” организован је семинар “Пројектни приступ учењу у функцији 
остваривања прнципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи”. 

”Оцењивање у функцији ефикасне наставе и учења”, каталошки број 525, одржан је 
30.10.2021.године за наставнике ОШ “Вук Караџић”. 

Наставници Прехрамбено-угоститељске школе похађали су 28.10.2021.године семинар 
“Формативно оцењивање-од законске регулативе до праксе”. 

За 22 наставника ОШ Прељина  организован је семинар “Међупредметни приступ 
настави и учењу и развој компетенција ученика”. 

Семинар “Формативно оцењивање-од законске регулативе до праксе” организован је за 
32 наставика ОШ Прељина и 12 наставника Прехрамбено-угоститељске школе. 

У октобру месецу одржан је значајан број радионица у оквиру Пројекта “Заштита 
животне средине” 

Током октобра месеца у Прехрамбено-угоститељској школи и Медицинској школи 
одржана су предавања на тему “Популационе политике и репродуктивне способности”. 
Предавачи су Др Драгана Бојовић, Др Лидија Вуковчић и Др Јелена Тодоровић. 
Присутно је било 150 ученика. 

У календару културних дешавања централно место крајем октобра већ деценијама 
припада Међународном београдском сајму књига. Ове године због епидемиолошке 
ситуације све је било виртуелно. Центар за промоцију науке као сајамску активност је 
поклонио Научном клубу Чачак часописе Елементи, како би новине и нова сазнања у 
науци нашли пут до наставника и ученика. 
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НОВЕМБАР: 

ОШ “Др Драгиша Мишовић” одабрала семинар “Монтесори математика за децу од 3 до 
10 година” који је ЦСУ Чачак организовао 19. и 20.11.2021.године. 

У новембру месецу одржани су онлајн семинари: 

“Оцењивање у функцији развоја и учења” 

“Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим 
родитељима” 

“Виртуелне екскурзије” 

“Блог, инстаграм и фејсбук у настави” 

“Escalope clasroom”- универзална наставна метода 

На Стручном скупу на Тари, као и претходних година, у новембру месецу, учешће су 
узели директори чачанских школа. 

ЦСУ Чачак је подржао едукацију која је релизована у Архиву Чачак, за израду архивске 
књиге и архивске грађе. Едукацији су присуствали запослени из школа и предшколских 
установа из Чачка. 

Семинар “Превенција насиља-пут ка школи без насиља” је одржан 6.7.11.2021. године 
за 33 наставника из Економске школе и Гимназије Чачак. 

Наставници Медицинске школе похађали су семинар “Индивидуализација наставе уз 
уважавање разлике у стиловима учења ученика”. 

ПУ “Моје детињство” је присуствовало семинару “Документовање као подршка 
учењу”. Присутно је било 27 васпитача. 

Онлајн путем, 30 васпитача из ПУ “Моје детињство” је похађало семинар “Живети 
различитости у вртићу”.  

15. и 17.11.2021.године ЦСУ Чачак је организовао саветовање “Планирање, 
програмирање и извештавање у школи”. Присутано је било 47 наставника из школа из 
Чачка. 
 
ЦСУ Чачак је подржао семинар CMN у Цептер хотелу у Београду , за једног учесника 
ПУ “Моје детињство”. 

За наставнике физичког васпитања 20.11.2021.године одржан је Семинар “Систем 
праћења физичког развоја и развоја моторичких способности у настави физичког 
васпитања. Из школа из Чачка присутно је било 20 учесника. 

За 27 наставника из ОШ Прељина организован је вебинар “Стратегије успешног 
препознавања и превазилажења тешкоћа у учењу”. 

На семинару “Комуникацијске вештине наставника -тимски рад и међупредметна 
сарадња” присуствовало је 15 наставника из ОШ “ДР Драгиша Мишовић”. 

Центар је подржао организацију семинар “Мој час учење за трећи миленију” за 20 
наставника ОШ “Свети Сава”. 
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Центар из Ужица у сарадњи са ЦСУ Чачак организовао је обуку за нставнике из Чачка 
и Краљева под називом “Права детета у образовању”. 

“Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним 
мерама”, кат.бр.63 одржан је 12.11.2021.године у ЦСУ Чачак за потребе наставника из 
Машинско-саобраћајне школе из Чачка. 

ЦСУ Чачак је и током новембра месеца подржао све активности које се односе на 
заштиту и унапређење животне средине и учествовао у реализацији Пројеката школа. 
 
Акредитован стручни скуп „Дани Вука Караџића у Чачку,  6. новембра  2021. одржан је 
у ЦСУ Чачак. Удрижење „Чувари дела Вука Караџића“ је организатор, а као 
суорганизатор је ЦСУ Чачак. Скуп је одржан уз подршку града Чачка. ЦСУ Чачак и 
Удрижење „Чувари дела Вука Караџића“ имају дугогодишњу успешну сарадњу и 
међусобну подршку. 

У периоду од 23 -27. новембра традиционално је организована Европска Ноћ 
истраживача. Приликом планирања активности, велики утицај је имала епидемиолошка 
ситуација и мере које су  биле важеће, па смо се определили да активности буду онлајн. 
 

ДЕЦЕМБАР: 

ЦСУ Чачак је подржао едукацију наставнике Економске школе који су похађали 
семинар “Теоријске иновације у пословној економији, рачуноводство и основама 
економије и коришћење савремених наставних метода, кат.бр.929. 

У Врњачкој Бањи је одржан стручни скуп “ Писање пројеката”. ЦСУ Чачак је подржао 
одлазак директора ОШ “Свети Ђакон Авакум”. 

“Интердисциплинарно тумачење књижевног дела у настави српског језика”, кат.бр. 841 
је одржано 04.12.2021. Присуствовало је 20 наставника из Чачка. 

За наставнике Музчке школе “Др Војислав Вучковић” организован је семинар “Од 
првих нота до концертног подијума”, кат.бр. 984. Присуствовао је 21 наставник. 

За пуну групу наставника ОШ “Ратко Митровић”, 30, одржан је семинар 
“Комуникацијске вештине наставника- тимски рад и међупредметна сарадња”. 

05.12.2021.године за 21 наставника ОШ “Бранислав Петровић”организован је семинар 
“Оцењивање у функцији ефикасне наставе и учења”, кат.бр.525. 

ПУ Радост похађала је 11.12.2021.године семинар “Тимски рад на примеру еколошких 
пројеката у вртићу”. Реализација семинара је спроведена у оквиру Пројекта Заштите 
животне средине. 

“Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи- дисхармоничан развој код деце”, 
кат.бр. 187 је дводневни семинар који је одржан 11. и 12.12.2021.године за потребе 
запослених у Шосо 1. новембар. 

У оквиру Пројекта Заштите животне средине организован је и семинар “Корелација 
интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела”, кат.бр.317. Присутно је 
било 28 васпитача.  

ЦСУ Чачак је партнер са Градом Чачком на пројекту Популациона политика и 
репродуктивна способност. У складу са тим одржано је 12стручних предавања на теме: 
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„Репродуктивне способности“ и „Едукације из области популационе политике и 
репродуктивне способности као и утицај преносивих полних инфекција на 
репродуктивну способност“.  У школама на територији града Чачка одржана су 
предавања на ове теме где је ученицима указано на значај едукације у овим областима. 
Предавачи су били Др. Славица Драгутиновић, Др Драгана Бојовић Др Јелена 
Тодоровић и Др Лидија Вукојчић. 

Проналажење, подржавање и оспособљавање просветних радника- будућих аутора јесте 
једна од значајних делатности наше установе у правцу професионализације. Током 
децембра месеца ЗУОВ је објавио Конкурс за акредитацију  програма сталног стручног 
усавршавања за период 2022/23, 2023/24 и 2024/25. ЦСУ Чачак је подржао 21 програм. 
Реализатори и аутори предложених програма су афирмисани и искусни радници 
образовних установа из нашег града али и шире. Циљ оваквих активности је добар пут 
и визија за подизање нивоа рада како наше установе тако и наших корисника. 

Тим ЦСУ Чачак је урадио детаљну анализу Пројеката школа и предшколских установа 
из Чачка, које су учествовале у Програму Заштита животне средине. Као координатор 
свих активности тог Програма на основу богатог садржаја је урађен Билтен уз  
наративних извештаја и велики број фотографија. 

Све активности (акредитовани семинари, обуке и друге активности) ЦСУ Чачак 
планиране Програмом рада ЦСУ за 2021.годину реализоване су у потпуности. 

ЦСУ Чачак је редовно и у року подносио извештаје Заводу за унапређивање 
образовања и васпитања о реализованим програмима стручног усавршавања 
наставника, васпитача и стручних сарадника и програмима који су реализовани у 
васпитно-образовним установама ван Центра  

 

 

Година Број учесника Број обука 

2020 988 51 

2021 1786 102 

 

 

 

2020

2021

Број обука

2020
9882021

1786

Број учесника
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На основу наведених података може се уочити повећање броја реализованих 
активности и број учесника акредитованих програма стручног усавршавања у 
организацији ЦСУ Чачак у 2021. години. 

 

4.1. Сарадња са Мрежом Регионалних центара и Центара за стручно усавршавање 
Србије 

ЦСУ Чачак је заједно са још 12 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 бауке и технолошког развоја РС, посебно у домену праћења и вредновања 
стручног усавршавања на локалном нивоу. Циљеви сарадње су:подстицање размене 
искустава, примера добре праксе, литературе, публикација и информација о свим 
аспектима рада чланица; развој напредне базе података која ће бити доступна свим 
чланицама, а кроз размену постојећих појединачних база података чланица; заједнички 
наступ према Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Заводу за 
унапређивање образовања/Центру за професионални развој (ЗАВОД/ЦПД), 
руководствима школа и другим образовним институцијама; заједнички наступ према 
извођачима обука; заједнички наступ у промоцији обука и медијским промоцијама 
чланица; континуирана обука особља чланица кроз организовање семинара и обука;  
оснаживање свих облика међусобне сарадње чланица; успостављање контаката и 
пословне сарадње са сличним Удружењима и Савезима у земљи и иностранству; 

 

4.2. Сарадња са установама образовања и организацијама и институцијама из 
Србије и окружења 

ЦСУ  је и у 2021. години сарађивао са: 
- школама и предшколским установама како са подручја града Чачка, тако и целог 

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

директора васпитно-образовних и образовно-васпитних 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; 
- институцијама и агенцијама из области образовања; 
- установама културе, спорта и уметности; 
- институцијама, установама и предузећима ван образовног система; 
- медијима; 
- невладиним организацијама; 
- општинама на територији Моравичког округа; 
- друштвима и удружењима из области културе, уметности, туризма; 
- спортским друштвима и удружењима; појединцима; 
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5.  ПРОМОЦИЈА  ЦСУ 

 
Промоција  ЦСУ Чачак  се одвијала путем: 
 

 објављивања текстова у локалној и другој штампи и стручним часописима; 
 презентацију Центра у школама, институцијама и струковним удружењима; 
 израду промотивног материјала ЦСУ 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 ЦСУ, 
 учешћем на конференцијама, стручним скуповима 
 редовним ажурирањем сајта и Фејсбук странице ЦСУ и инстаграма 
 редовним ажурирањем блога Парка знања 

 
     6.  ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 
 

Током 2021. године је урађено: 
 

   -    објављивање извештаја о раду ЦСУ 
  -     објављивање Билтена Заштите животне средине 

- објављивање издања ЦСУ у сарадњи са васпитнообразовним установама, 
поштујући  потребе запослених у просвети; 

- објављивање анализа и извештаја сходно захтевима одређених пројеката. 
 

- ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЦЕНТРА ЗА 2021. СА 
УПОРЕДНИМ ПОДАЦИМА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

 
 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ - БУЏЕТ  

 
   

КОНТО ОПИС  
791111 Приход из буџета града - 2020 10.048.171,62                                   

791111 Приход из буџета града - 2021 
          
17.086.859,73                                   
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Остварени  расходи из БУЏЕТА(2003-0003) у 2021. години у односу на финасијски план 
за 2021. годину, са упоредним подацима из 2020. 

 
 
 
 
Конто 

 
Врста расхода 

 2020. 
 

 2021. 

План Извршење План Извршење 

1 2 3 4 5 6 
411  Плате, и  нак.запосленима     
 4111 Плате, додаци и накнаде 

запосленима 
2.815.000,00 2.717.368,94 2.842.200,00 2.833.466,69 

 Свега – 411 2.815.000,00 2.717.368,94 2.842.200,00 2.833.466,69 
412  Соц. доп. на тер.послодавца     

 4121 Допринос за ПИО 313.900,00 312.497,51 326.860,00 325.848,62 
 4122 Допринос за здравствено 142.100,00 139.944,49 146.380,00 145.923,58 
 4123 Допринос за незапосленост     
  Свега- 412 456.000,00 452.441,90 473.240,00 471.772,20 

414  Социјална давања 
запосленима 

    

 4143 Решавање одлива запослених     
  Свега - 414     

415  Накнаде трош. за запослене     
 4151 Накнаде трош. за запослене 82.000,00 59.796,00 110.000,00 87.780,00 
  Свега – 415 82.000,00 59.796,00 110.000,00 87.780,00 

416  Наг.запосле. и остали пос.изда     
 4161 Јубиларне награде     
                    Свега - 416         
421  Стални трошкови     
 4211 Трошкови платног промета 25.000,00 15.358,75 30.000,00 25.504,60 

 4212 Енергетске услуге 187.100,00 160.008,22 257.100,00 220.526,10 
 4213 Комуналне услуге 195.900,00 169.313.17 195.900,00 181.732,39 
 4214 Услуге комуникације 205.000,00 138.865,30 215.000,00 195.099,35 
 4215 Трошкови осигурања 70.000,00 61.197,47 70.000,00 61.635,32 
 4216 Закуп имовине и опреме 50.000,00 43.200,00 50.000,00 43.200,00 
 4219 Остали трошкови     
  Свега – 421 733.000,00 587.942,91 818.000,00 727.697,76 

422  Трошкови путовања     
 4221 Трош.слу.путовања у земљи     
 4222 Трош.слу.путовања у иностранс     
  Свега – 422     

423  Услуге по уговору     
 4231 Административне услуге 830.000,00 804.019,05 800.000,00 747.643,62 
 4232 Компјутерске услуге 140.000,00 66.350,01 170.000,00    153.183,85 
 4233 Услуг.образ.и усавршавања     
 4234 Услуге информисања     
 4235 Стручне услуге 2.830.000,00 2.609.250,77 5.700.000,00 5.662.332,20 
 4236 Услуге за домаћ. и угостите. 500.000,00 262.650,00 670.000,00 453.500,00 
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 4237 Репрезентација     
 4239 Остале опште услуге 430.000,00 365.598,48 630.000,00 617.969,30 
  Свега- 423 4.730.000,00 4.107.868,31 7.970.000,00 7.634.628,97 

424  Специјализоване услуге     
 4249 Остале специјализоване услуге     

  Свега – 424     
425  Текуће поправке и одржавање     
 4251 Текуће поправке иодржава 

зграда и објеката 
65.000,00 21.000,00 100.000,00 55.400,00 

 4252 Текуће поправке и одржавање 
опреме 

90.000,00 83.194,80 150.000,00 121.936,80 

  Свега – 425 155.000,00 104.194,80 250.000,00 177.336,80 
426  Материјал     

 4261 Административни материјал 60.000,00 54.771,82 105.000,00 98.753,15 
 4263 Материјал за образовање и 

усавршавање запослених 
80.000,00 22.980,00 80.000,00 48.860,00 

 4265 Мате.за очув. живо. сред. и нау.      
 4266 Матер.за обр.култу. и спорт     
 4268 Матер.за одрж.хигијене и угост. 180.000,00 176.398,75 350.000,00 324.329,79 

 4269 Материјал за посебне намене     
  Свега – 426 320.000,00 254.150,57 535.000,00 471.942,94 

465  Остале текуће дотације     
 4651 Остале текуће дотације 50.000,00 24.944,73   
  Свега – 465 50.000,00 24.944,73   

482  Порези,обавезне таксе и казне      
 4821   Остали порези     
 4822 Обавезне таксе     
  Свега – 482     

511  Зграде и грађевински објекти     
 5112 Изградња зграда и објеката     
 5114 Пројектно планирање     

                      Свега -  511     
512  Машине и опрема     
 5122 Административна опрема     
 5124 Опрема за очување жи.средин     
 5126 Оп.за обр.култ.спорт и науку     
                    Свега -  512      
515  Нематеријална имовина     
 5151 Нематеријална имовина     
                       Свега -515     

                                    Укупно   9.341.000,00 8.308.708,16 12.998.440,00 12.404.625,36 
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     Oстварени  расходи из пројекта сопствени приход(2003-4002)у 2021. години у односу 
на финасијски план за 2021. годину, са упоредним подацима из 2020. 

 
 
 
 
Конто 

 
Врста расхода 

 2020. 
 

2021. 

План Извршење План Извршење 

1 2 3 4 5 6 
411  Плате, и  нак.запосленима     
 4111 Плате, додаци и накнаде 

запосленима 
100.000,00 69.044,22 100.000,00 66.730,64 

 Свега – 411 100.000,00 69.044,22 100.000,00 66.730,64 
412  Соц. доп. на тер.послодавца     

 4121 Допринос за ПИО 12.000,00 7.940,09 12.000,00 8.187,90 
 4122 Допринос за здравствено 5.500,00 3.555,78 5.500,00 3.666,75 
 4123 Допринос за незапосленост     
  Свега- 412 17.500,00 11.495,87 17.500,00 11.854,65 

414  Социјална давања 
запосленима 

    

 4143 Решавање одлива запослених     
  Свега - 414     

415  Накнаде трош. за запослене     
 4151 Накнаде трош. за запослене     
  Свега – 415     

416  Наг.запосле. и остали пос.изда     
 4161 Јубиларне награде     
                    Свега - 416         
  Стални трошкови     
 4211 Трошкови платног промета 1.000,00 166,85   

 4212 Енергетске услуге 10.000,00  10.000,00  
 4213 Комуналне услуге 15.000,00 342,72 25.000,00  
 4214 Услуге комуникације 40.000,00 30.270,60 85.000,00 18.832,26 
 4215 Трошкови осигурања     
 4216 Закуп имовине и опреме   10.000,00  
 4219 Остали трошкови     
  Свега – 421 66.000,00 30.780,17 130.000,00 18.832,26 

422  Трошкови путовања     
 4221 Трош.слу.путовања у земљи 90.000,00 18.876,00 230.000,00 43.904,00 
 4222 Трош.слу.путовања у иностранс    0,00 
  Свега – 422 90.000,00 18.876,00 230.000,00 43.904,00 

423  Услуге по уговору     
 4231 Административне услуге 50.000,00 29.952,92 60.000,00 59.430,96 
 4232 Компјутерске услуге 50.000,00  30.000,00  
 4233 Услуг.образ.и усавршавања 50.000,00  40.000,00  
 4234 Услуге информисања 50.000,00 36.000,00 50.000,00 1.998,00 
 4235 Стручне услуге 2.000.000,00 778.612,52 1.050.000,00 769.988,53 
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 4236 Услуге за домаћ. и угостите. 300.000,00 114.210,00 130.000,00 23.262,59 
 4237 Репрезентација 50.000,00 23.055,00   
 4239 Остале опште услуге 100.000,00 7.100,00 200.000,00  
  Свега- 423 2.650.000,00 988.930,44 1.560.000,00 854.680,08 

424  Специјализоване услуге     
 4249 Остале специјализоване услуге     

  Свега – 424     
425  Текуће поправке и одржавање     
 4251 Текуће поправке иодржава 

зграда и објеката 
30.000,00  30.000,00  

 4252 Текуће поправке и одржавање 
опреме 

40.000,00  90.000,00  

  Свега – 425 70.000,00  120.000,00  
426  Материјал     

 4261 Административни материјал 20.000,00 6.327,02 20.000,00  
 4263 Материјал за образовање и 

усавршавање запослених 
  10.000,00  

 4265 Мате.за очув. живо. сред. и нау.      
 4266 Матер.за обр.култу. и спорт     
 4268 Матер.за одрж.хигијене и угост. 10.000,00 10.000,00 40.000,00  

 4269 Материјал за посебне намене     
  Свега – 426 30.000,00 16.327,02      70.000,00  

465  Остале текуће дотације     
 4651 Остале текуће дотације     
  Свега – 465     

482  Порези,обавезне таксе и казне      
 4821   Остали порези     
 4822 Обавезне таксе     
  Свега – 482     

511  Зграде и грађевински објекти     
 5112 Изградња зграда и објеката     
 5114 Пројектно планирање     

                      Свега -  511     
512  Машине и опрема     
 5122 Административна опрема 300.000,00 59.965,00 260.000,00  
 5124 Опрема за очување жи.средин     
 5126 Оп.за обр.култ.спорт и науку     
                    Свега -  512  300.000,00 59.965,00 200.000,00  
515  Нематеријална имовина     
 5151 Нематеријална имовина 5.000,00  35.000,00  
                       Свега -515 5.000,00  35.000,00  

                                       Укупно  3.328.500,00 1.195.418,72 2.522.500,00 995.551,63 
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     Oстварени  расходи из програма управљање заштитом животне     
средине(0401-0001)у 2021. години у односу на финасијски план за 2021. годину 
 
 
 
Конто 

 
Врста расхода 

 2020. 
 

2021. 

План Извршење План Извршење 

1 2 3 4 5 6 
411  Плате, и  нак.запосленима     
 4111 Плате, додаци и накнаде 

запосленима 
    

 Свега – 411     
412  Соц. доп. на тер.послодавца     

 4121 Допринос за ПИО     
 4122 Допринос за здравствено     
 4123 Допринос за незапосленост     
  Свега- 412     

414  Социјална давања 
запосленима 

    

 4143 Решавање одлива запослених     
  Свега - 414     

415  Накнаде трош. за запослене     
 4151 Накнаде трош. за запослене     
  Свега – 415     

416  Наг.запосле. и остали пос.изда     
 4161 Јубиларне награде     
                    Свега - 416         
421  Стални трошкови     
 4211 Трошкови платног промета     

 4212 Енергетске услуге     
 4213 Комуналне услуге     
 4214 Услуге комуникације     
 4215 Трошкови осигурања     
 4216 Закуп имовине и опреме 10.000,00 10.000,00   
 4219 Остали трошкови     
  Свега – 421 10.000,00 10.000,00   

422  Трошкови путовања     
 4221 Трош.слу.путовања у земљи     
 4222 Трош.слу.путовања у иностранс     
  Свега – 422     

423  Услуге по уговору     
 4231 Административне услуге     
 4232 Компјутерске услуге     
 4233 Услуг.образ.и усавршавања     
 4234 Услуге информисања 125.000,00 125.000,00 210.000,00 188.560,00 
 4235 Стручне услуге 343.000,00 330.291,67 1.570.000,00 1.553.867,25 
 4236 Услуге за домаћ. и угостите. 42.000,00 39.141,33 100.000,00 90.450,00 
 4237 Репрезентација     
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 4239 Остале опште услуге     
  Свега- 423 510.000,00 494.433,00 1.880.000,00 1.832.877,25 

424  Специјализоване услуге     
 4249 Остале специјализоване услуге     

  Свега – 424     
425  Текуће поправке и одржавање     
 4251 Текуће поправке иодржава 

зграда и објеката 
  200.000,00 199.816,00 

 4252 Текуће поправке и одржавање 
опреме 

    

  Свега – 425   200.000,00 199.816,00 
426  Материјал     

 4261 Административни материјал 10.000,00 9.987,00 400.000,00 382.388,69 
 4262 Материјал за пољопривреду   120.000,00 120.000,00 
 4265 Мате.за очув. живо. сред. и нау.      
 4266 Матер.за обр.култу. и спорт     
 4268 Матер.за одрж.хигијене и угост. 20.000,00 19.983,49 100.000,00 99.715,14 

 4269 Материјал за посебне намене   600.000,00 452.962,04 
  Свега – 426 30.000,00 29.970,49 1.220.000,00 1.055.065,87 

465  Остале текуће дотације     
 4651 Остале текуће дотације     
  Свега – 465     

482  Порези,обавезне таксе и казне      
 4821   Остали порези     
 4822 Обавезне таксе     
  Свега – 482     

511  Зграде и грађевински објекти     
 5112 Изградња зграда и објеката     
 5114 Пројектно планирање     

                      Свега -  511     
512  Машине и опрема     
 5122 Административна опрема   200.000,00 199.962,00 
 5124 Опрема за очување жи.средин   200.000,00 198.867,13 
 5126 Оп.за обр.култ.спорт и науку     
                    Свега -  512    400.000,00 398.829,13 
515  Нематеријална имовина     
 5151 Нематеријална имовина     
                       Свега -515     

                                       Укупно  550.000,00 534.403,49 3.700.000,00 3.486.588,25 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Korlro Bpcra pacxoAa
2020. 2021.

fl,ran Llrnpruerre II.nan tr{:npruerre
I ) 3 4 5 6

Yg4yre sa Aor{ah. r4 yrocrrlre.

flrzpexrop:

Tarra Ahr.rnroevh

Ynpanuz o46op r{MegoBarra je CxynrurilHarpamarlauxa je peurerf,eM 6poj: 06_14 412020_I oA20.w2l.oxro6pa2020.ro4uHeycacraBy: r rJ--

- Haraua Canuheauh llapes auonrEh, upe4craBHr,rK ocHr,rBarra
- Xrnopag Koropuenuh, npegcranHr4K ocHr4Barra,
- Becsa Pa4onuh, [peAcraBHr4K ocHr{Baqa,
-,{apxo CpurEh, rrpeAcraBHHK ocurrBarra,
- Mulxo Irlxonrah, npeAcraBur4K ocuoBHor o6pason arva),
- Bnagan Huqosuh, rpeAcraBrrr4r( cpeAlier o6p*oru*u,
- Cnalana llapesanonzh, npegcran"rn rrrxoncKe yrpaBe

vnpanHra o46op y HaBeAeHoM cacraBy y roKy 202r. roAr.rHe je o4pxao ner cer'r{rla Haxojuua cy je4uorndcso.qonere OAnyne o:

- BepuQurcoBarte Yronopa o paAy Ar.rpeKropa I{eurpa
- .{o n oruerre O uuan cuj cKo r rrJr aH a I_{L nrp a-: a 2i.02 l^.r o guwy
- [aname carnacuocrrz Ha llnan Ha6aaxu sa202l.
-Ycnaj ame f o4ururer (pauaucuj c*or r43Berrrraj a l{eurp a sa 2020 .roAr{Hy
-Ycnajau;e foAururrer usreurraja o paAy I-{enrpa ea 2020.roazuy

'Jt

,c
I, F-uU

ffi
llg rt

R,I

27

!



-O.{nyxa o I{3MeHaMa }I ronyHaMa SranaucujcKor rJraga Lleurpa za202L.roguuy
- flpe4nor $rauaHcrajcKor r.rraHa I{enrpa sa2022lo1inly
- flonomebe rIocrosHLIKa o Hau[Hy eBl{AeHT}rparba, KJracu$uronarra, apxrrBr4par* akrwBarLa
apxl4BcKe rpale u llpasulurzxa o HarruHy eBr4.4eHTr4parra, 3arrITHTe vt xopuuherra
eneKTpoHcKrax AoKyMeHaTa

CsH qnaHonr'r Ynpasuor o.q6opa cy peAoBHo rrpucycrBoBann ceAHr.rqaua Vnpannor o46opa
roKoM 2021. roAuue.

IPEACEAHT4K ytrPABHOf OIEOPA

rla.{Ka Perueu,eu 6poj: 06-1+ itZOAO-i

1. Bpauxo Majcroposrah, npe4craBulrK ocur4Basa,
2.,{yruauxa tlnoponuh, [peAcraBH]rK ocHuBaqa,
3, Munau Canuh, [peAcraBHr4K ocHr4Barra

Penreraeu Cxynumune rpara rla.{ra 6poj 06-17912020-I oA 10. 4eqeu6pa 2020toxuue
pa3pelrreHa je 4yNuocrll qJIaHa Ha4sopuor og6opa,{ymanra rlnoponuh, u rr"ro"u, flparanKaunapenrh, npe4cranHr.rK ocur.rBaqa.

Peruerreu Cxyurnruue lpa.qa ga.rKa 6poj 06-1g712020_I oa 2g. u29. teueufipa2020.roArrne
pa3pelneH je ayNrocrl'I qJIaHa Ha4sopuor o46opa Bpauxo Majcroponrtt a raMeHoBaHa
C;raeuua 3raru.rauau, rlpeAaraBHr.rx ocHr.IBalla. J r -

HaAsopHu oa6op y HaBeAeHoM cacraBy y 202L ro.{rrHr.r oApxao je jeaHy ceAHr.ruy na rojoj cy
,{oHeTe oAJryKe:
- Ilocnosnr.rK o paAy HaAsopuor o46opa I{enrpa
- foAun*reu $uHaucrajcr<orrr usne,*ajy l{enrpa sa 20z0.roAr,r}ry
- foAraumeM r{3Berrrrajy o paay I-{enrpa sa20i0, ro.qr4rry.

TIPEAC EAHT4KSt AE3 O PHO| OAE O PA/eL

Hararua Caeuheauh
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. 3AKJBYTIAK-

LICY r{aqax je roKoM Z0Zl. roAr.rHe peanr.r3oBao cnoj paA y cKnaay ca
rlporpan'rorr'r pal,a xoja ce o.4Hocl4 Ha aKTr.rBuocrrir npo6ecuoHnJrHor pasnoja
3arIocJIeHI'Ix y o6pasoBHo-BacrlITHI,IM ycrauoBaMa ua reprtoprajrz fpuau r{a.rKa 

14
[rupe, tAe ce sa rr4M yxa3aJra norpe6a.

Haru pa4 je 6uo ycMepeH Ha yHanpelerre xounereuqnja 3arrocJreHr4x y
IIIKOJIAMA 14 NPEAIIIKONCKHM YCTAHOBAMA, NPOMOII]/rJY U NOIIYNAPIZ3AIIIIJY HAYKE YoKBIapy aKTI4BHocrI4 Haf{Hor xly6a, optaHl43oBalre cKylona o6pasonron oupun rapu.

Pea,rnsaquja foArzrurrer rtporpaMa paaa y 2O2l..olrr, ,urr"inu.le oa
MHorr{x rrr4Hrrnarla ua xoje I{Cy rlauax uuje Morao Aa yrutre. Kaaa je 6una sacna3r{
sa6pana oKylJ6aria, opraHrr3oBaHe cy onlajH o6yre ,r, ,.rroapeAuo ys r,rarru 6poj
yqecHI'IKa' Cne artfisHocrla cy 6laronpeMeHo najanrene, Br,rAJbr.rBe ua cajry L]Cyr{auax, ApyrirrBerrr4M MpexaMa r{ qecro me4ujcxr nponpahene

Harua Ycrauoea je omopena 3a cBe or" no3, wuajy jacHe nrasraje, ur.rJBeBe r{
n4eje, KaKo 3a concrBeHll pa:eoj , TaKo rz sa pasnoj o6pasonama y naruoj 3eMJ6ra.
Toxor'r 202l.rowtrte cMo [o3r.rBaJr]r cBe 3anocJreHe y o6pa:onuo-uu"arrrr"r,
uucruryqrzjarraa r<ojr cy xenelr 4a ce npo([ecrroHaJrHo pasnujajy, ,u a"r" cnoja era*a,
I{cKycrBa u 4o6py npaKcy, Aa Harlperyjy y pary r{ 3BarLy, Aa rrocere uaru I{eurap u
oryuaj y y pe aJrra3 arl u1u p auutrrrr.rx aKTr4BH o crr.r.

Cna 6yayha naxEa LI LIHrepecoBirrra I{CY rla.rar 6Hhe ycrraepeHa Ha pa:noj
HoBIrx [porpaMcKl{x aKTI'IBHocrI4 pI cagpxaja HaMerseHr{x luupoj uonoynaqujr4, qr{Me
wgeja o uenoxuBorHoM yqemy r.r ycaBprrraBarry, nocraje ogp*rru, u .rpyr,ro
YCABPruABAILE 6NAA CACTABHI,I AEO PAAHPIX E XI,IBOTHI,IX AKTI{BHOCTI,I.

Moxe ce pehfi Aa je 3a HaMa joru jegua BeoMa aKTr.rBHa ro.{}rHa, 6orara
Kpearrz BH r.ru ca4pNaj ra rr,ra.

or_ \:e> , a
\{4 r ADz
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