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1. ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ – САДАШЊЕ СТАЊЕ 

Крупне социјалне, економске, техничко-технолошке и демографске промене са којима 

се суочава Мачвански округ намећу потребу да се креира отворен и флексибилан 

систем образовања одраслих који комбинује све нивое, облике и путеве учења од 

елементарног до високошколског, иницијалног и континуираног, формалног, 

неформалног и информалног образовања. 

Основне активности у овој области обухватиће заједничку активност кључних актера у 

подручју стручног образовања и оспособљавања на: 

- повећању партиципације одраслог становништва у програмима и пројектима 

образовања и учења; 

- успостављању широке мреже разноврсних институција и организација за 

образовање одраслих; 

- подстицању продукције програма, пројеката и активности образовања и учења 

одраслих који су релевантни за социјални и економски развој, за повећану 

запошљивост радно активног становништва (програми за тржиште рада и 

програми континуираног образовања). 

У претходном периоду ЦСУ – Тренинг центар је успоставио сарадњу са великим 

бројем послодаваца који послују у Шапцу. Велики број послодаваца је том приликом и 

анкетиран у смислу истраживања тржишта рада и развијања Тренинг центра.  

У Тренинг центру је у овој години организовано више обука за незапослена лица и то: 

две обуке за рад на рачунару и по једна обука за рад на 3Д штампачу и обука за рад на 

нумерички управљаној глодалици. 

У оквиру Тренинг центра оформљена је и Академија за обновљиве изворе енергије и 

набављена опрема кроз пројекат за обуку незапослених лица. 

Центар за стручно усавршавање поседује изузетно велико искуство у утврђивању 

потребе за стручним усавршавањем у региону;  у одабиру одабраних програма 

стручног усавршавања и даје предност оним програмима за које процени да на 

најцелисходнији начин обезбеђује постизање општих стандарда постигнућа; у 

усавршавању програма за обуку наставника и других запослених у васпитно - 

образовном систему у сарадњи са Школском управом; у организацији семинара, обука 

и других активности просветних радника; у вредновању квалитета програма стручног 

усавршавања; у обезбеђивању објекта за обуку; у оснивању и функционисању Центра 
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за ресурсе за запослене у образовању и формирању и одржавању базе података о 

полазницима и програмима који су реализовани у Центру. 

Средње  школе   су  пре  свега  намењене  популацији  младих  и  у  програмском  и 

организационом  смислу  су  затворене  за  одрасле.   Иако  Закон  о  средњој  школи 

дозвољава  школама  да  се  баве  преквалификацијом,   доквалификацијом,  стручним 

оспособљавањем   и   специјализацијом,   застарели   програми   и   потпуно   школски 

(традиционални)  начин  организације  рада  су  «затворили»  школу  за  одрасле.  

Према постојећим прописима школе не реализују наставу (обуку, тренинг) за одрасле 

већ само организују полагање испита из појединих предмета што школу чини 

неприступачном и неатрактивном за одрасле.  

Имајући у виду данашњу социјално-економску ситуацију коју карактеришу низак ниво 

техничко-технолошке и економске развијености, интензивна власничка 

трансформација, намеће се закључак да су неминовне промене у овој области које би за 

последицу имале економски раст и развој региона.  

2. 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,  културом, науком и 

технолошким развојем ЦСУ ће и промовисати промене које шире стручна знања и које 

доприносе свеукупном развоју друштва. 

Такође визија Центра је да се кроз нове акредитације ЈАВНО ПРИЗНАТОГ 

ОРГАНИЗАТОРА ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ у складу са Законом о образовању 

одраслих развија у савремен центар за образовање одраслих у складу са потребама 

тржишта рада. Усклађивањем компетенција незапослених лица (бесплатним обукама) 

са захтевима тржишта рада, а запослених са захтевима послодаваца, бићемо у 

могућности да подигнемо ниво компетенција полазника обука што ће резултирати 

већим запошљавањем незапослених лица. 

Наш значај у будућности је: 

  Тренинг центар за образовање одраслих, као наставно-организациона јединица 

за стручно образовање својом делатношћу на образовању одраслих 

незапосленима ће увећати шансе да дођу лакше и брже до посла, запосленима ће 

омогућити да остварују боље резултате на послу, односно да задрже постојећи 
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посао или пређу на други, који изискује нове вештине,  знања и компетенције.  

Центар треба да постане средина за учење која охрабрује учење одраслих и која 

је прилагођена одраслим људима,  њиховим развојним  потребама,  

могућностима и особеностима учења, што  у  првом  реду  подразумева  

флексибилност  у  организацији  и  реализацији програма   (адекватност   

времена,   места,   простора   и   опреме   за   учење)   и оспособљеност   

наставника   и  инструктора  за   рад  са   одраслима   (примена адекватних 

стратегија, метода и техника учења и поучавања).  

3. МИСИЈА 

Тренинг центар за образовање одраслих тежи да:  

- повећа   стопу   партиципације   одраслих   у   програмима   образовања,   обуке   

и оспособљавања и допринесе развоју људског капитала;  

- подржи социјално-економски раст и развој региона и земље у целини и 

допринесе интеграцији земље у глобалну, посебно европску, економију;  

- омогући привредно реструктуирање региона и увођење нових технологија ;  

- омогући  појединцима  запошљивост,   професионални  развој  и  мобилност,   

пуну социјалну партиципацију и лично самоиспуњење;  

- допринесе  оживотворењу  концепта  доживотног  учења/образовања, 

успостављању економије и друштвене организације засноване на знању. 

 

4. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЦЕНТРУ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

ОПШТИ ПОДАЦИ: 

ЦЕНТАР за стручно усавршавање Шабац, Шабац основан је одлуком Скупштине града 

Шапца бр. 020-105/2009-14 од 25.09.2009. године. Оснивач Центра је град Шабац. 

ПОСЛОВНО ИМЕ: 

Центар за стручно усавршавање Шабац 

СЕДИШТЕ: 

15000 Шабац, Николе Тесле 1/А 

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 

 Остало образовање 
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 Центар остварује делатности кроз следеће задатке: 

 - утврђује потребе за стручним усавршавањем у региону;   

- 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 васпитно - 

образовном 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. 

МАТИЧНИ БРОЈ: 17783165 

ПИБ: 106619708 

5. ИСТОРИЈАТ ЦСУ 

Историјат Центра за стручно усавршавање у васпитно-образовном систему 

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. 
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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 васпитно-  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 300 семинара годишње 

акредитованих од стране Центра за стручно усавршавање широм наше земље, а ове 

семинаре у просеку похађа преко 5 000 просветних радника.  

6. ДЕЛАТНОСТ И ЦИЉЕВИ ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  

Делатност Центра је:  

 Шифра 85.59 - Остало образовање 

 Шифра 85.51 - Спортско и рекреативно образовање 

 Шифра 85.52 - Уметничко образовање 

 Шифра 85.60 - Помоћне образовне делатности 

 Шифра 55.90 - Остали смештај 

 Шифра 56.10 - Делатности ресторана и покретних угоститељских услуга 

 Шифра 56.21 - Кетеринг 

 Шифра 56.30 - Услуге припремања и послуживања пића 

 Шифра 58.11 - Издавање књига 

 Шифра 58.14 - Издавање часописа и периодичних издања; 

 Шифра 58.19 - Остала издавачка делатност;  
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 Шифра 59.20 – Снимање и издавање звучних записа и музике 

 Шифра 62.01 - Рачунарско програмирање 

 Шифра 62.02 - Консултантске делатности у области информационе технологије 

 Шифра 63.11 - Обрада података, хостинг и сл.;  

 Шифра 63.12 - Веб портали 

 Шифра 70.21 - Делатност комуникација и односа са јавношћу 

 Шифра 72.20 – Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама; 

 Шифра 74.30 - Превођење и услуге тумача 

 Шифра 82.19 - Фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована 

канцеларијска подршка 

 Шифра 82.30 - Организовање састанака и сајмова 

Центар обавља следеће стручне послове: 

- Утврђује потребе за стручним усавршавањем у региону 

- Врши избор одобрених програма стручног усавршавања и даје предност оним 

програмима за које процени да на најцелисходнији начин обезбеђују постизање 

општих стандарда постигнућа; 

- Усавршавање програма за обуку за наставнике и друге запослене у образовању у 

сарадњи са Школском управом; 

- Организација семинара, обуке и других активности просветних радника; 

- Вреднује квалитет програма стручних усавршавања; 

- Обезбеђивање објекта за обуку; 

- Оснивање и функционисање Центра за ресурсе и запослене у образовању 

- Формирање и одржавање базе података о полазницима и програмима који су 

реализовани у Центру; 

- Пружање услуге у образовању. 

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)  
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 Примена и спровођење Стратегије развоја образовања до 2020. године у складу са 

препорукама Завода за унапређивање образовања и васпитања, а уз ослањање на 5 

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.  

7. УСЛОВИ РАДА ЦСУ И ТРЕНИНГ ЦЕНТРА 

Материјално – технички услови рада ЦСУ 

 Нацрт објекта и структура ЦСУ 

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. 

 Мултимедијална учионица (климатизована) са 24 савременa, умреженa 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 

интернет везом и пројектором, и са озвучењем. 

 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. 

У следећој табели приказана је структура и величина свих врста просторија према 

намени.  
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 Зграда 

Бр. Пов. 

Конференцијска сала 1 110 m2 

Учионица 1 48 m2 

Ресурс центар 1 65 m2 

Рачунарска учионица 1 42 m2 

Канцеларија 3 43 m2 

Трпезарија 1 42 m2 

Ходници и степенице 2 120 m2 

Купатила 4 27 m2 

Купатило за инвалиде 1 3 m2 

УКУПНО  500 m2 

 

Материјално – технички услови рада ТРЕНИНГ ЦЕНТРА 

 Нацрт објекта и структура ТРЕНИНГ ЦЕНТРА 

Тренинг центар располаже са око 164 m² простора који обухватају:  

 Сала за састанке 40 места са wireless интернетом. 

 Клуб и бар 20 места са wireless интернетом. 

 Канцеларија на спрату 12 места са wireless интернетом. 

У следећој табели приказана је структура и величина свих врста просторија према 

намени.  

 Зграда 

Бр. Пов. 

Основа приземља 

Трем 1 19,2 m2 

Улазни део 1 10,2 m2 

Степениште 1 1,1 m2 

Сала за састанке 1 40,8 m2 

Клуб 1 29 m2 

Бар 1 5,9 m2 

Помоћна просторија 1 5,3 m2 

Предпростор 1 2,1 m2 

Предпростор ж 1 4,2 m2 

WC 1 1,5 m2 

Туш 1 1,2 m2 

Предпростор м 1 4,5 m2 

WC 1 1,4 m2 

Туш 1 1,4 m2 

Основа спрата 

Степениште 1 2,6 m2 

Галерија 1 1,7 m2 

Канцеларија 2 31,9 m2 

   

УКУПНО  164 m2 
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Наставна средства 

Табеларни преглед основних тј. значајних учила 

ОПИС КОМАДА 

Рачунари 43 

Колор телевизори 3 

Пројектори 5 

Појачала 1 

Штампачи 7 

Машина за коричење 1 

Микрофони бежични 2 

Микрофони стони 5 

Пројекциона платна 6 

Звучници 2.1 5 

Звучници за појачало 2 

Телескопи 2 

ЦНЦ симулатори 4 

3Д штампач 2 

3Д скенер 2 

Уређај за прераду целулозног 

отпада 

1 

 

Набавка средстава 

- Планира се набавка паметне табле 

- Планира се повећање библиотечког фонда како књигама из ђачке лектире тако и 

стручном литературом 

- Опремање кабинета за стране језике 

- Надоградња рачунара (побољшање конфигурације) 

- Мера за побољшање материјалних услова 

Кадровски услови рада ЦСУ 

У ЦСУ запослено је 3 лица по систематизацији и једно лице по уговору о привременим 

и повременим пословима, док је радница на одржавању чистоће ангажована преко 

агенције.  

Квалификаcиона структура свих запослених приказана је у следећим табелама при чему 

се мора нагласити да табеле приказују све запослене који раде али сви нису ангажовани 

са пуним радним временом. 
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ВРСТА СТР: ВИСОКА ВИША СРЕДЊА ОСНОВНА 

Степен VII2 VII1 VI V IV III I 

Стр. сарад.  2      

Пом. тех.   1  1   

УКУПНО  2 1  1   

 

Структура кадрова према годинама радног стажа 

Године стажа / број извршилаcа 

Врста послова 1 – 5 5 – 10 10 – 15 15 – 2 0 20 – 30 Преко 

30 

Свега 

У настави        

Руководећи     1   

Административни    1    

Помоћни и остали        

Стручни сарадници 1  1     

Укупно  1  1 1 1   

 

Образовна структура запослених 

Ред. 

бр. 
Презиме и име Школа ССС 

1.  

Бранко 

Филиповић 
Факултет за менаџмент Нови Сад 

VII-

1 

2.  
Душан Којић 

Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин, 

Универзитет Нови Сад 

VII-

1 

3.  
Милица Тирић Економски факултета, Универзитет у Нишу 

VII-

1 

 

Услови у погледу кадра за остваривање активности образовања одраслих 

Ради реализације програма из члана 3. став 1. Правилника о  ближим условима у 

погледу програма, простора, опреме и наставних средстава за стицање статуса јавно 

признатог организатора активности образоавња одраслих („Службени гласник РС“, 

број 89 од 27.10.2015.), ЦСУ ће по потреби ангажовати извођаче програма образовања 

одраслих (предавач, тренер, водитељ, инструктор), који имају одговарајуће образовање 

утврђено стандардом квалификације и програмом из члана 3. став 1. овог правилника 

(наставници , који имају одговарајуће образовање у складу са правилницима који 

прописују степен образовања наставника у основној и средњој школи). 

Такође ЦСУ се обавезује да ангажује стручног сарадника андрагога, психолога и 

библиотекара који имају одговарајуће образовање, у складу са правилницима који 

прописују степен и врсту образовања стручних сарадника у основној и средњој школи. 
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Услови средине у којој ЦСУ ради  

У просторијама ЦСУ могуће ће бити организивати едукације из страних језика, 

информатичке обуке, обуке за предузетништво… 

За обуке из металске и машинске и грађевинске струке користиће се простор и опрема 

Техничке школе. 

За обуке из текстилне струке користиће се простор и опрема хемијске техничке школе. 

За обуке из угоститељства и туризма користиће се простор и опрема економске  школе. 

 

8. ДОСАДАШЊА ИСКУСТВА НА СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА 

ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ 

 

ВРСТЕ КУРСЕВА И ОБУКА 

 

ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

Преглед података о пруженим услугама за период 2011 -2022◦ ·  

Активности за наставнике ,стручне сараднике, васпитаче и директоре   

· Активности 2011.г. 

 

активност број број 

учесника 

акредитовани семинари из каталога 70 1960 

други семинари за просветне раднике 1 28 

УКУПНО 71 1988 

 

· Активности 2012.г. 

 

активност број број 

учесника 

акредитовани семинари из каталога 98 2744 

други семинари за просветне раднике 54 1512 

УКУПНО 152 4256 
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Активности 2013.г. 
 

активност број број 

учесника 

акредитовани семинари из каталога 103 2884 

други семинари за просветне раднике 19 532 

УКУПНО 122 3416 

 

· Активности 2014.г. 

 

активност број број 

учесника 

акредитовани семинари из каталога 184 5152 

други семинари за просветне раднике 10 280 

УКУПНО 194 5432 

 

· Активности 2015.г. 

 

активност број број 

учесника 

акредитовани семинари из каталога у ЦСУ 46 1288 

акредитовани семинари из каталога ван ЦСУ 158 4424 

друге активности за просветне раднике  40 1120 

Активности ван просвете 92 4496 

УКУПНО 336 11328 
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· Активности 2016.г. 

 

активности број број 

учесника 

акредитовани семинари из каталога у ЦСУ 29 841 

акредитовани семинари из каталога ван ЦСУ 209 6019 

друге активности за просветне раднике  57 1910 

Активности ван просвете 104 4946 

УКУПНО 399 13716 

   

 

· Активности 2017.г. 

 

активности број број 

учесника 

акредитовани семинари из каталога у ЦСУ 35 992 

акредитовани семинари из каталога ван ЦСУ 246 7096 

друге активности за просветне раднике  70 2421 

Активности ван просвете 110 5268 

УКУПНО 461 15777 

   

· Активности 2018.г. 

 

активности број број 

учесника 

акредитовани семинари из каталога у ЦСУ 32 928 

акредитовани семинари из каталога ван ЦСУ 241 6973 

друге активности за просветне раднике  72 2576 

Активности ван просвете 178 8896 

УКУПНО 535 19373 
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· Активности 2019.г. 

 

активности број број 

учесника 

акредитовани семинари из каталога у ЦСУ 40 1364 

акредитовани семинари из каталога ван ЦСУ 201 5778 

друге активности за просветне раднике  131 4562 

Активности ван просвете 270 12624 

Парк науке 35 2099 

УКУПНО 677 26427 

 

Активности 2020.г. 
 

активности број број 

учесника 

акредитовани семинари из каталога у ЦСУ 7 196 

акредитовани семинари из каталога ван ЦСУ 50 1350 

друге активности за просветне раднике  10 385 

Активности ван просвете 95 3230 

Парк науке 8 432 

УКУПНО 170 5593 
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Активности 2021.г. 
 

активности број број 

учесника 

акредитовани семинари из каталога у ЦСУ 26 728 

акредитовани семинари из каталога ван ЦСУ 45 1300 

друге активности за просветне раднике  48 1488 

Активности ван просвете 89 3382 

Парк науке 6 368 

УКУПНО 214 7266 

 

Активности 2022.г. до октобра 
 

активности број број 

учесника 

акредитовани семинари из каталога  55 1624 

друге активности за просветне раднике  34 870 

Активности ван просвете 125 4424 

Парк науке 31 2356 

УКУПНО 171 6980 
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Списак програма ЈПОА неформалног образовања одраслих који су изведени у 

последње 4 године – акредитоване обуке код Агенције за квалификације 

Назив програма акредитованог програма Период 

реализације 

Број 

полазника 

Основе коришћења рачунара (Windows, MS 

Word, MS Excel, Интернет) 

2020 18 

Основе коришћења рачунара (Windows, MS 

Word, MS Excel, Интернет) 

2021 17 

Обука за оперативно коришћење 3Д штампача 2020 4 

Обука за оперативно коришћење 3Д штампача 2021 7 

Програм обуке за рад на нумерички управљаној 

глодалици ( цнц глодалици ) 

 

2020 4 

Програм обуке за рад на нумерички управљаној 

глодалици ( цнц глодалици ) 

 

2021 12 

Основни курс енглеског језика – А1 2021 18 

Обука за гљиве 2022 6 

Основе коришћења рачунара (Windows, MS 

Word, MS Excel, Интернет) 

2022 5 

Основни курс енглеског језика – А1 2022 5 

Акредитација курса за монтера специјалиста за 

соларно-топловодне системе 

2022 5 

Обука за инсталатера фотонапонских система 2022 5 

 

1. Акредитациони период 01.09.2016 – 01.09.2018 

           25 акредитованих семинара 

           Одржано преко 350 семинара (01.09.2016-07.12.2017) 

 

2. Акредитациони период 01.09.2018 – 01.09.2021 

            25 акредитованих семинара 

           Одржано 358 семинара (01.09.2018-07.12.2021) 
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Активности 2014 - 2022.г. 

активности број број 

учесника 

Посете Парку науке 181 12035 

 

Конференција 16-17.10.2017. 

Одговорност директора у  образовном систему Републике Србије 

активности број 

учесника 

Директори Шабачких школа 20 

Остали директори 366 

 

Конференција 13-15.11.2018. 

Актуелности у образовном систему Републике Србије 2 

активности број 

учесника 

Директори Шабачких школа 24 

Остали директори 238 

 

Конференција 27-28.04.2021. 

Актуелности у образовном систему Републике Србије 3 

активности број 

учесника 

Директори Шабачких школа 12 

Остали директори 158 
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Конференција 05-07.10.2022. 

„Професионална подршка руководиоцима установа у образовању - Актуелности у 

образовном систему Републике Србије 

активности број 

учесника 

Директори Шабачких школа 10 

Остали директори 156 

 

Активности укупно  

активности број број 

учесника 

акредитовани семинари из каталога 2011-

2022 

1959 56023 

друге активности за просветне раднике  2015-

2022 

462 15332 

Активности ван просвете 2015-2022 1055 45183 

УКУПНО 3476 116538 

   

 

 

9. ЦИЉЕВИ ТРЕНИНГ ЦЕНТРА 

У складу са техничко-технолошким потребама предузећа, тржиштем рада и појединаца, 

основни циљеви центра су да: 

- дају, одрже и унапреде ниво квалификација, односно стручних знања, вештина и 

компетенција одраслих људи;  

- прате,    процењују   и   испитују   регионалне    потребе   тржишта   рада    за 

компетенцијама,  занимањима,  и кореспондирајућим знањима и вештинама и у складу  

са  тим  модификују  постојеће  и  развијају  нове  програме  и  курсеве, односно 

модуле;  

- прикупљају,  продукују  и  шире  информације  о  потребама  за  

компетенцијама, знањима, вештинама, програмима и институцијама и могућностима 
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образовања, оспособљавања и обуке у региону;  

- као један од актера креирања политике и стратегије регионалног развоја прате и 

анализирају последице своје делатности на регионалном тржишту рада.  

Циљ тренинг центра је да његова делатност  почива  на  сарадњи и  парнтерству  са  

различитим социјалним  партнерима  (националним,   регионалним  и  локалним  

властима, послодавцима    и    њиховим   асоцијацијама,    синдикатима)    и   

различитим интересним  групама  и  организацијама  (предузећима,  коморама,  

службама  за запошљавање,    стручним,    научно-истраживачким    организацијама,    

другим образовним институцијама и појединцима. Тренинг центар се бави 

информисањем,  саветовањем  и  вођењем  у  избору  програма  обуке,  

оспособљавањем  и каријерним вођењем образовања у складу са индивидуалним 

преференцијама,  потребама локалне заједнице и тржишта рада, који се остварују у 

тесној сарадњи са Националном агенцијом за запошљавање, односно њеним 

регионалним и локалним филијалама. Затим услуге консалтинга као  специфичне  

услуге  предузећима  за  развој људских  ресурса,  анализа потреба за знањима и 

вештинама и анализа  потреба за обуком и оспособљавањем, као и  консалтинг за развој 

планова људских ресурса. 

10. ЦИЉНЕ ГРУПЕ 

 

Ургентна  потреба је да се унапреди  постојећа образовна структура, превазиђе  тешка 

социјално-економска  ситуација  оличена  у  ниској  стопи привредног   раста,   ниском 

степену   и   обиму   техничко-технолошких   промена, спремности  и  способности 

привреде  за  увођење  нових  производа  и  технологија, константном паду 

запослености и драстичном расту незапослености. Имајући предходно у виду, 

најважније циљне групе би биле:  

-          образовање одраслих у производном сектору 

- образовање одраслих у услужном сектору; 

- образовање за развој предузетништва; 

- образовање за промене занимања и посла током живота; 

- повећање   значаја  генеративних  способности  и  кључних  вештина   у  раду, 

запошљавању  и  даљем  образовању  и  учењу  (критичко  мишљење,  логичко 

резоновање,  аутономно  морално  суђење,  интерперсоналне  и  комуникационе 
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вештине, посебно информатика и страни језици); 

- промене у концепту запошљавања - од сталне запослености ка запошљивости и 

флексибилним  облицима  запошљавања  (повремена  запосленост,   делимично 

запошљавање, хонорарни рад, пројектно запошљавање и сл).  

Одрасли имају,  како формално-правну,  тако и реалну могућност да стичу образовање, 

оспособљавају  се  и  обучавају  кроз  облике  и  програме  центара  за  континуирано 

образовање  одраслих,  што  резултира  одговарајућим  дипломама  и  сертификатима. 

Континуирани  развој и адекватан  квалитет рада  Центри обезбеђују  кроз  реализацију 

акредитованих,  односно  сертификатних програма  оспособљавања  и обуке  што значи 

кроз реализацију програма (модула) који се:  

- заснивају на реалним потребама предузећа, односно потребама тржишта рада;  

- структуирају у складу са адекватном методологијом и процедурама;  

- заснивају  на  добром  управљању  и  одговарајућим  (квалитетним)  ресурсима 

(изводе их оспособљени наставници и инструктори);  

- изводе  у  одговарајућим  физичко-техничким  и  у  складу  са  одговарајућим 

организационим и дидактичким условима;  

- подвргавају континуираном праћењу и евалуацији.  

Спецификација исхода, односно радних компетенција се одвија на основу јасно 

дефинисане процедуре и методологије рада. Различити учесници могу бити укључени у 

спецификацију исхода:  

- наставници и инструктори из средњих стручних школа;  

- универзитетски наставници и експерти из научно-истраживачких институција;  

- практичари, стручњаци у одређеном занимању;  

- представници послодаваца, синдиката и одраслих ученика.  

 

Тренинг центар  за образовање  одраслих  је  започео  своју делатност на образовању 

одраслих у оквиру и на основу постојећих законских решења и могућности, што значи 

да су организовани  они облици образовања и оспособљавања одраслих као што су:  

- преквалификација,  

- доквалификација, стручно оспособљавање и 
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- ванредно  школовање  у  оквиру  квота  које  има  за  сваку  од  ових  делатности 

коју одобри Министарство просвете и спорта.  Лимитирајући фактор за ову врсту 

делатности  је  реална  (не)заинтересованост  појединаца  и  предузећа  која произилази  

у  првом  реду  из  њихове  застареле  програмске  оријентације  и структуре,    

неутемељености    на    реалним    образовним    потребама    и традиционалне 

организације рада. 

Други   и   основни   правац   деловања   центара   је   развој   краткотрајних   програма 

оспособљавања   и  обуке,   односно  модула  за  незапослене  и  програма/модула  за 

континуирано  стручно  усавршавање  запослених  (фрагментарни  модули  и  модули 

кључних квалификација). Имајући у виду подручја рада, образовне профиле и 

проширену делатност Центра можемо одмах реализовати програме оспособљавања и 

обуке са ЛСЗ (Локални савет за запошљавање), Националном службом запошљавања, 

филијала Шабац, привредним друштвима и установама. 

11. ВРСТЕ ОБУКА И ЕДУКАЦИЈА 

 

 Обуке према Правилнику о наставном плану и програму образовања одраслих, бр. 110-

00-00194/2013-02, од 05.07.2013. године и Правилнику о програму огледа обука 

одраслих, бр:110-00-349/08-11, од 27.01.2009. године:  

1. Обука за извођење машинског малтерисања; 

2. Обука за извођење термоизолационих (демит ) фасада; 

3. Обука за једноставне зидарске радове; 

4. Обука за једноставне керамичарске радове; 

5. Обука за руковаоца виљушкаром; 

6. Обука за припрему отпада за рециклажу; 

7. Обука за вулканизера пнеуматика; 

8. Обука за заваривање гасом; 

9. Обука за помоћног грађевинског лимара; 

10. Обука за помоћног стругара; 

11. Обука за руковаоца ЦНЦ машинама; 

12. Енглески језик 

13. Дигитално образовање 

14. Предузетништво 

15. Обука за рад на 3Д штампачу 

16. Обуке инсталатера фото-напонских инсталација за производњу струје и 

грејања 

 

Имајући у виду да у Шапцу делује осам средњих школа са којима непосредно 

сарађујемо постоји могућност организовања обука и курсева и из других подручја рада. 

Програмска  оријентација  Центара  за  континуирано  образовање  одраслих  у  ове  две 

врсте програма заснива се у првом реду на анализи потреба за знањима и вештинама 

локалне  средине,  односно региона.  Разуме  се  да  је  почетна програмска  
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оријентација Центра  за  континуирано  образовање  одраслих  лимитирана  почетном  

или  затеченим стањем материјалних и људских ресурса (наставници и сарадници који 

раде у школи, односно центру).  Почетна програмска оријентација Центара 

произилази и заснива  се  на истраживању тржишта рада и на исказаним 

потребама  тржишта рада.  

12. ФИНАНСИРАЊЕ И ОДРЖИВОСТ  

Ова оријентација у раду и развоју је пут ка обезбеђењу одрживости центара,  односно 

обезбеђењу стабилних и вишеструких извора финансирања.   

Финансирање центара за континуирано образовање на локалном нивоу обезбеђује се из 

више извора: 

1. Локалних буџета (округа и општине)  

Исти  програми  се  подржавају  на  локалном  и  регионалном  нивоу  кроз  различите 

фондове за подстицање локалног развоја, односно фондове за развој људских ресурса. 

Највећи део финансијских средстава центри обезбеђује продајом програма и услуга на 

тржишту заинтересованим предузећима и појединцима.  

2. Прихода које остваре кроз властиту делатност. 

Министарства за рад и запошљавање финансира краткотрајне програме оспособљавања 

и обуке било да она који представљају допринос активној политици запошљавања или 

директно утичу на смањење незапослености:  

- програми самозапошљавања и активног тражења посла 

- програми преквалификације, доквалификације, стручног усавршавања и 

освежавања знања,  

- програме стицања посебних знања и вештина (информартичко образовање и 

учење страних језика),  

- програме обуке на радном месту 

- услуге саветовања и вођења у избору програма и тражењу посла.  

 

Досадашње активности на едукацији одраслих финансиране су углавном из следећих 

извора: 

 Локална самоуправа – образовање запослених у просвети 

 приходи од проширене делатности 

 донације општине и привредних друштава                                                                                                        


