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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЦЕНТРУ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У
ОБРАЗОВАЊУ
Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац основан је са циљем
обављања развојних, саветодавних, истраживачких и стручних послова у
предшколском, основном и средњем образовању и васпитању ради
обезбеђивања бољег квалитета образовног система, као индиректни буџетски
корисник. Почео је са радом 11.11.2010. године уз подршку Швајцарске
агенције за развој и сарадњу (SDC), Скупштине града Лесковца и Министарства
просвете Републике Србије.
У складу са Одлуком Скупштине града Лесковца о оснивању Регионалног
центра за професионални развој запослених у образовању, број 06-12/09-01 од
24.09.2009. године; на основу члана 3. став 1. и члана 4. Закона о јавним
службама („Службени гласник РС“, бр.42/91 и 71/94); члана 21. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/09);
члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07) и члана 25. Статута града Лесковца („Службени гласник града
Лесковца“, број 12/08), одређено је да Центар обавља следеће стручне послове:
-

-

прати потребе запослених у образовању за стручним усавршавањем,
анализира потребе за стручним усавршавањем на терену,
планира обуке и друге видове стручног усавршавања,
организује семинаре и друге облике стручног усавршавања,
креира нове програме стручног усавршавања,
реализује обуке у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и
васпитања,
анализира понуду програма стручног усавршавања,
прати примену различитих програма у пракси,
формира и одржава базу података,
промовише рад Центра и професионални развој запослених,
сарађује са Министарством просвете, науке и технолошког развоја,
Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, Заводом за
унапређивање образовања и васпитања, сарађује са локалном заједницом,
са осталим регионалним центрима, са образовно-васпитним установама,
формира и одржава ресурсни центар, сарађује са социјалним партнерима
и осталим циљним групама.

Центар за стручно усавршавање у образовању поседује:
-

једну конференцијску салу до 120 места, комплетно технички опремљену
(лап-топ, пројектор, презентер, платно, микрофони, озвучење, бела табла,
флип-чарт табла, Smart-board табла)
две савремено технички опремљене учионице до 50 места,
рачунарску учионицу са 14 умрежених рачунара и комплетном
техничком опремом за предавања,
библиотеку снабдевену стручном литературом и наставним средствима
из разних области; Стручна литература је намењена запосленима у
васпитно-образовним установама за припремање наставних часова,
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-

предавања, презентација, семинара, конференција, летње и зимске школе
и др.,
кафетерију,
комплетно опремљен двокреветни апартман са ТВ и wireless конекцијом
– за смештај предавача,
канцеларије запослених,
остале помоћне просторије,
пространо и уређено двориште са летњом учионицом погодно за
различите активности на отвореном.

Научни клуб и Парк науке саставни су део Центра за стручно усавршавање у
образовању у оквиру којих се реализују многобројне радионице, предавања,
обележавају различите манифестације како за наставнике, тако и за ученике, али
и за све заинтересоване грађане. Парк науке је у 2019. години обогаћен са још
пет нових експоната: Кохезија – адхезија, Музиком кроз науку, Даљинар, Икс –
окс и Нум – магнетни сто. Парк науке свакодневно је отворен за посетиоце и ту
се налази укупно осам научних експоната који на отвореном простору и на
занимљив начин приближавају науку деци.
2. ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА
ОБРАЗОВАЊУ

ЗА

СТРУЧНО

УСАВРШАВАЊЕ

У

Оснивачким актима Центра за стручно усавршавање у образовању дефинисана
је основна делатност Центра 85.59 – остало образовање, као и помоћне
делатности.
У остваривању делатности у делу стручног усавршавања, Центар је дужан да
стручно усавршавање остварује у складу са законом и да сарађује са
Министарством, Заводом, другим центрима на републичком и локалном нивоу,
као и са другим органима, службама, установама и организацијама од значаја за
стручно усавршавање.
2.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
Центра за стручно усавршавање у образовању (број 10/2017 од 05.01.2017.
године) систематизовано је 11 радних места са 14 запослених.
Послови и радни задаци у Центру за стручно усавршавање у образовању
систематизовани су кроз пет сектора и то:
1.
2.
3.
4.
5.

професионални развој
пројекти и људски ресурси
ИКТ и ресурси
администрација
служба одржавања Центра

4

Oрганизациона
јединица
Број Врста послова и радних Ниво образовања Извршилаца Сектор
задатака
– радно место
1.

Директор Центра

240 ЕСПБ

1

2.

Саветник за
професионални развој

240 ЕСПБ

1

3.

Стручни сарадник за
избор програма
стручног усавршавања
наставника, васпитача и
других учесника у
процесу образовања и
васпитања

240 ЕСПБ

1

2

4.

Саветник за пројекте и
људске ресурсе

240 ЕСПБ

5.

Стручни сарадник на
пројектима

180 ЕСПБ

1

6.

Саветник за ИКТ и
ресурсе

240 ЕСПБ

1

7.

Стручни сарадник у
Ресурс Центру

240 ЕСПБ

1

8.

Стручни сарадник за
финансије

240 ЕСПБ

1

9.

10.

Технички секретар

Домар

средње
образовање у
четворогодишњем
трајању
средње
образовање у
четворогодишњем
трајању

1

-

Професионални
развој

Пројекти и
људски ресурси

ИКТ и ресурси

Администрација

2
Служба
одржавања

средње
образовање у
2
11. Спремачица
трогодишњем
трајању
Табела 1. Организациона структура Центра за стручно усавршавање у
образовању
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Из Буџета града Лесковца опредељују се средства за финансирање зарада
запослених.

3. РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА У 2019.
ГОДИНИ
Центар за стручно усавршавање у образовању прати и организује стручно
усавршавање запослених у предшколским установама и школама у складу са
њиховим потребама и плановима стручног усавршавања. На почетку сваке
школске године Центру за стручно усавршавање у образовању школе и
предшколске установе достављају планове стручног усавршавања, који су
саставни део годишњих планова рада тих установа. Центар за стручно
усавршавање у образовању врши увид и анализу планова стручног усавршавања
и на основу исказаних потреба просветних радника по Правилнику о сталном
стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и
стручних сарадника („Службени гласник РС“ 81/2017 и 48/2018) организује
активности ради унапређивања њихових способности и компетенција са циљем
да тиме допринесу унапређењу васпитно-образовног процеса. Акредитовани
програми стручног усавршавања које Центар организује налазе се у Каталогу
програма стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
(линк: https://zuov-katalog.rs/?action=page/catalog)
Укупан број корисника услуга Центра из редова просветних радника са
територије општине Лесковац је 2331. Поред васпитача, наставника, стручних
сарадника, као и директора предшколских установа и школа Јабланичког округа
који се усавршавају у Центру за стручно усавршавање у образовању, Центар
пружа услуге стручног усавршавања и у другим градовима и местима у Србији,
односно установама где се за то укаже потреба. У 2019. години Центар је
организовао семинаре у ОШ „Станимир Вељковић Зеле“ у Бојнику за чланове
Друштва учитеља Бојник, ОШ „Херој Роса Трифуновић“ у Александровцу, ОШ
„Вук Караџић“ у Нишу, Средњој школи „Сезаи Сурои“ у Бујановцу,
Медицинској школи у Грачаници, Средњој пољопривредној школи у
Зрењанину, Центру за стручно усавршавање у Кикинди, Регионалном центру за
професионални развој запослених у образовању у Нишу. Према потребама
школа семинари су се реализовали и у ОШ „Петар Тасић“ Лесковац и ОШ
„Бранко Радичевић“ Брестовац.
3.1.
АКРЕДИТОВАНИ
ПРОГРАМИ
СТРУЧНОГ
РЕАЛИЗОВАНИ
У
ОРГАНИЗАЦИЈИ
ЦЕНТРА
УСАВРШАВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ ЛЕСКОВАЦ

УСАВРШАВАЊА
ЗА
СТРУЧНО

Укупно је у Центру за стручно усавршавање у образовању Лесковац у 2019.
години организовано 652 активности, које је посетило 21669 учесника.
Центар за стручно усавршавање у образовању успешно је реализовао 2019.
годину, где је из месеца у месец видљиво повећање броја семинара и различитих
стручних скупова за запослене у образовању. Велики значај за просветне
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раднике града Лесковца је организација семинара финансираних од стране
локалне самоуправе са чијом реализацијом се почело у месецу марту. Поводом
организације семинара за које су издвојена средства од стране локалне
самоуправе Центар за стручно усавршавање у образовању је у сарадњи са
Школском управом Лесковац почетком марта организовао састанак са
директорима школа града Лесковца и координаторима тимова за
професионални развој на коме је дефинисан начин реализације семинара, као и
начин формирања група у складу са бројем запослених у школама. На састанку
се говорило о значају стручног усавршавања, законским обавезама и
актуелностима у образовном систему Републике Србије. Центар за стручно
усавршавање у образовању поред бесплатних семинара за просветне раднике,
такође је организовао и бесплатне акредитоване стручне скупове.
Центар за стручно усавршавање у образовању за школску 2019/2020. годину има
акредитоване програме стручног усавршавања за наставнике, васпитаче и
стручне сараднике из области васпитног рада, здравственог васпитања,
математике и општих питања наставе и то:
1. „Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког
насиља“ – област васпитни рад;
2. „Заједничким снагама до школе као демократске заједнице“ – област
васпитни рад;
3. „Превладавање
стреса
методама
когнитивно-бихејвиоралне
психотерапије“ – област здравствено васпитање;
4. „Креативна припрема текстуалних задатака“ – област математика;
5. „Како да наставник постане добар говорник“ – област општа питања
наставе.
Центар за стручно усавршавање у образовању у 2019. години укупно је
реализовао 68 акредитована програма стручног усавршавања са 1684 учесника у
Центру и ван Центра (у школама, установама и другим центрима за стручно
усавршавање). Настављена је успешна сарадња са Министарством просвете,
науке и технолошког развоја Школском управом Лесковац, Заводом за
унапређивање образовања и васпитања и Заводом за вредновање квалитета
образовања и васпитања са којима су организоване обуке од јавног значаја. У
периоду од маја до септембра реализоване су обуке наставника разредне наставе
и стручних сарадника у основним школама за реализацију наставе оријентисане
ка исходима учења. „Програм обуке наставника за реализацију наставе
оријентисане ка исходима учења“ одобрен је решењем министра просвете,
науке и технолошког развоја под бројем: 153-02-00027/2017-07. Поред наведене
обуке, реализовани су и следећи акредитовани програми у организацији Центра
за стручно усавршавање:
Ред.
бр.

Датум

1.

7-8.2.
2019.

Назив обуке

Полазници

Заједничким снагама до школе као
демократске заједнице

наставници
основних и
средњих школа
Јабланичког
округа

7

Број
учесника
16

2.

23.2.
2019.

Примена мисаоних експеримената
у настави

3.

9.3.
2019.

Методе очувања живих врста у eks
situ условима

4.

23.3.
2019.

Имплементација софтвера
ActivInspire у образовању и
васпитању

5.

24.3.
2019.

Креативна припрема текстуалних
задатака

6.

31.3.
2019.

Интерактивна имплементација
уџбеника у настави математике у
старијим разредима основне
школе

7.

6.4.
2019.

Превладавање стреса методама
когнитивно-бихејвиоралне
психотерапије

8.

13.4.
2019.

Како да наставник постане добар
говорник

9.

13.4.
2019.

Превладавање стреса методама
когнитивно-бихејвиоралне
психотерапије

10.

20.4.
2019.

„Kahoot!“ – учење на длану, и
нетачно је тачно

11.

11.5.
2019.

Креативна припрема текстуалних
задатака

12.

11.5.
2019.

13.

11-12.5.
2019.

14.

11-12.5.
2019.

Да у школи другарство не боли –
програм превенције вршњачког
насиља
Настава модерне историје
југоисточне Европе –
оспособљавање наставника за
мултиперспективни приступ
настави историје
Програм обуке наставника за
реализацију наставе засноване на
исходима учења
8

наставници
основних и
средњих школа
Јабланичког
округа
наставници
основних и
средњих школа
града Лесковца
наставници
основних и
средњих школа
града Лесковца
учитељи основних
школа града
Лесковца
наставници
основних и
средњих школа
Јабланичког и
Пчињског округа
наставници
основних и
средњих школа
града Лесковца
професори СШ
„Сезаи Сурои“ у
Бујановцу
професори СШ
„Сезаи Сурои“ у
Бујановцу
наставници
основних и
средњих школа
града Лесковца
учитељи основних
школа града
Лесковца
наставници ОШ
„Свети Сава“
Гложане
наставници
историје основних
и средњих школа
Јабланичког и
Пчињског округа
учитељи у
основним
школама

17

24

25

28

34

30

25
26

29

24
24

19

21

15.

17.5.
2019.

Заједничким снагама до школе као
демократске заједнице

16.

19.5.
2019.

Увођење у музику: Иновације у
савременој музичкој педагогији и
имплементација креативних
метода у настави

17.

25.5.
2019.

Како да наставник постане добар
говорник

18.

25-26.5.
2019.

Програм обуке наставника за
реализацију наставе засноване на
исходима учења

19.

25-26.5.
2019.

Програм обуке наставника за
реализацију наставе засноване на
исходима учења

26.5.
2019.

Државни семинар о настави
математике и рачунарства
Друштва математичара Србије на
тему „Како заинтересовати
ученике за математику“

20.

21. 1.6.2019.

Како да наставник постане добар
говорник

22.

1-2.6.
2019.

Програм обуке наставника за
реализацију наставе засноване на
исходима учења

23.

1-2.6.
2019.

Програм обуке наставника за
реализацију наставе засноване на
исходима учења

24. 7.6.2019.

Како покренути позитивне
промене код ученика
9

Јабланичког
округа
наставници ОШ
„Петар Тасић“
Лесковац
наставници
музичке културе у
основним
школама града
Лесковца и
наставници МШ
„Станислав
Бинички“
Лесковац
наставници ОШ
„Бранко
Радичевић“
Брестовац
учитељи у
основним
школама
Јабланичког
округа
учитељи у
основним
школама
Јабланичког
округа
наставници
математике
основних и
средњих школа
града Лесковца
наставници
основних и
средњих школа
града Лесковца
учитељи у
основним
школама
Јабланичког
округа
учитељи у
основним
школама
Јабланичког
округа
наставници ОШ
„Петар Тасић“

30

25

15

31

31

26

20

25

29

30

25.

8-9.6.
2019.

Заједничким снагама до школе као
демократске заједнице

26.

8-9.6.
2019.

Програм обуке наставника за
реализацију наставе засноване на
исходима учења

27.

8-9.6.
2019.

Програм обуке наставника за
реализацију наставе засноване на
исходима учења

28.

22.6.
2019.

Да у школи другарство не боли –
програм превенције вршњачког
насиља

29.

22-23.6.
2019.

Програм обуке наставника за
реализацију наставе засноване на
исходима учења

30.

24-25.6.
2019.

Програм обуке наставника за
реализацију наставе засноване на
исходима учења

31.

26.6.
2019.

32.

26-27.6.
2019.

Програм обуке наставника за
реализацију наставе засноване на
исходима учења

33.

28-29.6.
2019.

Програм обуке наставника за
реализацију наставе засноване на
исходима учења

Радни листови, креирање по
фазама часа
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Лесковац
наставници
основних и
средњих школа
града Лесковца
учитељи у
основним
школама
Јабланичког
округа
наставници
географије у
основним и
средњим школама
Јабланичког
округа
наставници
основних и
средњих школа
града Лесковца
наставници
физике у
основним и
средњим школама
Јабланичког
округа
наставници
српског језика и
књижевности у
основним и
средњим школама
Јабланичког
округа
наставници
основних и
средњих школа
града Лесковца
наставници
биологије у
основним и
средњим школама
Јабланичког
округа
наставници
историје у
основним и
средњим школама
Јабланичког
округа

26

38

25

23

32

40

30

11

25

34.

29-30.6.
2019.

Програм обуке наставника за
реализацију наставе засноване на
исходима учења

35.

1-2.7.
2019.

Програм обуке наставника за
реализацију наставе засноване на
исходима учења

36.

1-2.7.
2019.

Програм обуке наставника за
реализацију наставе засноване на
исходима учења

37.

5-6.7.
2019.

Програм обуке наставника за
реализацију наставе засноване на
исходима учења

38.

1.7.
2019.

Превладавање стреса методама
когнитивно-бихејвиоралне
психотерапије

39.

15-16.8.
2019.

Програм обуке наставника за
реализацију наставе засноване на
исходима учења

40.

15-16.8.
2019.

Програм обуке наставника за
реализацију наставе засноване на
исходима учења

41.

17-18.8.
2019.

Програм обуке наставника за
реализацију наставе засноване на
исходима учења

42.

17-18.8.
2019.

Програм обуке наставника за
реализацију наставе засноване на
исходима учења
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наставници
ликовне културе у
основним и
средњим школама
Јабланичког
округа
наставници
страних језика
основних и
средњих школа
Јабланичког
округа
наставници
српског језика
основних и
средњих школа
Јабланичког
округа
наставници
страних језика
основних и
средњих школа
Јабланичког
округа
наставници ОШ
„Бранко
Радичевић“
Брестовац
наставници
физике
основних и
средњих школа
Јабланичког
округа
стручни
сарадници
основних и
средњих школа
Јабланичког
округа
наставници
страних језика
основних и
средњих школа
Јабланичког
округа
наставници
музичке културе
основних и
средњих школа

23

25

34

29

20

21

20

30

24

43.

24-25.8.
2019.

Програм обуке наставника за
реализацију наставе засноване на
исходима учења

44.

26-27.8.
2019.

Програм обуке наставника за
реализацију наставе засноване на
исходима учења

45.

29-30.8.
2019.

Учионица добре воље (УДВ) –
Школски програм за
конструктивно решавање сукоба

46.

17.9.
2019.

47.

20.9.
2019.

48.

21.9.
2019.

Како развити предузетништво као
међупредметну компетенцију

49.

27.9.
2019.

Акредитована трибина „Визија и
путеви ка квалитетном
образовању“

50.

28.9.
2019.

Учимо брзо и лако, јер знамо како

51.

28-29.9.
2019.

52.

26.10.

Превладавање стреса методама
когнитивно-бихејвиоралне
психотерапије

Разговор о књизи у школској
библиотеци у функцији
социјализације ученика и
превенције вршњачког насиља

„Учим да учим“ – програм за
примену материјала,
сензомоторних игара и апликација
у раду са децом са аутистичним
спектром и другим сметњама
Превладавање стреса методама
12

Јабланичког
округа
наставници
географије
основних и
средњих школа
Јабланичког
округа
наставници
историје основних
и средњих школа
Јабланичког
округа
наставници
основних и
средњих школа
града Лесковца
наставници
Медицинске
школе у
Грачаници
школски
библиотекари и
наставници
српског језика
основних и
средњих школа
града Лесковца
наставници ОШ
„Петар Тасић“
Лесковац
директори и
наставници
(чланови тима за
професионални
развој) основних
и средњих школа
Јабланичког и
Пчињског округа
наставници
основних и
средњих школа
града Лесковца

25

21

22

15

23

26

78

24

наставници
основних школа
града Лесковца

28

наставници

27

2019.

когнитивно-бихејвиоралне
психотерапије

31.10.
2019.

Превладавање стреса методама
когнитивно-бихејвиоралне
психотерапије

54.

17.11.
2019.

Фактори који доприносе развоју
даровитости и постизању високих
резултата код ученика у музичкој
школи

55.

23.11.
2019.

Подстицање и развој мисаоних
вештина ученика кроз наставу
страног језика

56.

23.11.
2019.

Да у школи другарство не боли –
програм превенције вршњачког
насиља

57.

24.11.
2019.

Коришћење рачунара за припрему
ефективније наставе

58.

24.11.
2019.

Савремене методе у настави
српског језика и књижевности 2

59.

30.11.
2019.

Превладавање стреса методама
когнитивно-бихејвиоралне
психотерапије

60.

30.11. и
1.12.
2019.

61.

7.12.
2019.

Даровито дете у вртићу –
препознавање и подстицање
даровитости деце предшколског
узраста

62.

14.12.

Да у школи другарство не боли –

53.

Заједничким снагама до школе као
демократске заједнице

13

основних и
средњих школа
Нишавског округа
наставници ОШ
„Вук Караџић“
Ниш
наставници
Музичке школе
„Станислав
Бинички“
Лесковац
наставници
страних језика
основних и
средњих школа
Јабланичког и
Пчињског округа
наставници ОШ
„Бранко
Радичевић“
Брестовац
наставници
основних и
средњих школа
града Лесковца
учитељи и
наставници
српског језика и
књижевности
основних и
средњих школа
града Лесковца
наставници,
директори и
стручни
сарадници
основних и
средњих школа
Нишавског округа
наставници ОШ
„Свети Сава“
Гложане
стручни
сарадници и
васпитачи ПУ
„Вукица
Митровић“
Лесковац
наставници

22

27

15

26

25

22

22

27

29

30

2019.

програм превенције вршњачког
насиља

Средње
пољопривредне
школе у
Зрењанину
наставници
Превладавање стреса методама
14.12.
средњих школа
когнитивно-бихејвиоралне
63.
2019.
Јабланичког
9
психотерапије
округа
наставници
основних и
14.12.
Од школске приредбе до
64.
средњих школа
16
2019.
позоришне сцене
Јабланичког
округа
наставници
Да у школи другарство не боли –
15.12.
основних и
65.
програм превенције вршњачког
30
2019.
средњих школа
насиља
општине Кикинда
наставници
Припрема ученика за тржиште
16.12.
средњих школа
66.
рада – самопроцена вештина и
26
2019.
Јабланичког
представљање послодавцима
округа
наставници ОШ
Превладавање стреса методама
17.12.
„Херој Роса
когнитивно-бихејвиоралне
67.
30
2019.
Трифуновић“
психотерапије
Александровац
учитељи –
Да у школи другарство не боли –
21.12.
чланови Друштва
68.
програм превенције вршњачког
30
2019.
учитеља општине
насиља
Бојник
Табела 2. Реализације акредитованих програма стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника у организацији Центра за стручно
усавршавање у образовању
Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац редовно је и у року
подносио извештаје Заводу за унапређивање образовања и васпитања о
реализованим програмима стручног усавршавања наставника, васпитача и
стручних сарадника у Центру и програмима који су реализовани у васпитнообразовним установама ван Центра.
На основу наведених података у овом делу извештаја може се уочити повећање
броја реализованих активности и броја учесника акредитованих програма
стручног усавршавања у организацији Центра за стручно усавршавање у
образовању у претходне три године.
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Графикон 1. Упоредни приказ реализованих акредитованих програма стручног
усавршавања и броја учесника у 2017., 2018. и 2019. години
3.2. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ
У складу са програмима рада друштава и удружења из области образовања у
2019. години у Центру је организован велики број састанака, обука,
презентација и различитих активности за наставнике. Поред реализацијa
акредитованих обука, Центар је организовао и облике стручног усавршавања
који нису акредитовани (предавања, приказе примера добре праксе, трибине,
презентације истраживања из области образовања, тематске радионице са
ученицима итд.). Oдржанa је 221 различитa активност за потребе просветних
радника са укупним бројем учесника 6943.
Реализовани стручни скупови у организацији Центра за стручно усавршавање у
образовању:
Датум

18.1.2019.

25.1.2019.

30.1.2019.

Назив

Опис
Представљени резултати пројекта у коме је
учествовало одељење четвртог разреда ОШ
„Интеркултурална
„Јосиф Костић“. Циљ овог пројекта je
мрежа
повезивање деце из целог света и остваривање
пријатељства“
четири од седамнаест циљева Уједињених
нација - Квалитетно образовање.
Центар за стручно усавршавање у образовању
„Примена „design у сарадњи са ОШ „Васа Пелагић“ Лесковац и
thinking“ методе у Вега омладинским центром, партнером
пројектној
глобалног покрета Design for Change за Србију
настави“
организовао је радионицу са презентацијом
примера добре праксе.
У
сарадњи
са
Активом
школских
„Примери добре библиотекара Јабланичког округа Центар за
праксе у школској стручно усавршавање организовао је стручни
библиотеци“
са циљем размене искустава и примене нових
идеја у настави.
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31.1.2019.

8.2.2019.

21.3.2019.

13.4.2019.

„Разум, емоције и
разумевање
емоција“

„Ходочашће на
Крф – век од
голготе“

„Зачини из
природе и баште“
„Лична
мотивација и
мотивација
других“

17.5.2019.

„Оцењивање
истраживачких
радова ученика у
предметној
настави“

25.5.2019.

„Примена основа
програма Ређо
Емилија у
вртићима“

29.5.2019.

“Мушко-женски
односи у
психологији
различитих
аутора“

22.6.2019.

„Ментално
здравље – Ви
питате“

24.8.2019.

„Како
(не)упропастити

На овом стручном скупу говорило се
о рационалном мишљењу и емоцијама; нашем
личном уделу у емотивним, психолошким и
животним потешкоћама; домету наших мисли
и унутрашњег говора и њиховог утицаја на
наш живот.
Уводну реч на предавању дао је доцент
Департмана
за
историју
Филозофског
факултета у Нишу, док је о самој теми
говорио кустос Српске куће на Крфу.
Учесници су се у првом делу хронолошки
упознали са овим историјским тренутком као
једним од најтрагичнијих, али и најславнијих
у српској историји. У другом делу им је
представљена виртуелна шетња кроз музеј уз
пројекцију фотографија.
Предавање је реализовао доктор биолошких
наука који је великом броју присутних
представио
свој
просветних
радника
флористички и теренски рад, као и резултате у
области испитивања лековитих биљака и
њихових ресурса у нашим крајевима.
Овом стручном скупу су поред просветних
радника
присуствовали
и
остали
заинтересовани грађани који су оценили да су
овакве обуке потребне и веома значајне за
лични развој и усавршавање
На овом стручном скупу били су
представљени критеријуми за оцењивање
истраживачких радова ученика, могуће
ситуације које могу да наступе и остала
питања на ову тему.
Центар за стручно усавршавање у образовању
у сарадњи са Удружењем за подстицање
дечијег развоја „Велики мали свет“ и
Фондацијом Темпус организовао је трибину за
васпитаче.
Хуманитарно
предавање
за
подршку
оболелима од рака. Предавању "Мушкоженски односи у психологији различитих
аутора" присуствовали су запослени у
образовању који су на овај начин дали
скромни допринос и подршку у лечењу
оболелих од рака.
Прва у низу трибина на тему разумевања и
унапређења менталног здравља подизањем
свести о његовом значају за свеобухватно
здравље.
Предавање за родитеље и наставнике на коме
су обрађене теме: Најчешће родитељске
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сопствено дете“

7.9.2019.

5.10.2019.

5.10.2019.

26.10.2019.

16.11.2019.

“Ментално
здравље –
Усамљеност и сва
њена лица“
„Истраживањем
до знања - ефекти
коришћења
истраживачког
рада ученика у
настави“
„Ефекти учења на
даљину“

„Google
учионица“

„Ментално
здравље –
Вршњачко
насиље“

грешке у комуникацији са дететом; Како
одређени стил комуникације и васпитања
изгледа из угла деце различитог узраста;
Погодности и опасности модерне технологије;
Адекватна и неадекватна награда и казна у
васпитању; Подстицање здравог
самопоуздања код деце; Терапијске технике
усмерене на родитеље и Терапијске технике
усмерене на дете.
Центри за стручно усавршавање у образовању
у Нишу и Лесковцу и Центар Психонега,
покренули су акцију бесплатних трибина на
тему менталног здравља, васпитања и сродних
питања. У овом термину одржано је
предавање на наведену тему.
Представљен је метод истраживачког рада у
настави, методологија рада, оцењивање и
ефекти истраживачког рада у настави.
На овом стручном скупу представљен је начин
учења на даљину, разлике у начинима учења,
ефекти и видови учења на даљину, методе и
услови за спровођење наставе на даљину.
Стручни скуп „Google учионица" био је
намењен свим заинтересованим просветним
радницима који теже да самостално креирају и
примењују наставне активности базиране на
Google учионици и алатима у оквиру Google
учионице.
Трећа по реду трибина у оквиру циклуса
менталног здравља са темом вршњачког
насиља одржана је у сарадњи са Центром
Психонега из Ниша и изазвала је велико
интересовање код просветних радника.

У Центру за стручно усавршавање у образовању основне и средње школе и
предшколска установа града Лесковца обележавали су значајне датуме, јубилеје
и одржавали стручне састанке. У сарадњи са просветним радницима, пригодним
активностима за децу обележавани су значајни датуми (Светски дан енергетске
ефикасности, Међународни дан толеранције, Светска недеља здраве хране,
Дечија недеља, Светски дан шума, Светски дан заштите вода ...).
Стручна друштва, удружења и активи наставника су током 2019. године у
Центру за стручно усавршавање у образовању реализовали своје састанке и
седнице и добијали стручну помоћ и подршку од стране стручних сарадника
Центра.
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У 2019. години издавачке куће „Фреска“, „Нови Логос“, "БИГЗ школство" и
„Клет“ представљале су наставницима своја издања усклађена са новим
наставним плановима и програмима.
Поводом обележавања Дана града Лесковца организована је свечана додела
признања најбољим ученицима, спортистима и студентима. Овом догађају
присуствовали су и добитници Октобарске награде Града Лесковца. У име града
скупу су се обратили градоначелник Лесковца, министар омладине и спорта,
државни секретар у Министарству здравља и генерални директор ЈВП
„Србијаводе".
Све активности (акредитовани семинари, обуке за наставнике и друге
активности) Центра за стручно усавршавање у образовању планиране
Програмом рада Центра за стручно усавршавање у образовању за 2019. годину
реализоване су у потпуности. У 2019. години у односу на претходне године
видљиво је повећање броја активности за наставнике.

Графикон 2. Упоредни приказ броја реализованих активности за просветне
раднике и броја учесника у 2017., 2018. и 2019. години.

4.САРАДЊА СА „МРЕЖОМ РЦ /ЦСУ СРБИЈЕ“
Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац као члан Мреже
регионалних центара и центара за стручно усавршавање Србије у 2019. години
активно је учествовао у организацији многобројних заједничких активности.
У Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у
Смедереву, 31. јануара 2019. године одржана је редовна седница Скупштине
"Мреже РЦ и ЦСУ Србије". Овом приликом поднет је извештај о раду
Скупштини.
Директори Центара за стручно усавршавање у образовању и Регионалних
центара за професионални развој запослених у образовању одржали су крајем
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априла састанак на коме су договарали локацију и теме овогодишње
конференције за директоре школа.
У Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању
Смедерево, 10. јуна 2019. године одржан је састанак директора „Мреже РЦ и
ЦСУ Србије“. Састанку су присуствовали директори свих центара на коме је
дефинисан даљи рад и сарадња ради заједничког наступа по свим питањима
значајним за рад и успешност центара. Посебан осврт је био на сарадњу са
Националном академијом за јавну управу.
Директори центара 10. јула 2019. године у Београду одржали су радни састанак
са представницима Националне академије за Јавну управу поводом договора о
сарадњи на спровођењу обука за запослене у јединицама локалне самоуправе.
Сарадња са другим центрима и Националном академијом за Јавну управу за
резултат даје бољу усклађеност активности Центара и ефикаснију организацију
обука.
У Ректорату Универзитета у Београду, 15. јула 2019. године додељeна су
признања добитницима финансијске подршке у оквиру Јавног позива који је
Центар за промоцију науке расписао за 2019. годину. Признање је додељено и
Научном клубу Лесковац за унапређење промоције и популаризације науке у
оквиру Јавног позива Центра за промоцију науке.
У организацији Мреже регионалних центара и центара за стручно усавршавање
Србије од 14. до 16. октобра 2019. године у Врњачкој Бањи одржана је
конференција „Актуелности у образовном систему Републике Србије 2“. Ово је
четврта по реду конференција овог типа коју Мрежа организује са циљем
упознавања превенствено директора, али и свих актера образовног система са
променама које се дешавају на пољу образовања у нашој земљи.
Учесници сваке године показују велико интересовање за овакве догађаје где
имају прилику да чују представнике водећих институција образовања:
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за унапређивање
образовања и васпитања, Завода за вредновање квалитета образовања и
васпитања, као и истакнуте појединце међу којима су професори, наставници,
сарадници, истраживачи... Поред системских новина и актуелности са којима су
се упознали учесници имали су прилике да чују и виде примере добре праксе
које ће касније моћи да искористе у циљу унапређивања рада својих установа. У
овом делу конференције своја искуства представили су и сарадници Центра за
стручно усавршавање Лесковац. Саставни део конференције која прати
актуелности у образовном систему био је и Сајам образовања на коме су
сарадници и пријатељи Мреже представили своје програме и рад својих
институција/издавачких кућа/компанија. Овој конференцији 4. октобра у
Регионалном центру Смедерево претходио је састанак директора и
представника Мреже РЦ и ЦСУ Србије. Тема састанка је била организација 4.
конференције Мреже РЦ и ЦСУ Србије.
У Регионалном центру Смедерево 4. децембра одржана је друга седница
Скупштине Мреже РЦ и ЦСУ Србије и 5. децембра састанак Управног одбора
Мреже. Поред финансијских и извештаја о раду, разговарало се о многим
битним питањима за унапређење рада Мреже, о пријему нових чланова, о
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будућим пројектима и о мерама за већу транспарентност Мреже у образовном
систему Републике Србије. Изабрана су два члана Управног одбора и један члан
Надзорног одбора уместо чланова који су из објективних разлога поднели
оставке на чланство.
У Центру за промоцију науке 10. децембра одржан је састанак представника
Мреже РЦ/ЦСУ Србије и Центра за промоцију науке. На састанку је било речи о
пројектима из области промоције и популаризације науке који се спроводе у
научним клубовима, о плановима за манифестације Мај месец математике и Ноћ
истраживача, као и о јавном позиву за израду експоната за Паркове науке.
Директор и сарадници Центра за стручно усавршавање у образовању Лесковац
имали су активно учешће у свим наведеним дешавањима.
5.САРАДЊА СА ЦЕНТРОМ ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ
5.1. НАУЧНИ КЛУБ ЛЕСКОВАЦ
Активности Научног клуба су разнолике, интерактивне, другачије, па самим тим
привлаче велики број посетилаца. Научни клуб Центра за стручно усавршавање
у образовању Лесковац у 2019. години реализовао је 115 активности са укупним
бројем посетилаца 4528.
Основне активности Научног клуба чини реализација малих пројеката из
области промоције и популаризације науке.
На почетку године настављена је реализација следећих пројеката одобрених по
Јавном позиву Центра за промоцију науке у претходној години: „Тајне
микологије“, „Истражитељи из ЛЕ-а“ и „Чаша чисте воде“.
Основни циљ пројекта „Чаша чисте воде“ је упознавање са законима
хидростатике као и стицање нових сазнања о води и развијања свести о очувању
и важности чисте воде. Радионице из овог пројекта реализоване су у првој
половини 2019. године за неколико група ученика основних школа града
Лесковца.
Ученици осмог разреда основних школа града Лесковца имали су прилику да у
марту месецу постану део пројекта „Истражитељи из ЛЕ-а“ и детективске приче
која се базирала на траговима, а чији је главни проблем био нестанак супстанце
из школског кабинета. Ученици су на основу трагова испитивали и детектовали
несталу супстанцу и тако повезивали знања из физике и хемије.
Активности из пројекта „Тајне микологије“ који се реализује и финансира по
Јавном позиву Центра за промоцију науке за школску 2018/19. годину одржане
су у априлу и новембру 2019. године. Поред радионица и округлог стола на
којима су учествовали ученици основних школа и љубитељи гљива, реализован
је и излет на коме су се практично на терену примењивала стечена знања и
вештине. У месту Доња Лопушња у околини Власотинца ученици су са
наставницима и члановима Миколошког друштва Југ из Власотинца обилазили
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терен, вежбали кретање кроз природу, оријентисање у простору, а првенствено
су се обучавали за препознавање гљива које се налазе у природи. Подршку
реализацији ове активности дало је Удружење за помоћ ментално недовољно
развијеним особама Лесковац и Дневни боравак „Дуга“, чији су корисници
учествовали у излету, као и Основна школа „25. мај“ у Доњој Лопушњи у чијим
просторијама је реализована радионица након обиласка терена.
У 2019. години години на Јавном позиву Центра за промоцију науке Научни
клуб Центра за стручно усавршавање у образовању у Лесковцу добио је
подршку за седам пројеката у области промоције и популаризације науке, и то:
-

„Кристални свет“;
„Магичне кутије“;
„Мистерија игре“;
„Наш ненадмашни геније“;
„Практичним радом до знања“;
„Репрограмирање прошлости“;
„Ванвременски људи“.

У периоду од септембра до децембра одржане су активности из пројекта
„Практичним радом до знања“ на којима се ученици оспособљавају да решавају
сложене математичке проблеме, савладавају појмове, дефиниције, формуле...
Користећи најсавременију опрему (електронске компоненте, кола и мерна
опрема), ученици практично испробавају формуле и законе физике и
математике и тако експериментисањем и симулацијом долазе до нових сазнања
и уче се њиховој директној примени у реалном окружењу.
Радионице у оквиру пројекта „Наш ненадмашни геније“ одржане су у децембру
2019. године. Учесници радионица били су ученици VIII разреда основних
школа и ученици ШОСО „11. октобар“ из Лесковца. Циљеви овог пројекта су
упознавање учесника пројекта са ликом и проналасцима нашег славног
научника Николе Тесле и његовим проналасцима који су променили 20. и 21.
век; оспособљавање учесника да самостално кроз практичан рад састављају
делове сложенијих струјних кола; опремање Научног клуба Теслиним
трансформаторима и Теслином куглом и моделом обртног магнетног поља;
укључивање и социјализација деце са посебним потребама у рад Научног клуба.
Ученици су уз подршку наставника израдили моделе Теслиног трансформатора
које ће користити у настави.
Крајем децембра 2019. године одржане су и радионице из пројекта „Магичне
кутије“. На овој активности није било готових решења ни предавања. Учесници
су упознали физичке појаве кроз занимљиве огледе. Радионицама и
експериментима из области магнетизма, равнотеже, светлости и електричне
енергије ученици су самостално долазили до решења и закључака. Учесници су
проширили своја знања и ојачали себе да самостално изводе експерименте и
закључке али су пројектом ојачани и ресурси Научног клуба Лесковац који ће
омогућити да пројекат живи и након завршетка. „Магичне кутије“ остаће
доступне наставницима који буду желели да са својим ученицима испробавају
експерименте из ових области.
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Пројекти „Кристални свет“, „Репрограмирање прошлости“, „Ванвременски
људи“ и наставак активности из пројекта „Мистерија игре“ биће реализовани до
краја школске 2019/20. године.
Поред пројеката значајни дани и манифестације реализовани су током 2019.
године у организацији Научног клуба Центра за стручно усавршавање у
образовању.
У марту 2019. године у сарадњи са ЈКП „Водовод“ Лесковац, Шумским
газдинством "Шуме" Лесковац и Одељењем за заштиту животне средине
Градске управе града Лесковца орагнизоване су активности поводом
обележавања Дана вода и Дана шума.
Током Маја месеца математике Научни клуб Лесковац организовао је низ
активности за различите циљне групе како би и наш град био укључен у ову
значајну манифестацију. Добра сарадња са основним школама и установама
културе у Лесковцу допринела је успешности овог догађаја. Прва активност у
оквиру ове манифестације било је научно-популарно предавање одржано у
сарадњи с Удружењем Милутин Миланковић из Београда које је изазвало
велику пажњу. Такође је организовано и стручно усавршавање за наставнике
математике који су похађали Државни семинар о настави математике и
рачунарства Друштва математичара Србије на тему „Како заинтересовати
ученике за математику?
У Научном клубу Лесковац 10. јула обележен је Дан науке. Кроз разноврстан
програм, посетиоци су имали прилику да науку доживе на забаван и занимљив
начин, а у активностима су могли да учествују сви заинтересовани грађани. Ове
године, поред Града Лесковца и Центра за промоцију науке из Београда.
Научном клубу подршку су дале и разне институције, удружења и појединци.
Јубиларна десета Европска недеља истраживача 2019 у Лесковцу обележена је
последње недеље у септембру богатим програмом у ком су уживали сви
посетиоци, а највише они најмлађи. Као што и сам слоган ове ноћи каже –
Десета ноћ, кроз знање даје моћ! – Недеља истраживача донела је нова
сазнања, нове вештине, нове информације, нова пријатељства, нове изазове и
много забаве. Преко 1500 посетилаца имало је прилике да истражује, учи и
забави се у овој научној недељи.
Поред активности које су организоване у просторијама Центра за стручно
усавршавање у образовању и Научног клуба Лесковац, активности су се
дешавале и у Народној библиотеци „Радоје Домановић“, Технолошком
факултету Лесковац, дворишту Туристичке организације Лесковац, Народном
музеју Лесковац и Хидроелектрани Вучје.
Програм Научног клуба Центра за стручно усавршавање у образовању ове
године подржао је, као и увек, Центар за промоцију науке, а остали партнери
били су Град Лесковац, Технолошки факултет Лесковац, Астрономско
удружење „Еурека“, ОШ „Драган Лукић“, Београд; Менса Србија; ОШ „Вожд
Карађорђе“, Лесковац; ОШ „Светозар Марковић“, Лесковац; ОШ „Васа
Пелагић“, Лесковац; ОШ „Петар Тасић“, Лесковац; ОШ „8.октобар“,
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Власотинце; Гимназија Лесковац; ХТШ „Божидар Ђорђевић Кукар“, Лесковац;
ОШ „Јосиф Костић“, Лесковац; Електронски факултет Ниш; Хаб иновативних
едукација UNBOX, Ниш; RECAN Фондација за рециклажу лименки за пиће,
Београд и Додо Студио Лесковац.
И ове године у новембру месецу је Научни клуб Центра за стручно усавршавање
у образовању у сарадњи са Предшколском установом "Вукица Митровић" из
Лесковца реализовао још један научни вашар. Тема овогодишњег панађура била
је градитељство. Циљ ове манифестације је развијање самопоуздања,
преданости, толеранције али и упознавања са материјалима, конструкцијама,
занимањима кроз истрајност, машту и идеје. Деца су имала прилике да
појединачно и групно – са родитељима и васпитачима учествују у
интерактивним градитељским пунктовима. Учествовањем у радионицама деца
су се ставила у улогу архитекте и грађевинара и моделирала макете чувеног
лесковачког сајма - "шајкаче". Ученици старијих разреда основних школа су
деци из вртића показали како изгледа виртуелно грађење, док су њихови млађи
другови из ових школа учествовали у градитељским полигонима које је
припремила предшколска установа.
Своје активности и пројекте Научни клуб је промовисао на Електронском
факултету у Нишу на 12. ИЕЕЕстец конференцији која је одржана под
покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије.
Новина у раду Научног клуба је организација зимске и летње школе за ученике,
где деца у различитим радионицама током распуста креативно и смислено
проводе време. Током распуста ученицима је омогућено да кроз забаву и
дружење стичу нова знања и да своје слободно време проведу на квалитетан
начин. Активности у оквиру зимске и летње школе у 2019. години Центар за
стручно усавршавање у образовању организовао је у сарадњи са Природно
математичким факултетом из Ниша, Електронским факултетом из Ниша,
локалном медијском кућом - Југмедиом, Школом страних језика Lingua
Academy, Школом страних језика Britannica, Школом страних језика СМАРТ,
Центром традиционалних вештина Витез, Oxford school школом страних језика,
Нинђуцу клубом Буђинкан Лесковац, Уметничким атељеом Папир, Кутком за
маштање, Guitar smart школом гитаре, неформалном групом „МИ“ Лесковац,
астрономским удружењем „Еурека“, наставником математике који је одржао
припрему за полагање завршног испита и наставником физике и аутором
пројекта „Чаша чисте воде“.
Кроз Јавни позив ДИС компаније „Знање зна будућност“ Научни клуб Лесковац
допунио је своје ресурсе 3Д штампачем. У овом пројекту учествовало је свих
осам основних школа града Лесковца, а све са циљем едукације деце за
коришћење и примену 3Д штампача. Реализција радионица из овог пројекта
почела је у децембру 2019. године, а настављена на почетку наредне године.
Реализовано је осам циклуса од по пет радионица у којима је учествовало
стотинак ученика основних школа.
Поред редовних активности које су реализоване, а то су: видео преноси трибина
Центра за промоцију науке о актуелним научним достигнућима, креативне и
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истраживачке радионице за децу, промоције књига, промоције часописа
Елементи, изложбе и поставке научних експоната, предавања, округли столови,
Научни клуб Лесковац учествовао је у значајним манифестацијама и пројектима
које су привукле велики број заинтересованих љубитеља науке.
5.2.ПАРК НАУКЕ
На Јавном позиву за подношење пријава за финансијску подршку пројектима у
Категорији 5 Центра за промоцију науке за 2018. годину, Центар за стручно
усавршавање у образовању у Лесковцу добио је финансијску подршку за израду
четири научна експоната за Парк науке и то: „Магнетни сто“, „Кохезијаадхезија“, „Музиком кроз науку“ и „Стуб даљинар“.
Ови експонати представљени су на Дану науке 10. јула 2019. године. Све
експонате израдили су и поставили Техничка школа „Раде Металац“ из
Лесковца и ЈКП Грделица.
Парк науке обогаћен је још једним експонатом – „Игром Х-О“, који је Техничка
школа „Раде Металац“ уступила Центру на коришћење.
На Јавном позиву за подношење пријава за финансијску подршку пројектима у
Категорији 5 Центра за промоцију науке за 2019. годину, Центар за стручно
усавршавање у образовању у Лесковцу добио је финансијску подршку за израду
два научна експоната за Парк науке и то: „Човек систем – скелетни систем“ и
„Илузија столица“. Ови експонати биће израђени и постављени у Парку науке у
току 2020. године.
За израду нових експоната за 2020. годину је по конкурсу Центра за промоцију
науке изабрана Техничка школа „Раде Металац“ из Лесковца, чиме је сарадња
између Центра за стручно усавршавање у образовању и ове образовно-васпитне
установе подигнута на виши ниво.
6.РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ВАН ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА
Центар за стручно усавршавање у образовању у 2019. години остварио је
сарадњу са свим субјектима, како из домена образовања, тако и другим
институцијама са циљем што боље едукације, подизања стручности и нивоа
знања, као и потребама друштвене заједнице којој припада.
Једна од значајнијих активности у Центру током 2019. године је реализација
обука за запослене у локалној самоуправи. У складу са условима Јавног позива
за акредитацију спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи
који је расписала Национална академија за јавну управу, установа Центар за
стручно усавршавање Лесковац испунила је све услове у погледу потребних
кадрова, простора, опреме и средстава. Решењем Националне академије за јавну
управу број: 151-00-184/2019-03 од 10.07.2019. године Центар за стручно
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усавршавање Лесковац акредитује се за спроводиоца програма стручног
усавршавања у јавној управи за следеће области:
1. Систем јавне управе
2. Управљање у јавној управи
3. Јавне финансије
4. Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ
5. Е-управа и дигитализација
6. Лични развој и вештине
7. Страни језици
8. Тренинг тренера
9. Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи
10. Обављање и развој комуналних делатности
11. Друштвене делатности у локалној самоуправи
12. Заштита животне средине
13. Безбедност у локалној заједници
14. Нормативни процес и утврђивање рада органа и служби јединице
локалне самоуправе
15. Планирање у локалној самоуправи
и уписује у Евиденцију спроводилаца обука.
У Центру за стручно усавршавање у образовању у 2019. години укупно је
реализовано 248 различитих активности ван области образовања са 8514
учесника, што је видљиво повећање у односу на претходне године.
Организацијом различитих обука ван области образовања у 2019. години
Центар је сарађивао са многим организацијама, установама, институцијама.
Неке од њих су: Фондација Темпус, Немачка организација за међународну
сарадњу - ГИЗ - Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit,
Национална академија за јавну управу – НАПА, Стална конференција градова и
општина – СКГО, Национална алијанса за локални економски развој – НАЛЕД,
Немачка организација Help-Hilfe zur Selbsthilfe – ХЕЛП, Мисија ОЕБС-а у
Србији – OSCE и многи други.
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месец
јануар
2019.
фебруар
2019.
март
2019.
април
2019.
мај
2019.
јун
2019.
јул
2019.
август
2019.
септембар
2019.
октобар
2019.
новембар
2019.
децембар
2019.
УКУПНО

број
акредитованих
обука у
организацији
Центра

број
учесника

остале
активности
за
наставнике

број
учесника

активности
Научног
клуба

број
учесника

активности
ван области
образовања

број
учесника

/

/

11

254

3

58

17

629

2

33

15

525

26

550

18

543

4

111

26

1416

5

172

30

1426

4

110

33

1154

5

103

30

871

10

246

28

319

9

296

28

1114

14

306

18

1

20

23

573

4

108

1

20

18

920

18

500

7

163

3

161

8

158

14

405

6

194

7

20

1590

20

501

2

49

25

729

2

180

21

979

7

164

28

812

5

101

15

429

8

200

26

589

13

380

14

544

68

1684

221

6943

115

4528

248

8514

649

315

табела 2. Приказ активности и броја учесника у периоду јануар 2019. – децембар 2019. године

8.ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ
Пословање Центра за стручно усавршавање у образовању за 2019. годину усклађено је
са финансијским планом и измењеним финансијским планом (ребаланс 2) на основу
Oдлуке о Буџету града Лесковца за 2019 годину.
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
Почетни салдо на дан 01.01.2019.године износио је 69.007,00 динара.
Одлуком о буџету града Лесковца за 2019. годину град Лесковац је на рачун Центра за
стручно усавршавање у образовању уплатио износ од 16.686.491,00 динара. Са рачуна
сопствених прихода извршен је пренос на буџетски рачун у износу од 24.717,00 дин.
Структура расхoда:
Конто
411000
412000
413000
414000
415000
421000
423000
425000
465000
512200
421100

Опис
Плате запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури - маркице
Соц. давања запосленима - породиљско
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Остале дотације и трансфери
Машине и опрема
Тр. платног промета и банкарских услуга
Укупно:

Стање на дан 01.01.2019.
Приходи
Расходи
Стање на дан 31.12.2019.

Износ
9.958.861,00
1.707.948,00
263.767,00
690.747,00
65.202,00
1.950.755,00
668.965,00
310.074,00
933.908,00
135.367,00
24.717,00
16.710.311,00
69.007,00
+ 16.709.049
- 16.710.311
0

Стање на текућем рачуну 840-1018664-24 на дан 31.12.2019. године износи 0 динара.
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА
Почетни салдо на дан 01.01.2019.године износио је 100.729,00 динара.
Сопствене приходе у 2019. години Центар за стручно усавршавање у образовању
остварио је организацијом семинара, стручних скупова и других активности у укупном
износу од 2.597.577,00 динара.
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Структура расхода:
Конто
421100
421200
421300
421400
421500
422100
423100
423300
423500
423600

Опис
Износ
Трошкови платног промета
9.350,00
Енергетске услуге (тр.елек. енергије)
165.319,00
Комуналне услуге ( тр. воде , pww)
132.726,00
Услуге комуникација ( птт, телефони, интернет)
128.259,00
Трошкови осигурања
42.094,00
Трошкови службених путовања у земљи
125.680,00
Административне услуге
112.250,00
Услуге образовања и усавршавања запослених
20.000,00
Стручне услуге
43.200,00
Услуге за домаћинство и угоститељство (трошкови хране
491.773,00
и робе широке потрошње за учеснике семинара и других
активности)
423700
Трошкови репрезентације
18.951,00
423900
Остале опште услуге
631.617,00
423200
Компјутерске услуге
21.360,00
423700
Репрезентација
18.951,00
425200
Текуће поправке и одржавање опреме
49.751,00
426100
Административни материјал
160.317,00
426300
Материјал за образовање и усавршавање
4.500,00
426800
Материјал за одржавање хигијене
110.724,00
426900
Материјал за посебне намене
34.231,00
482300
Обавезне таксе
7.162,00
512200
Административна опрема
44.730,00
Укупно:
2.304.243,00
Стање на дан 01.01.2019.
Приходи
Расходи
Стање на дан 31.12.2019.

100.729,00
+ 2.597.577,00
- 2.304.243,00
379.063,00

Стање на текућем рачуну 840-946668-90 на дан 31.12.2019. године износи 379.063,00
динара.
ПРОЈЕКТНА СРЕДСТВА
Почетни салдо на дан 01.01.2019.године износи 239.892,00 динара.
На пројектни рачун извршене су уплате од Центра за промоцију науке за:
- реализацију малих пројеката из области образовања 912.000,00 динара
- за израду научних експоната 204.400,00 динара
- ПТП ДИС пројекат 3Д штампач 476.000,00 динара
Што укупно износи 1.592.400 динара.
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Структура расхода:
Конто
421100
423900
426100
512200
Укупно:

Опис
Износ
Трошкови платног промета
2.864,00
Услуге образовања и усавршавања запослених
379.580,00
Административни материјал (канце. и рекламни канц.
141.839,00
материјал)
Опрема за образовање, науку, културу и спорт
640.819,00
1.165.102,00

Стање на дан 01.01.2019.
Приходи
Расходи
Стање на дан 31.12.2019.
Стање на текућем рачуну 840-736764-78
динара.

239.892,00
+ 1592.400,00
- 1165.102,00
677.550,00
на дан 31.12.2019.године износи 677.550,00

Ненаплаћена потраживања Центра за стручно усавршавање у образовању на дан
31.12.2019. године износе 205.640,00 динара. Највећа потраживања су од стране школа
у којима су одржани семинари Центра за сручно усавршавање у образовању Лесковац.
Центар за стручно усавршавање у образовању на дан 31.12.2019. године према ЈКП
„Топлани“ Лесковац има укупна дуговања по основу доспелих рачуна у износу од
713.960,98 динара. Склопљен је споразум о измирењу дуга (2016.године) из
претходних година на основу кога се исплаћује месечне рата у износу од 125.428,52
динара. До 31.12.2019. године измирено је свих дванаест рата.
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9.ЗАКЉУЧАК

Извештај о раду Центра за стручно усавршавање у образовању за 2019. годину сачињен
је на основу дескриптивне, статистичке и административне евиденције која се води у
установи о свим одржаним активностима у току године. Центар за стручно
усавршавање у образовању свој рад у 2019. години реализовао је у складу са својим
основним циљем дефинисаним у документима и програму рада, који се односи
првенствено на стручно усавршавање просветних радника. Реализујући активности
Центар за стручно усавршавање у образовању усагласио је своје интересе са
интересима корисника и свог оснивача. Велики помак у раду Центра током 2019.
године је понуда већег броја семинара, чиме је омогућено да наставници, учитељи,
стручни сарадници и васпитачи буду у току са свим новинама и изменама у
образовном систему Републике Србије.
Основни циљ деловања Центра за стручно усавршавање у образовању је подршка
просветним радницима у њиховом континуираном стручном усавршавању планирањем
и реализацијом акредитованих програма стручног усавршавања, као и различитих
активности у области образовања. Поред реализације акредитованих програма
стручног усавршавања за просветне раднике реализовани су и прикази примера добре
праксе, трибине, конференције, сусрети васпитача/учитеља/наставника, саветовања,
предавања, презентације ученичких и наставничких радова.
Сумирајући протеклу 2019. годину, сагледавајући професионалне, финансијске и друге
ефекте пословања, Центар за стручно усавршавање у образовању, бележи успешну
годину са највећим бројем реализованих активности у односу на претходне године.
Број сарадника и партнера, који је из године у годину све већи и захвалнице које су
Центру додељене за изузетну сарадњу говори само о квалитету рада Центра.
У Ректорату Универзитета у Београду у месецу јулу 2019. године Центар за промоцију
науке, Научном клубу Центра из Лесковца доделио је признање за унапређење
промоције и популаризацију науке у Србији. У месецу новембру Научни клуб
Лесковац добио је Захвалницу за рад и активности за допринос у раду и развоју
факултета од стране Електронског факултета из Ниша.
Сва признања које Центар за стручно усавршавање добија, као и бројни успешни
резултати, представљају велику мотивацију за даљи рад, усавршавање и стално
унапређивање пословања ове установе.

Директор
Емина Јовановић
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