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1. УВОД
1.1.

Историјат Центра за стручно усавршавање
Васпитно-образовни систем Републике Србије би требало да буде конкурентан

системима образовања других земаља, а један од начина да се то оствари представља
континуирано усавршавање наставног кадра. Реформски процеси у образовању се одвијају
у складу са стандардима Европске уније. Центар за стручно усавршавање покушава да
испрати савремене трендове на пољу образовања и да на тај начин подигне конкурентност
образовног система Републике Србије.
Концепт Центра за стручно усавршавање представља део шире идеје о развоју
регионалних центара за професионални развој запослених у образовању. Настајање Центра
се одвијало кроз пројекат Стручног усавршавања образовног кадра (Professional
Development Project), а захваљујући Меморандуму о разумевању – потписаном 24. јула
2003. године, између Владе швајцарске конфедерације, односно швајцарске Агенције за
развој и сарадњу (Swiss Agency for Development and Cooperation) и Министарства просвете
Републике Србије.
Центар за стручно усавршавање у Шапцу је основала Скупштина града Шапца, на
основу члана 38, Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“,
бр. 72/9), чл.3., ст.1. и чл.4. Закона о јавним службама („Сл. Гласник РС“, БР.42/91 И
71/94) и чл. 32. и 99. Статута града Шапца („Сл. Лист града Шапца“, бр. 32/08), Одлуком
о оснивању регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, на
седници одржаној 25.9.2009. године број:020-105/2009-14
Сврха отварања Центра за стручно усавршавање у образовању јесте да, у складу са
регионалним потребама и Стратегијом развоја образовања до 2020. године, организује
семинаре за просветне раднике у месту њиховог рада или у непосредној близини, чиме се
значајно снижавају трошкови стручног усавршавања. Поред стручног усавршавања, ова
институција представља и место окупљања запослених у просвети за размену
професионалних искустава. Центар се ослања на Закон о основама система образовања и
васпитања и основни задатак Центра представља рад на подизању квалитета васпитно3

образовног система Републике Србије. У склопу Центра егзистира и јединствени Парк
науке у Шапцу, али и у Србији. Парк науке представља еклатантан пример приближавања
науке деци, кроз популаризацију научних тема представљених у виду различитих
инсталација.
Центар има водећу улогу на регионалном нивоу из подручја образовања и
усавршавања просветних радника. Просечно се реализује 200 семинара годишње
акредитованих од стране Центра за стручно усавршавање широм наше земље, а ове
семинаре у просеку похађа преко 5 000 просветних радника.

1.2.

Делатност и циљеви Центра за стручно усавршавање

Делатност Центра је:


Издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација;



Издавање часописа и сличних периодичних публикација;



Издавање звучних записа;



Остала издавачка делатност;



Остале активности у вези са штампањем;



Обрада података;



Изградња базе података;



Остале активности у вези са компјутерима;



Саветодавни и управљачки послови;



Уређивање активности друштвених делатности (управљање програмима чији је циљ
унапређивање образовања).

Основни циљеви Центра су:


Побољшање квалитета образовања у најширем смислу (дошколовавање и
преквалификовање радника изван васпитно-образовног сектора, али и рад на
оснаживању свих просветних делатника)



Примена и спровођење Стратегије развоја образовања до 2020. године у складу са
препорукама Завода за унапређивање образовања и васпитања, а уз ослањање на
4

Закон о основама система образовања и васпитања (члан 129) и Правилник о
сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и
стручних сарадника ("Сл. гласник РС", бр. 85/2013 и 86/2015)


Припрема и реализација годишњих програма стручног усавршавања у регији уз
сарадњу са Школском управом Града Шапца и другим центрима за стручно
усавршавање у нашој земљи

 Развој секундарне делатности Центра кроз научно-популарна предавања за
просветне раднике, ученике и родитеље; обележавање значајних датума (Дани
равнодневице/дугодневице/краткодневице, Светски дан вода, Дан планете Земље,
Светски дан паркова, Српски дан науке, итд.); организација и одржавање
конференција за приоритетне области у образовању (информатика, екологија,
инклузија); скуп Најбољих едукатора Србије и стручни скуп новинара и ученика
представника ученичког парламента на тему медијске писмености.

1.3.

Мисија
Усавршавање просветних радника и њихово оснаживање за реформе образовног

процеса у правцу његовог усклађивања са образовним стандардима који важе у земљама
Европске уније. Поред овог круцијалног задатка, Центар ће континуирано радити на
побољшању односа у оквиру васпитно-образовног троугла који чине ученици, наставници
и родитељи. Центар подстиче образовање и сарадњу запослених у различитим областима,
кроз организацију, праћење, припрему и стицање функционалних знања неопходних за
XXI век.

1.4.

Визија
У наредних пет година ЦСУ треба да постане респектабилна научна установа и да, у

функцији модел центра, мења и модификује образовање на нивоу Округа са жељом да
постане лидер промена на нивоу земље. Интеракцијом система образовања са привредом,
5

културом, науком и технолошким развојем ЦСУ ће и промовисати промене које шире
стручна знања и које доприносе свеукупном развоју друштва.
Да би визија Центра била реална и остварива директор Центра сматра да би требало
прилагодити Правилник о систематизацији послова и радних задатака који је објављен
4.3.2016. године. Самостални стручни сарадник би требало да буде оспособљен за писање
пројеката на националном и међународном нивоу, а ниво знања енглеског језика би морао
да буде на напредном нивоу што самим Правилником није дефинисано. Радно искуство од
пет година не би требало да буде услов за запошљавање лица на овом месту будући да ово
искуство поседују млади, факултетски образовани људи кроз деловање у неформалним,
невладиним организацијама. Директорица сматра да за сва четири радна места која се
дефинишу у Правилнику постоји потреба за напредним знањем, пре свега, енглеског
језика. Такође, опис послова техничког секретара је много шири и намера директорице је
да, у што краћем временски интервалу, то место захтева високу стручну спрему економске
или правне струке. Технички секретар је запослени од виталног значаја за функционисање
рада Центра за стручно усавршавање и мора бити оспособљен за финансијско деловање
институције. Оваквим видом моделовања Правилника уз додавање два нова радна места
(инжењер информатике, задужен за ИКТ писменост корисника Центра и особа за чишћење
и одржавање Центра), директорица сматра да би визија Центра била ближа и остварива.
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1.5.

Нацрт објекта и структура Центра

Центар за стручно усавршавање располаже са око 500 m² простора који обухватају:
 Конгресна сала са 100 места; климатизована, са уграђеним озвучењем, рачунаром,
wireless интернетом и пројектором

 Учионица са 36 места; климатизована, са wireless интернетом, рачунаром,
пројектором и озвучењем
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 Мултимедијална учионица са 20 савремених, умрежених рачунара; климатизована,
са wireless интернетом, пројектором и озвучењем

 Ресурсни центар (климатизован) са 50 места, располаже великим бројем наслова
стручне литературе и периодичних публикација, а поседује и рачунар са брзом
интернетском везом и пројектором, и са озвучењем
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 У тренуцима предаха учесницима семинара, предавања и других активности које
организује Центар је на располагању изузетно пријатан амбијент кафетерије и хол –
као места за релаксацију и размену информација и искустава. У склопу Центра се
налази и простор за обедовање, а Центар пружа и услуге организованог кетеринга

 Објекат је прилагођен особама са посебним потребама

Слика бр. 1.: Први спрат Центра за стручно усавршавање
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Слика бр.2: Други спрат Центра за стручно усавршавање

2. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА, НАДЗОРА И РУКОВОЂЕЊА
2.1.

Рад Управног одбора
Према Статуту Центра за стручно усавршавање, члан 11., Управни огран Центра за

стручно усавршавање је Управни одбор. Одбор именује и разрешава оснивач. Има седам
чланова од којих су три представника оснивача, један представник запослених и три
представника Школске управе и установа образовања и васпитања. Чланови Управног
Одбора се именују на период од четири године. Представници установа из области
образовања бирају се из редова запослених у области образовања и васпитања. Одбор има
председника и заменика председника, које бирају чланови Управног одбора из својих
редова, већинским гласовима.
Председник Управног одбора сазива седнице и руководи радом Одбора. Обавезан је
да сазове седницу на захтев оснивача, на захтев директора Центра и на иницијативу
најмање четири члана Одбора. Да би Одбор могао да функционише, потребно је да на
седници буду присутна најмање четири члана. Приликом доношења Статута, Годишњег
плана и програма рада и Финансијског плана, одлука је пуноважна уколико за њу гласа
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најмање пет чланова одбора. Директор Центра присуствује седницама Одбора без права
гласа.
Надлежности Управног одбора су:
- Доноси Статут, уз сагласност оснивача и одлучује о предлогу измена и допуна
Статута;
- Доноси Годишњи план и програм рада Центра уз сагласност оснивача;
- Доноси Финансијски план Центра;
- Одлучује о оснивању и укидању организационих јединица по територијалном
принципу;
- Одлучује о пословној сарадњи са другим центрима и установама из области
образовања;
- Доноси одлуку о оснивању привремених стручних органа на предлог директора
Центра;
- Усваја Годишњи извештај о раду Центра и подноси извештај оснивачу једном
годишње;
- Усваја Извештај о пословању и годишњи финансијски обрачун;
- Одлучује о коришћењу финансијских средстава;
- Доноси опште акте из своје надлежности;
- Доноси Пословних о свом раду;
- Обавља друге послове утврђене Одлуком о оснивању и Статутом.
У 2016. години је одржано шест седница на којима је усвојен Финансијски план,
Годишњи извештај, План јавних набавки, извршено кооптирање два нова члана Управног
одбора, усвојено низ правних, недостајућих аката од којих је, свакако, најважнији
Пословник о раду Управног одбора. Сва правна акта усвојена 25. новембра 2016. године су
рађена у сарадњи са Регионалним центром за професионални развој запослених у Нишу.
Поред тога, Управном одбору је в. д. директорица Татјана Марковић Топаловић крајем
јуна презентовала четворогодишњи развојни план Центра. Такође, Управни одбор се
изјаснио у вези сарадње са Центром за промоцију науке и дао пуну подршку директорици
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на усавршавању и изради докторске тезе везане за подстицајну околину за учење
природних наука.

2.2.

Рад Надзорног одбора
Према Статуту Центра за стручно усавршавање, члан 15., Орган надзора Центром је

Надзорни одбор. Има три члана – представник оснивача, представник запослених у Центру
и једна особа испред Школске управе. Председника Надзорног одбора бирају чланови
Одбора из својих редова, већинским гласањем. Председник и чланови одбора се бирају на
период од четири године. Мандат чланова Надзорног одбора може да престане пре рока, на
исти начин и под истим условима као у члану Управног одбора.
Надлежности Надзорног одбора:
- Врши надзор над законитошћу рада Центра;
- Врши преглед годишњих обрачуна и извештаја о пословању Центра;
- Предлаже Управном одбору стављање ван снаге одлуке директора Центра, уколико
утврди да је предметна одлука у колизији са законом;
- Доноси Пословник о свом раду;
- Подноси Управном одбору извештај о резултатима извршеног надзора;
- Врши и друге послове одређене законом, одлуком о оснивању и Статутом.
Надзорни одбор ради и одлучује на седницама, а одлуке се доносе већински.
Ове године се први пут после шест година састао Надзорни одбор. Одбор је
једногласно усвојио Пословник о свом раду. Од краја 2016. године, Одбор није у функцији
због оставке једног члана (Љиљана Рељић, Ваљево), одласка једног запосленог (Снежана
Матић), као и истека мандата трећег члана (Душан Нешковић). О немогућности
функционисања Надзорног одбора секретар Скупштине је обавештен путем електронске
поште, крајем 2016. године са табелом истека мандата свих чланова Одбора.

12

2.3.

Надлежност директора и кратак извештај о претходној години
Према Статуту Центра за стручно усавршавање, члан 18., директор је орган

руковођења Центром. Именује га и разрешава оснивач на период од четири године.
Директор Центра представља Центар пред другим правним и/или физичким лицима.
Надлежности директора:
- Организује и руководи Центром;
- Представља и заступа Центар;
- Предлаже акте које доноси Управни одбор;
- Спроводи одлуке Управног одбора, стара се о законитостима рада и одговара за
законитости рада Центра;
- Одговара за законитост коришћења и располагања имовином Центра;
- Предлаже Управном одбору годишњи програм рада, финансијски план и извештај о
раду Центра;
- Предлаже управном одбору мере за унапређење рада Центра;
- Доноси Правилник о организацији и систематизацији радних места, уз сагласност
Управног одбора;
- Доноси акта из своје надлежности;
- Предлаже Управном одбору доношење финансијских одлука и спроводи
финансијске одлуке донете од стране Управног одбора;
- Врши и друге послове одређене Законом, Статутом и одлукама Управног одбора.
Мр Татјана Марковић Топаловић је постала вршилац дужности директорa Центра
за стручно усавршавање 14.6.2016. године. Законско преузимање институције је обављено
17.6.2016. године при чему инвентарне листе нису ажуриране на исправан начин. Такође,
није урађен технички преглед возила, нити дефинисање његовог стања у моменту
преузимања. Део документације везане за рад мреже Регионалних центара и Центара за
стручно усавршавање, као и деловодне књиге које прате овај рад нису достављене
именованом вршиоцу дужности. У првих шест месеци в. д. директора је у контакту са РЦ
Ниш написала и усвојила сва недостајућа правна акта која омогућавају законит рад
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институције. Директорка је истовремено упутила писмо начелнику Градске управе за
проверу свих аката и замолила за ангажовање једног правника из Градске управе који би
био задужен за проверу аката, али и за правне савете неопходне Центру за ефикасан рад,
будући да Центар нема правну, нити економску службу. На допис послат 23. септембра
2016. године начелник Градске управе још увек није одговорио.
Најбитнија ствар коју је урадила в. д. директорица Центра, а од 12.12.2016. године и
директорица Центра, је представљање Развојног четворогодишњег плана – на Скупштини
града, на Управном одбору и на Годишњици обележавања рада Центра. Према овом плану
директорица је најавила наставак активности на акредитованим семинарима који
омогућавају стручно усавршавање запослених у нашој општини и округу; развој
секундарних делатности кроз промоцију и популаризацију науке; писање пројеката;
организовање културних и научних догађаја; обележавање значајних датума и неговање
идеје подстицајне околине за учење природних наука.
Директорица је у претходних шест месеци Центар поставила у законском и економском
смислу и отворила сарадњу са великим бројем еминентних стручњака на нивоу Србије,
кроз организовање различитих догађаја у сваком месецу откако руководи институцијом.
Обележен је Српски дан науке; посетила је колевку прапочетака науке (археопарк
Плочник); одржала стручан састанак свих директора, координатора стручног усавршавања
и реализатора семинара; обележила Ноћ истраживача кроз интерактивно предавање о
времену и изложбу асоцијативних сатова; формирала програмерску секцију која учествује
у FLL лиги; обележила Европски дан науке кроз изложбу „Нити науке“; организовала
конференцију најбољих едукатора Србије; обележила Дан Центра свечаном академијом
посвећеној 160 година од рођења Николе Тесле и одржала стручни скуп о инклузивном
образовању. Поред набројаних активности, Центар је одржао тродневну јесењу школу за
писање пројеката у сарадњи са Градском управом и Универзитетом „Сингидунум“, која за
циљ има оснаживање младих на нивоу Општине за писање локалних и међународних
пројеката. Такође, Центар је био домаћин великом броју стручних предавања у сарадњи са
различитим службама Градске управе.

14

3. НОРМАТИВНА АКТА
3.1.

Правна норматива
Управни одбор је, на седници одржаној 25.11.2016. године, усвојио писану форму

мишљења о сарадњи са Центром за промоцију науке и информације о тренутној сарадњи
са овим Центром. Одбор је, на истој седници, усвојио сва нормативна акта која су
недостајала за правно функционисање Центра. Усвојена су следећа документа:


Информатор о раду;



Интерни акт за попис имовине и обавеза;



Правилник о начину унутрашњег узбуњивања;



Правилник о радној дисциплини;



Правилник о раду;



Правилник о трошковима рекламе, пропаганде и трошковима репрезентације;



Правилник о начину разврставања и евидентирања основних средстава, ситног
инвентара и потрошног материјала;



Правилник о заштити од пожара;



Правилник о буџетском рачуноводству и



Одлука директора о распореду радног времена.

Пословник о раду управног одбора усвојен је почетком септембра 2016. године уз
службену забелешку директора да је Управни одбор шест година радио без истог.

3.2.

Центар за стручно усавршавање као део друштвених делатности
Градске управе
Директорка Центра за стручно усавршавање, мр Татјана Марковић Топаловић, се

обратила начелници друштвених делатности – Бојани Младеновић – са молбом за
дефинисање статуса Центра. Одлуком начелнице од 19. јануара 2017. године Центар се
налази под окриљем друштвених делатности као издвојена институција за образовање
одраслих.

Од поменутог

датума,

информације

о

делатности,

циљу и

начину
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функционисања Центра налазе се на званичном сајту Градске управе: http://sabac.rs/zivot-usapcu/obrazovanje/centar-za-strucno-usavrsavanje-sabac--441.htm.

Улазак

у

друштвене

делатности је Центру за стручно усавршавање у многоме олакшао политику економског
пословања, као и јасан увид у финансијска деловања Центра који до сада није био
категоризован на нивоу Градске управе нити као установа образовања, нити као јавна
установа.

4. ОПШТИ ДЕО
4.1.

Основна делатност Центра за стручно усавршавање
У складу са Одлуком о оснивању регионалног центра за професионални развој

запослених у образовању, према члану 1., град Шабац оснива Регионални центар за
професионални развој запослених у образовању Шабац. Седиште је у Шапцу, ул. Николе
Тесле б.б.
Основне делатности Центра су:


22110 – издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација;



22130 – издавање часописа;



22140 – издавање звучних записа;



22150 – остала издавачка делатност;



22250 – остале активности у вези са штампањем;



72300 – обрада података;



72400 – изградња базе података;



72600 – остале активности у вези са компјутерима;



74140 – саветодавни и управљачки послови и



75120

–

уређивање

активности

друштвених

делатности

(управљање

програмима чији је циљ унапређивање образовања).
Центар остварује делатности кроз следеће задатке:
- утврђује потребе за стручним усавршавањем у региону;
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- одабир одабраних програма стручног усавршавања и даје предност оним
програмима за које процени да на најцелисходнији начин обезбеђује постизање
општих стандарда постигнућа;
- усавршавање програма за обуку наставника и других запослених у васпитнообразовном систему у сарадњи са Школском управом;
- организација семинара, обука и других активности просветних радника;
- вреднује квалитет програма стручног усавршавања;
- обезбеђивање објекта за обуку;
- оснивање и функционисање Центра за ресурсе за запослене у образовању и
- формира и одржава базу података о полазницима и програмима који су реализовани
у Центру.

4.2.

Семинари одржани у Центру за стручно усавршавање – поређење са
претходном календарском годином

Семинари у Центру за стручно усавршавање
У Центру је одржано 29 семинара којима је присуствовао 841 учесник, са укупно 9251 сати
стручног усавршавања.
Семинари ван Центра за стручно усавршавање
Одржано је укупно 208 семинара којима је присуствовало 5824 учесника са укупно 64064
сати стручног усавршавања.
Остале активности за наставнике
У Центру је реализовано 57 догађаја за просветне раднике којима је присуствовало укупно
2565 учесника.
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2015
Обављене активности

Број
семинара

2016

Број
учесника

Број
семинара

Број учесника

Семинари у ЦСУ
Семинари ван ЦСУ
Остале активности за наставнике
П р о с в е т а:
Активности ван просвете

47
158
40
245
92

1251
4205
1468
6924
3608

29
208
57
294
106

841
5.824
2.565
9.230
4.768

УКУПНО:

337

10532

400

13.998

Табела бр. 1: Поређење активности Центра за стручно усавршавање за 2015. и 2016. годину

Слика бр. 4: Графички приказ односа између одржаних семинара у Центру 2015. и 2016.
године
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Слика бр.5: Поређење између броја одржаних семинара ван Центра 2015. и 2016. године

Слика бр.6: Поређење између броја остварених сати стручног усавршавања 2015. и 2016.
Године
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Важно је истаћи да је све до 1.1.2016. године Центар за стручно усавршавање имао
велику донаторску помоћ Швајцарске. Од јануара 2016. Центар се комплетно ослања на
буџетска средства Града и на сопствена средства. Одатле, и велика разлика у броју
одржаних семинара у 2015. и 2016.
У периоду од јануара до августа 2016. године, најфреквентнији семинари Центра за
стручно усавршавање били су следећи семинари:
Диференцирана настава, каталошки број: 468 – 36 пута
Моја васпитна група је посебна, каталошки број: 543 – 24 пута
Дечији страхови као инхибитори напредовања у развоју и учењу, каталошки број: 27
– 19 пута
Математика у вртићу, каталошки број: 511 – 10 пута

Најчешћи семинари за период јануар-август 2016.
Диференцирана настава,
каталошки број: 468
10
19

36

Моја васпитна група је
посебна, каталошки број:
543
Дечији страхови као
инхибитори напредовања у
развоју и учењу,
каталошки број: 27
Математика у вртићу,
каталошки број: 511
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Слика бр.7: Графички приказ најчешће реализованих семинара за период јануар-август
2016. године
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У периоду од септембра до децембра 2016. године, најучесталији су били следећи
семинари:
До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави,
каталошки број: 368 – 17 пута
Водич за васпитаче – породица у вртлогу дроге, каталошки број: 166 – 13 пута

Најчешћи семинари за период -септембар - децембар 2016.
До функционалног
знања применом
метода и техника у
интерактивној
настави, каталошки
број: 368

Водич за васпитаче –
породица у вртлогу
дроге, каталошки
број: 166

Слика бр.8: Графички приказ најчешће реализованих семинара за период септембардецембар 2016. године
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5. ПОСЕБАН ДЕО
5.1.

Преглед свих догађаја везаних за Центар за стручно усавршавање

5.1.1. Едукативни туризам - посета представника ЦСУ Шабац археолошком
локалитету Плочник (пројекат „Летњи дан у неолиту“ -15.8.2016. године).
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Народне новине, 26.8. 2016.

Медијска презентација - „Летњи дан у неолиту“

Подринске, 25.8. 2016.
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Математички камп у организацији ОШ „Николај Велимировић“ уз подршку
Градске управе и Центра за стручно усавршавање
5.1.2. Оптичке илузије за младе математичаре у Центру за стручно усавршавање (23.8.
2016. године)

Медијска презентација - „Оптичке илузије за младе математичаре“
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Подринске, 01.9.2016.

Глас Подриња, 01.9.2016.
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5.1.3. Ажурирање свих годишњих планова стручног усавршавања школa (29.8.2016.
године - почетак нове школске године)

Медијска презентација - састанак директора основних и средњих школа и координатора
стручног усавршавања поводом почетка школске године 2016/2017

Подринске, 1.9.2016.

Подринске, 1.9.2016.
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5.1.4. SWG- ЕУ Пројекат „Подршка регионалној сарадњи и равномерном
територијалном развоју земљама Западног Балкана у процесу ЕУ интеграција“ –
(30.9. 2016. година)

27

5.1.5. Ноћ Истраживача у Шапцу 2016. година
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5.1.6. Отварање програмерске секције – First Lego League

Глас Подриња, 27.10.2016. године

29

Подринске, 27.10.2016. године

5.1.7. Центар за стручно усавршавање на Сајму образовања и Сајму књига- штанд
Центра за промоцију науке (26. и 27.10.2016. године)

30
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5.1.8. Нити науке

Медијска презентација – ОШ „Стојан Новаковић“, на Летњиковцу, обележен Европски дан
науке, Глас Подриња, 3.11.2016. године
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5.1.9. Скуп најбољих едукатора Србије

Глас Подриња, 24.11.2016. године

Награђени просветни
радници у просторијама
Центра за стручно
усавршавање
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5.1.10. Јесења школа за писање пројеката

Јесења школа за писање пројеката у
организацији Универзитета „Сингидунум“
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5.1.11. Сајам туризма
Крајем фебруара 2016. године Центар за стручно усавршавање је по први пут
представио јединствени Парк науке у Србији који се налази у дворишту Центра. Тадашњи
директор Центра, мр Горан Стојићевић, и

наставница физике мр Татјана Марковић

Топаловић су презентовали идеју Парка науке кроз кратак филм, објашњење макете и
инсталацију везану за Закон одржања момента импулса. Парк науке представља део
едукативног туризма наше земље који добија на значају последњих година изградњом
интерактивних простора и тродимензионалних уџбеника. Шабац се представио и овом
врстом „првине“ која се сматра модерном првином XXI века. Уговорена је сарадња са
Туристичком организацијом Ковачице и са колегама који промовишу живот и дело нашег
научника Михаила Пупина у Идвору. Туристичка организација Шапца и Центар за
стручно усавршавање су изузетно задовољни овим видом сарадње и искрено се надају да
ће Град Шабац бити инкубатор едукативног туризма у Србији и Југоисточној Европи
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5.1.12. Дан Центра
Центар за стручно усавршавање је обележио Шесту годишњицу постојања,
7.12.2016. године у 12.00 ч у, у својим просторијама. Пред препуном конференцијском
салом Центра, скуп је поздравио председник Скупштине, Немања Пајић, а затим се скупу
обратила в. д. директорица Центра мр Татјана Марковић Топаловић. После поздравних
речи, в. д. директорица је представила четворогодишњи развојни план установе, а затим
дала реч Омладинском позоришту „Вожд“ – глумцима Душану Симићу и Марку Рибићу,
који су говорили о психолошком портрету Николе Тесле, аутора академика Владете
Јеротића. Цео програм се одвијао кроз пригодну и пријатну инструменталну пратњу
господина Бојана Митрића. в. д. директорица Центра је изразила велико задовољство
поводом доласка директора Центра за промоцију науке, Немање Ђорђевића, са којим
очекује изузетну сарадњу на пољу конструкције и инсталације нових наставних средстава
у Парку науке.

Представници градске власти, научних и верских
институција на прослави Шестогодишњице Центра за
стручно усавршавање
Глас Подриња, 8.12.2016. године
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5.1.13. Скуп о инклузији
Центар за стручно усавршавање је 16.12.2016. године одржао затворени скуп о
инклузивном образовању чији су учесници били представници Центра за социјални рад,
ОШ „Свети Сава“, ШОСО „Милан Петровић“ из Новог Сада, ПУ „Наше дете“, „Шабачке
гимназије“ и троје родитеља деце са сметњама у развоју. Иако скуп није акредитован сви
учесници су се одазвали.
Први део скупа се састојао од четири пленарна предавања која су се тицала инклузивног
образовања. Предавања су држали Ивана Јестротић – ОШ „Свети Сава“, Марина Алексић,
ПУ „Наше дете“, Биљана Дробњак, „Шабачка гимназија“ и Маринко Петковић СОШО
„Милан Петровић“. После пленарних предавања, в. д. директорица Центра је отворила
дискусију у којој су уводну реч имали родитељи. Према речима родитеља и стручних
сарадника школа, овај скуп је био изузетно значајан и надају се да ће га Центар одржавати
у одређеним временским интервалима да би, пре свега родитељи, били у контакту са
образовањем своје деце на више образовних нивоа. В.д. директорица Центра изјаснила се
да жели да овај стручни скуп прерасте у сталну акредитовану конференцију која ће имати
– како стручни, тако и организациони одбор – и велики број лиценцираних предавача, али
и родитеља заинтересованих да се укључе у образовање своје деце на исправан начин.
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5.1.14. Новогодишња честитка директорице Центра за стручно усавршавање

Честитка коју је Центар за стручно
усавршавање упутио својим
пословним партнерима

5.2.

Присуство Центра за стручно усавршавање у медијима
Обавеза Центра за стручно усавршавање као Јавне установе, јесте да обавештава

јавност и оснивача о свом раду. Један од начина је и регрутовање медија у образовне
сврхе. Од јуна месеца 2016. године Центар се више посветио медијској промоцији, те је
практично недељно објављивао чланке о активностима које се одигравају у Центру. Осим
сарадње са Гласом Подриња и Подринским новинама, Центар је отворио сарадњу са
следећим штампаним медијима: Спорт у Подрињу, Курир и Данас. Поред штампаних
медија и аудио-визуелни медији су пратили активности Центра за стручно усавршавање и
редовно извештавали о догађајима у овој институцији. Представници аудио-визуелних
медија су: ТВ Шабац, ТВ АС, РТС1 и РТС2 и ТВ Пинк. Директорица Центра сматра да су
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у ових шест месеци медији више учинили за образовање и усавршавање наставника и
ученика, него што су на то утицај имали уџбеници.

6. Сарадња са институцијама и појединцима
6.1.

Преко Кабинета Градоначелника
Новина коју је увела директорица Центра за све кориснике Центра који долазе

испред Кабинета Градоначелника, јесте попуњавање писменог Захтева за коришћење
простора, затим Агенде, Списка учесника и евалуационе листе после одржаног предавања,
односно усавршавања које се одвија под ингеренцијом Градске управе. Овим је уређена
ситуација којом и директор и секретарица Градоначелника могу да ажурирају и евалуирају
активности које се одигравају у Центру за свој годишњи извештај. Кратак преглед
коришћења просторија Центра за стручно усавршавање у сарадњи са Градском управом и
њеним службама био би следећи:
У јануару и фебруару је просторије Центра користило Удружење пчелара Србије
осам пута, а у марту месецу су, поред Удружења пчелара, преко кабинета градоначелника,
просторије Центра користила следећа удружења: „НАЛЕД“, Удружење грађана „Спој“,
Градска управа, Министарство рада и Женско предузетништво; април и мај су били
резервисани за женско предузетништво. У јуну и јулу су просторије Центра користили:
Спортски савез Шабац, Центар за промоцију науке, Удружење „Спој“ и Дирекција за
пољопривреду. У септембру је био организован састанак прекограничних региона –
Дрина-Сава регија (SWG), док је у октобру у Центру организован округли сто о
вршњачком насиљу, у организацији Центра за социјални рад, у оквиру Дечије недеље.
Важно је нагласити да сарадња са Друштвом пчелара и Женским предузетништвом има за
циљ оснаживање грађана Шапца у неговању предузетничког духа, али и отварање малих
приватних предузећа која би подржала Градска управа. Током новембра и децембра,
просторије Центра је користила јапанска компанија Yazzaki, „НАЛЕД“ и Спортски савез
Шапца. Центар за стручно усавршавање је практично активан свих седам дана. Током
радне недеље

Центар пласира секундарне активности, предавања, трибине, угледне
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часове, сарадњу са различитим институцијама које су од изузетне важности за
функционисање Града. Озбиљна жеља и намера Центра за стручно усавршавање јесте
одржавање угледних и огледних часова истакнутих наставника у Граду и Србији, као и
формирање својеврсне дигиталне базе и медијатеке снимака угледних часова који би се
могли анализирати. Основни проблем јесте додатна мотивација наставника за овај рад,
која би морала да се огледа у спремности Центра да усмери сопствене приходе на ове
активности. Додатан проблем за саму процедуру одржавања часова је превоз или
довожење ученика на место на којем се одвија угледни или огледни час и поновни
транспорт на редовну наставу.

6.2.

Комерцијални семинари и усавршавања
У Центру за стручно усавршавање се, поред организације семинара акредитованих

од стране Завода за унапређивање васпитања и образовања, организују и комерцијални
семинари и обуке за просветне раднике, али и друге врсте активности које нису директно
усмерене на формалан васпитно-образовни систем и његове кориснике. Овај вид
дешавања, заправо парира имену Центра. Наиме, ради се о Центру за стручно
усавршавање,

а

не

само

за

стручно

усавршавање

запослених

у

образовању.

Меморандумом о сарадњи између Центра за стручно усавршавање и Универзитета
„Сингидунум“, потписаном у 2014. години, Универзитет „Сингидунум“ добија на
коришћење просторије Центра током целокупне школске године.
Током јануара су у Центру организована предавања Ранка Рајовића – NTC практичара, а
просторије је користила и приватна медицинска школа „Хипократ“ из Новог Сада, која их
је уредно користила до краја 2016. Захваљујући Уговору о сарадњи који је потписан пре
неколико година. У фебруару је просторије Центра користила компанија Lyoness –
Shopping Community У априлу и мају, просторије Центра су најчешће користили Приватна
медицинска школа „Хипократ“, Женско предузетништво, Е-сова – онлајн платформа за
учење, Удружење „Спој“ и било је неколико организованих ђачких екскурзија – посета
Парку науке. У јулу и августу, просторије Центра су користили Дирекција за привреду. У
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септембру и октобру су просторије Центра користили Приватна медицинска школа
„Хипократ“, Standing Working Group (SWG) in South Eastern Europe, Удружење Рома
„ЕХОС“, а било је и неколико организованих посета Парку науке (ђачке екскурзије).
Током новембра и децембра, Е-Сова и Omni data – софтверска компанија. Сви приходи
остварени на овај начин, били су значајни и омогућили су Центру да организује Скуп
Најбољих едукатора Србије у новембру 2016.

ПРОЈЕКТИ ЦСУ-а, ПАРТНЕРИ
6.3.

Сарадња са ЦПН-ом (пројекти по јавном позиву 2016.)
Центар за стручно усавршавање је учествовао у Конкурсу по јавном позиву за

пројекте везане за промоцију и популаризацију науке на територији Србије. Један пројекат
претходног директора је изабран на конкурсу и требало је да се реализује у Центру за
стручно усавршавање у Шапцу. Стицајем околности пројекат обновљивих извора енергије
– „Ветрењача“ –је реализован у Центру за стручно усавршавање Кикинда. Од остала
четири пројекта, два су реализована у Шабачком Центру за стручно усавршавање,
„Дигитална фабрикација“, Борка Јовановића и „Физика на извол'те“ Александре Алорић
(октобар, новембар и децембар 2016.) а два пројекта (Дејан Крецуљ и Катарина Вуковић)
су пребачени у 2017. години са термином реализације до 30.6.2017. Поводом заједничких
састанака Директора ЦПН-а и ЦСУ-а направљен је прелиминаран договор да на Јавном
позиву Центра за промоцију науке, буду подржани пројекти чији су аутори и реализатори
просветни радници из места у којем се налази Центар за стручно усавршавање и да
пројекти буду реализовани у Научним клубовима, Центара за стручно усавршавање широм
Србије. Заправо, оваква врста договора је направљена да целом мрежом РЦ и ЦСУ Србије.
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Слика бр.9: 7.6.2016. - Отварање Научног клуба у Шапцу

6.4.

Сарадња са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања
(ЗВКОВ), и Заводом за унапређење образовања и васпитања (ЗУОВ)
Центар за стручно усавршавање има дугогодишњу и плодотворну сарадњу са

Заводом за унапређење образовања и васпитања кроз реализацију и евалуацију семинара,
најаву истих и извештавање. Ова сарадња је и законом обавезујућа и подлеже Закону о
основном и средњем образовању, али и у складу је са Правилником о сталном стручном
усавршавању запослених у образовању. Новина је ангажовање Директора Центра за
стручно усавршавање за обуку изабраних наставника Гимназије за обуку за стандарде из
физике на moodle-платформи. Број модератора физике на нивоу земље је 6. Ово искуство
ће бити значајно за 2017. годину, јер ЗУОВ планира да на нивоу Округа одржи обуку за
стандарде свим наставницима техничких и економских школа.
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6.5.

Удружење „Живојин Мишић“ за подстицање предузетништва и избор
најбоњих едукатора Србије
Институција која врши избор најбољих едукатора Србије је у сарадњи са Центром

за стручно усавршавање организовала скуп најбољих едукатора Србије за 2014. и 2015.
годину. Ово друштво које промовише играње школског шаха, најбоље едукаторе Србије
и предузетништво је омогућило долазак 22 најбоља наставника у Центар за стручно
усавршавање.

Скуп се састојао из два дела: Први део је био везан за промоцију и

представљање рада три најуспешнија едукатора у претходној години (Слађана Трајковић,
Светлана Радловачки, Горан Јоксимовић), док се други део тицао домета стручног
усавршавања наставника.
Поред тога Директорица Центра је представила Парк науке и саму идеју ПОКОпројекта на нивоу земље. После пленарних предавања, сви учесници Скупа су обишли
Парк науке и отворили дијалог о стручном усавршавању наставника у нашој земљи.
Разговор је био отворен и подстицајан о предностима и манама стручног усавршавања у
нашој земљи, али и о инклузивном образовању, његовој имплементацији у образовање и
могућностима Центра да га подржи.

6.6.

Омладинско позориште „Вожд“
Став Центра за стручно усавршавање јесте да промовише, оснажи и охрабри младе

људе да се баве науком, али да подржи њихове уметничке таленте. У складу са овим
ставом, Центар је током јула подржао сарадњу ученика, глумаца „Вожда“ са Српском
научном телевизијом на путу и ка идеји снимања фрагмената из живота значајних српских
научника у сарадњи са наставницима чије предмете представљају. Омладинско позориште
„Вожд“ је постало не само сарадник на овом пројекту, већ је своје говорне и глумачке
ресурсе понудило приликом значајних датума Центра, а пре свега годишњице Центра
7.12.2016.

На годишњицу Центра, директор Центра и млади глумци су представили
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Центар али и бранили записе Владете Јеротића о животу и раду Николе Тесле на 160
година од његовог рођења.

6.7.

Домис-компостер и контејнери за примарну сепарацију.
Центар за стручно усавршавање намерава да постане место еколошке писмености

и освешћености свих корисника Центра, али и

грађана свих генерација са подручја

Летњиковца. У наредној години, Центар је одлучио да се озбиљније посвети еколошким
вредностима. У сарадњи са ЈКП „Стари Град, Центар за стручно усавршавање је обезбедио
два контејнера за примарну сепарацију отпада, (папира и пластике) али компстер у којем
ствара органско ђубриво од зеленог отпада уз употребу донираних средстава за
ферментацију истог. Велики подршку и помоћ у почетном компостирању зеленог отпада
Центру су дали Факултет „Футура“ и словеначка фирма „Домис“ из Лучана. Осим овог
вида еколошке одговорности, Центар у наредној години планира да развије линију урбаног
рециклирања мобилних телефона и компјутера у просторијама Центра. У наредне три
године Центар за стручно усавршавање би могао да се на мапи Србије позиционира као
један од ретких центара са еколошким картоном.
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6.8.

Пројекти Града за побољшање квалитета живота грађана
Подршку Пројекту „Интеркултуре“ професора Синише Мозетића и Биљане

Дробњак Центар је дао кроз потписивање сагласности за партнерство. Наиме, у оквиру
пројекта Интеркултура, директорица Центра, је предложила да посетиоци нашег града
(деца из словеначких средњих школа) буду гости Центра Парка науке, који има
јединствену вредност у Србији и региону. У оквиру овог пројекта, учесници у пројекту би
се упознали са научном вредношћу Парка науке и у просторијама Центра би биле одржане
радионице у трајању од 4 сата. Центар за стручно усавршавање заправо је заузео своје
место у развијању идеје интеркултуралности коју већ неко време развијају Градска управа
и „Шабачка гимназија“

6.9.

Сарадња са родитељима FLL (First Lego League) секција младих
програмера
У прилично јакој и неравноправној конкуренцији, Центар за стручно усавршавање

је узео учешћа са 8 ученика две школе ОШ „Николај Велимировић“ ОШ „Јанко
Веселиновић“ у такмичењу из роботике. Припреме су узеле маха од 21.10 2016.

И

убразано се финализују за велико такмичење у Научно-технолошком парку у Београду. У
складу са припремама дечака који се такмиче у категорији у којој има другара старијих и 5
година од њих. Директорица Центра је дечацима дала снажну подршку. Квалитет подршке
и порука директора је дата у писму које је послала свим родитељима деце која се такмиче
у име Града и Центра за стручно усавршавање. У додатку се налази и писмо подршке
директорице Центра родитењима у циљу оснаживања деце учесника такмичења.
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6.10. Помоћ при пријемним испитима за техничке и факултете здравствене
струке
ЦСУ је крајем 2016. објавио на свом сајту и на сајту Градске управе да ће у 2017.
години три кредибилна стручњака пружити шабачким ученицима помоћ при упису
техничких и природних факултета из три предмета биологија, физика и хемија.Колеге које
ће бити ангажоване на нивоу града су врхунски предавачи у својим областима:хемија-Маја
Мандић, мастер биохемичар, Маријана Радаковић-наставник биологије и мр Татјана
Марковић Топаловић-дипломирани физичар.
Намера Центра је да подржи

шабачке ученике са слабијим финансијским

могућностима да се оснаже у припреми пријемног испита и да скромни буџет својих
родитеља сачувају од додатних издатака за приватне часове. У наредном периоду, Центар
планира да се оснажи као стручна ресурсна библиотека за студенте, али и да уведе
категорију летњег учења у просторијама Центра, користећи све предности његове
техничке опремљености.

6.11. Медијска промоција Центра у образовне сврхе
Поред великих активности Центра на писаним извештајима локалним медијима и
садржајима који прате догађаје у Центру за стручно усавршавање, посебан печат медијској
сарадњи је дала емисија „Недељно поподне“ ТВ АС-а и новинар Новиа Којић, који је
снимио 18 кратких серијала од три минута са 18 најбољих едукатора Србије. Ове емисије и
прилози су емитоване сукцесивно у децембру и јануару и по реакцијама колега из Шапца,
оставиле су изузетан утисак. Осим јаког утиска ови прилози су инспирисали велики број
просветних радника Шапца да наставе да раде, да се усавршавају и да буду креативни.
Поред осталих емисија, директорица Центра овај подухват на представљању најбољих
едукатора Србије граду сматра једним од најзначајнијих.
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ТВ АС, недељни интервјуи са наједукаторима Србије у Недељном поподневу (трају већ 8
недеља) – ЦСУ је у сарадњи са ТВ АС-ом договорио промоцију правих образовних
вредности кроз троминутне интервјуе који ће се емитовати у недељном поподневу са
најбољим едукаторима Србије по избору Удружења „Живојин Мишић“.

7. ДОНАТОРИ ЦЕНТРА
На динарском донаторском рачуну Центра за стручно усавршавање, нашле су се три
уплате:
1. Фирма „Рефлекс“ је уплатила 8.000 РСД за организацију конференције наједукатора
Србије у новембру 2016.
2. Фирма „Сет“ је уплатила 10.000 РСД за организацију конференције наједукатора
Србије у новембру 2016.
Обе суме су потрошене на израду мајица и промотивног материјала ове
конференције за 22 присутна најбоља едукатора Србије . Рачун који указује како су
усмерени новци од донација је послата у обе фирме које су новац донирале са
пропратним текстом.
Такође, трећа донаторска сума, је заправо девизна, и долази од професора др Биохемије
Милана Ружича из Словеније. Она износи 500 еура и приликом уплате у Трезор Србије
износила је 485 еура.
Према ставу и идеји овог научника, наведена сума биће потрошена на репарацију
инсталација у Парку науке и на израду или куповину нових параболичних огледала.
У наредном периоду, Центру су се јавили још неки динарски донатори, поштујући и
подржавајући идеју за усавршавањем просветних радника који некада имају посебне
захтеве, које Каталог акредитованих семинара, не може да обухвати.
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8. ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ ЗА
2017. ГОДИНУ
Директорица

Центра за стручно усавршавање је дала свој предлог активности

начелници финансија и начелници друштвених делатности. У самом финансијском плану
врло мало ових програмских активности је планирано за 2017. годину. Директорица се
нада да ће у ребалансу буџета бити додељен један део средстава за планиране програмске
активности, уважавајући чињеницу да ће Центар у наредном периоду остварити већу суму
у сопственим приходима од оне која је планирана тренутним буџетом.
Р.
бр.

Активност

1.

Најбољи едукатори Србије

2.

Конференција о екологији

3.

Конференција Master class - информатика

4.

Ноћ истраживача

5.

Стручни скуп о инклузији

6.

Дан Центра за стручно усавршавање

7.

Фестивал науке

8.

Формирање тима за писање пројеката

9.

Постављање стаза у Парку науке

10.

Пројекат осветљења у Парку науке

11.

Допуна књижног фонда и формирање медијатеке

12.

Застакљивање ормана у библиотеци

13.

Репарација инсталација у Парку науке

14.

Прилагођавање објекта особама са посебним потребама

15.

Набавка моторне тестере
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16.

Колица за шаховске фигуре

17.

Кречење целе институције

18.

Уређење ентеријера, цвеће и расадник Пољопривредне школе

19.

Ригипс преграда - канцеларија

20.

Прање фасаде

21.

Репарација ограде

22.

Издавање Годишњака Центра за стручно усавршавање

23.

Услуге по уговору (са сопствених средстава) куповина 6 Семинара
везаних за стручне потребе подружница које превазилазе понуду
Каталога за стручно усавршавање запослених у образовању

Табела бр.2: Оријентациони план активности Центра за 2017. Годину
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9. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ПАРКА НАУКЕ

Парк би требало иновирати и развијати у следећим правцима:
1. Извршити репарацију постојећих инсталација (параболична звучна огледала)
2. Додати оптичку линију, Галилејев жљеб, пројекат клатна
3. Поплочати јасно стазе математичком прогресијом плочица pentrose steps (Harry
Potter)
4. Направити нова двојезична објашњења за посетиоце
5. Увести бројач посетилаца (по принципу barcode-а) на улазу
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6. Омогућити приступ особама са посебним потребама
7. Озвучити инсталације

Идеја за степенице у Парку науке – Penrose steps

Парк науке је постао део туристичке понуде града Шапца у сарадњи са Туристичком
организацијом Шапца. Парк представља место за ширење идеја ПОКО-пројекта у Србији,
али и у југоисточној Европи, те као такав има улогу „ментора“ свим осталим парковима
науке у Србији.
Уз логистичку помоћ Парка науке, Центар би обележавао датуме од великог значаја
за светску и домаћу науку, нпр. : Дан равнодневнице, Српски дан науке, Дан рођења
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Николе Тесле, годишњицу рођења Михајла Пупина, годишњица рођења Милеве МарићАјнштајн, као и других научника којима је настанак Парка инспирисан.
Центар спрема поновно отварање сарадње са Швајцарском амбасадом (важно је
имати на уму да је Швајцарска агенција за сарадњу и развој кроз неколико значајних
тачака: Драга Љочић, Милева Марић-Ајнштајн, др Коста Николић (циришки студенти XIX
века и нови искораци XXI века).
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10. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И ПЛАН ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ
Финансијски извештај Центра за стручно усавршавање у јануару месецу је доступан
Центру у дигиталном облику, будући да га ажурира и ради Финансијска служба Градске
управе. Од 1.1.2017. препорука ДРИ је да финансијско пословање Центра за стручно
усавршавање преузме приватна књиговодствена агенција. У ишчекивању ове одлуке,
Центар се полако припрема да се запослена која је заправо технички секретар оснажи за
попуњавање Захтева за буџетска средства, спецификацију конта и праћење потрошње кроз
ставке финансијског плана, да би могла да буде сарадник изабраној књиговодственој
агенцији. Испод се налази финансијски план, за 2017. годину (усвојен 18.11. 2016. на
Скупштини Града), као и финансијски извештај, односно завршни рачун Центра за 2016.

БР.КОНТА
411
411111
412
412111
412211
412311
413
413161
414
414111
414121
414311
414313
414411
415
415112

НАЗИВ ТРОШКА
Плате и додаци
ПЛАТЕ И ДОДАЦИ
Доприноси на терет послодавца
доприноси ПИО
Допринос за здравство
Допринос за незапосленост
Накнаде у натури
Паркирање
Социјална давања
Породиљска права
Боловање преко 30 дана
Отпремнина
Отпремнина за случај смрти
запослених
Помоћ у лечењу
Накнаде за запослене
Накнаде за превоз на посао и са посла

ИЗНОС
БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА

ИЗНОС
СОПТСВЕНИХ
СРЕДСТАВА

3.000.000,00
3.000.000,00
537.000,00
360.000,00
154.500,00
22.500,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
50.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
50.000,00
250.000,00
250.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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416
416111
421
421111
421211
421222
421224
421225
421311
421321
421324
421325
421391
421411
421412
421414
421421
421511
421512
421519
421521
421919
422
422111
422211
423
423191
423311
423392
423421
423431
423441
423591
423592
423621
423711
423712
423911
424

Награде, бонуси и остали посебни
расходи
Јубиларне награде
Стални трошкови
Трошкови платног промета
Услуге за електричну енергију
Услуге грејања – угаљ
Лож уље
Централно грејање
Услуге водовода и канализације
Дератизација
Услуге изношења смећа
Услуге чишћења
Допринос за коришћење грађ.
земљишта
Телефон
Интернет и сл.
Услуге мобилног телефона
Пошта
Осигурање зграде
Осигурање возила
Осигурање остале имовине
Осигурање запослених
Остали непоменути трошкови
Трошкови путовања
Трошкови дневница- динарске
Трошкови дневница -девизне
Услуге по уговору
Административне услуге
Услуге образовања и усавршавања
запослених
Издаци за стручне испите
Услуге информисања јавности
Услуге рекламирања
Медијске услуге радија и телевизије
Накнаде члановима управних одбора
Остале стручне услуге
Угоститељске услуге
Репрезентација
Поклони
Остале опште услуге
Специјализоване услуге

50.000,00
50.000,00
2.000.000,00
45.000,00
400.000,00
0,00
1.100.000,00
0,00
50.000,00
20.000,00
60.000,00
20.000,00
0,00
50.000,00
75.000,00
100.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
50.000,00
15.000,00
35.000,00
3.500.000,00
30.000,00
900.000,00
0,00
0,00
50.000,00
40.000,00
0,00
0,00
960.000,00
0,00
20.000,00
1.500.000,00
100.000,00

0,00
0,00
300.000,00
40.000,00
200.000,00

30.000,00

30.000,00
10.000,00
10.000,00
300.000,00

300.000,00

0,00
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Услуге очувања животне средине
424611 (еко динар)
424631 Геодетске услуге
424911 Oстале специјализоване услуге
425
Текуће поправке и одржавање
Остале услуге и материјали за текуће
425119
поправке
425191 Тек. поп.и одр. осталих објеката
Остале поправке и и одржавање
425229 административне опреме
Тек.поп и одржавање опреме за
425261 образовање
426
Материјал
426111 Канцеларијски материјал
426123 Униформе
Стручна литера. за образов.
426312 запослених
426411 Бензин
426812 Хигијенски производи
426913 Aлат и инвентар
426911 Материјали за посебне намене
Остале донације, дотације и
465
трансфери
Остале донације, дотације и
трансфери) Средс. По основу Закона о
465 привременом утврђивању основица)
472
Накнаде за образовање
472714 Студентске стипендије
472931 Једнократне помоћи
481
481931
481941
481942
481991
482
482231
482291
482361
482421
511

Дотације невладиним
организацијама
Дотације верским заједницама
Дотације удружењима грађана
Дотације политичким странкама
Дота. оасталим непрофитним
институцијама
Остали порези
Регистрација возила
Остали порези
Судске таксе
Републичке казне
Зграде и грађевински објекти

0,00
20.000,00
80.000,00
100.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

60.000,00
20.000,00

0,00
0,00

20.000,00

0,00

0,00
300.000,00
0,00
0,00

0,00
100.000,00
0,00
0,00

0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00

700.000,00

0,00

700.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

10.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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512
512611
513

100.000,00
0,00
Машине и опрема
50.000,00
Опрема за образовање
50.000,00
0,00
Остала основна средства
50.000,00
50.000,00
0,00
УКУПНО
10.947.000,00
Табела бр.3: Финансијски план – спецификација

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710.000,00
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11. ЗАКЉУЧАК
Центар за стручно усавршавање је у 2016. години је оснажен у економском и
финансијском смислу много стабилније, темељније и прецизније него претходних година.
Недостајућа правна акта су усвојена уз одлуку Управног одбора, Центра. Сва усвојена
правна акта још увек чекају експертизу правне службе Градске управе у складу са дописом
Начелнику Градске управе и евентуалну корекцију на Управном одбору.
Најбитнији документи који су усвојени су Пословници о раду Надзорног и
Управног одбора. Директорица Центра је одлучила да се не бави чињеницама од
круцијалне важности, а то је како су Центар за стручно усавршавање, односно УО и НО
радили 6 година без пословника о раду. Директорица Центра је написала Службену
белешку везану за ову проблематику и доневши одлуку да ради у функцији ефикасности и
сврсисходности рада Центра за стручно усавршавање. На жалост до краја 2016. године
Надзорни одбор се састао само једном са циљем да усвоји Пословник о свом раду.
Управни одбор је имао малу већу динамику од Надзорног одбора и састајао се чешће, што
се одразило на функционисање институције у најповољнијем могућем смислу. Мандати
свим члановима (осим два нова који кооптирани) су истекли крајем децембра 2016.
СНАГЕ ЦЕНТРА: Најбитнија предност и снага Центра је број акредитованих семинара
(25), што је и највећи број

акредитованих семинара од свих центара за стручно

усавршавање у Србији. Снага Центра се огледа и у његовој техничкој опремљености и
могућности да шири своју делатност рада. Такође, велика предност Центра је у његовом
тржишном пословању, кроз размену и продају семинара које је центар акредитовао, затим
комерцијализацију изузетних простора. Још једна битна чињеница којом се Центар може
сврстати у ред аутентичних, је и постојање Парка науке (у дворишту Центра) као 3-Д
уџбеника, јединог такве врсте у Србији. Поменути Парк је и туристичка дестинација, али и
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место савладавања градива кроз огледне и угледне часове наставника шабачких основних
школа.
СЛАБОСТИ ЦЕНТРА: Ниска примања запослених у Центру која су нижа од примања
запослених у Градској управи, мада је Центар за стручно усавршавање индиректни
буџетски корисник, али и јавна усанова чији је оснивач Град. Кадровска политика.
Центар нема довољан број запослених који би преузели значајну активност писања
пројеката, организовања, осмишљавања и акредитацију стручних скупова и семинара.
Такође Центар у својој систематизацији радних места, никада није имао предвиђену особу
за чишћење, одржавање круга зграде, шишање траве и живе ограде, нити за вођење
приручне кухиње током Семинара.

Број запослених у садашњој ситуацији једва да

омогућава опстанак и радни режим Центра. Као последица малог броја кадрова, велики
део активности везаних за Парк науке се не може остварити или трпи. У овој години,
доласка в. д. директора, финансијско пословање Центра није транспарентно, нити се
може позвати у свим доменима на адекватну администрацију нити на финансијски план.
Директору нису „видљиви“ рачуни, нити финансијско пословање у претходном периоду.
Одлука да Центар уђе под окриље Друштвених делатности, ће новом руководиоцу дати
једну врсту „опуштености“, јер ће моћи да прати финансијско пословање институције на
много бољи и прецизнији начин. Из 2016. Године, Центар за стручно усавршавање излази
економски и правно оснажен, мада у радном односу нема нити свог економисту, нити
правника. Семинари се одржавају према утврђеним плановима и наставника и Годишњим
плановима стручног усавршавања школа, Центар је за 6 месеци од јуна до децембра 2016.,
развио и низ нових активности које у великој мери обликују стручно усавршавање у
наставника у нашем граду, као што је на пример: програмерска секција, FLL такмичење,
Стручни скуп о инклузији, Скуп најбољих едукатора Србије за 2014. и 2015. годину. Уз
адекватну и праву подршку Градске управе, Центар има шансе да развије вишеструко своје
активности, према плану Центра 2016-2012. који се налази на сајту институције.
http://csusabac.rs/sest-godina-centra-za-strucno-usavrsavanje/
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Шабац, 19.1.2017.
Годишњи извештај Управном одбору о раду Центра за стручно усавршавање, подноси

---------------------------------------------------------------------Директор Центра, мр Татјана Марковић Топаловић
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