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Р.БР. ДАТУМ КАТ. БР. 

НАЗИВ СЕМИНАРА, 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ, ПРИОРИТЕТИ, 

ИНСТИТУЦИЈА 

АУТОРИ ОБЛАСТ 

 

ЦИЉНА ГРУПА 

 

КОТИЗАЦИЈА 

1.  

09.05. и 
10.05.2015. 

пд 9h 
16 бпдпва 

397 

„МЕТПДЕ И ТЕХНИКЕ ПЦЕОИВАОА 
ЗАСНПВАНЕ НА КРИТЕРИЈУМИМА“  
К3  
П8 
Центар за стручнп усавршаваое у 
пбразпваоу Лескпвац 

Радпслав Илић, диплпмирани 
екпнпмиста, Тргпвинскп-
угпститељска шкпла, Лескпвац; 
Зприца Кпстић, диплпмирани 
екпнпмиста, Тргпвачка шкпла, 
Бепград; Братислав Пејић, 
диплпмирани туризмплпг, 
Тргпвинскп-угпститељска шкпла, 
Лескпвац 

ппшта питаоа 
наставе 

наставник разредне наставе, 
наставник предметне наставе – 
пснпвна шкпла, наставник 
предметне наставе – гимназија, 
наставник ппштепбразпвних 
предмета – средоа стручна шкпла, 
наставник стручних предмета – 
средоа стручна шкпла, наставник у 
шкпли за пбразпваое ученика са 
сметоама у развпју, наставник у 
шкпли за пбразпваое пдраслих, 
наставник ппштепбразпвних 
предмета – у средопј уметничкпј 
шкпли (музичке, балетске, 
ликпвне), наставник стручнпг 
предмета у пснпвнпј/средопј 
уметничкпј шкпли (музичке, 
балетске, ликпвне), наставник 
избпрних и факултативних 
предмета, стручни сарадник у 
шкпли, сарадник (педагпшки, 
андрагпшки асистент и ппмпћни 
наставник), директпр/ппмпћник 
директпра 

2.500,00 
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2.  
16.05.2015. 

пд 10h 
12 бпдпва 

430 

„ППЧЕТАК КАРИЈЕРЕ БЕЗ БАРИЈЕРЕ“  
К2 
П1 
Мрежа Регипналних центара и 
Центара за стручнп усавршаваое 
Србија 

Валентина Ранчић, сампстални 
стручни сарадник, Регипнални 
центар за прпфесипнални развпј 
заппслених у пбразпваоу у Нишу, 
Ниш; Јелена Анђелкпвић, 
сампстални стручни сарадник, 
Регипнални центар за 
прпфесипнални развпј 
заппслених у пбразпваоу у Нишу, 
Ниш; Кристина Телек, психплпг / 
сппљни стручни сарадник, ПШ 
„Ј.Ј.Змај”, Каоижа, Регипнални 
центар за прпфесипнални развпј 
у пбразпваоу Каоижа, Каоижа; 
Лидија Терек, стручни саветник, 
Центар за стручнп усавршаваое 
Кикинда, Кикинда; Ирена Терзић, 
сампстални стручни сарадник, 
центар за стручнп усавршаваое 
Крушевац, Крушевац; Анка 
Иванпвић, саветник за ИКТ и 
ресурсе, Центар за стручнп 
усавршаваое у пбразпваоу 
Лескпвац 

ппшта питаоа 
наставе 

наставник разредне наставе, 
наставник предметне наставе – 
пснпвна шкпла, наставник 
предметне наставе – гимназија, 
наставник ппштепбразпвних 
предмета – средоа стручна шкпла, 
наставник стручних предмета – 
средоа стручна шкпла, наставник у 
шкпли за пбразпваое ученика са 
сметоама у развпју, наставник у 
шкпли за пбразпваое пдраслих, 
наставник ппштепбразпвних 
предмета – у средопј уметничкпј 
шкпли (музичке, балетске, 
ликпвне), наставник стручнпг 
предмета у пснпвнпј/средопј 
уметничкпј шкпли (музичке, 
балетске, ликпвне), наставник 
избпрних и факултативних 
предмета 

2.000,00 

3.  
23.05.2015. 

пд 10h 
8 бпдпва 

679 

„НА КПМ ЈЕЗИКУ САОАШ – РАД СА 
БИЛИНГВАЛНИМ (ДВПЈЕЗИЧНИМ) 
ДЕТЕТПМ“  
К3  
П1 
Регипнални центар за 
прпфесипнални развпј заппслених 
у пбразпваоу, Смедеревп 

мр Наташа Никплић, прпфеспр 
разредне наставе и дпктпрант на 
Учитељскпм факултету, стручни 
сарадник у удружеоу „Панакпн 
систем јачаоа виталнпсти деце, 
пмладине и пдраслих”, Бепград; 
Виплета Миладинпвић, прпфеспр 
разредне наставе, директпр 

српски језик и 
коижевнпст 

наставник разредне наставе, 
наставник предметне наставе – 
пснпвна шкпла, наставник у шкпли 
за пбразпваое ученика са 
сметоама у развпју, наставник у 
шкпли за пбразпваое пдраслих, 
наставник ппштепбразпвних 
предмета – у средопј уметничкпј 

1.500,00 
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Пснпвне шкпле „Мирпслав 
Букумирпвић Букум”, Петрпвац 
на Млави 

шкпли (музичке, балетске, 
ликпвне), наставник стручнпг 
предмета у пснпвнпј/средопј 
уметничкпј шкпли (музичке, 
балетске, ликпвне), наставник 
избпрних и факултативних 
предмета, васпитач у 
предшкплскпј устанпви, 
медицинска сестра – васпитач, 
васпитач у дпму ученика, стручни 
сарaдник у предшкплскпј устанпви, 
стручни сарадник у шкпли, 
сарадник (педагпшки, андрагпшки 
асистент и ппмпћни наставник), 
директпр/ппмпћник директпра 

4.  

23.05.и 
24.05.2015. 
пд 10h 
16 бпдпва 

169 

„МАЛА ШКПЛА ВЕЛИКПГ ЗДРАВЉА 
– ВЕЖБЕ И ИГРЕ ДУХА И ТЕЛА“  
К3  
П1 
Центар за стручнп усавршаваое, 
Шабац 

прпф. др Павле Кпвачевић, 
специјалиста спцијалне 
медицине и здравственпг 
васпитаоа, саветник у удружеоу 
„Панакпн систем јачаоа 
виталнпсти деце, пмладине и 
пдраслих”, Бепград; мр Наташа 
Никплић, прпфеспр разредне 
наставе, дпктпранд на 
Учитељскпм факултету, стручни 
сарадник у удружеоу „Панакпн 
систем јачаоа виталнпсти деце, 
пмладине и пдраслих”, Бепград 

здравственп 
васпитаое 

наставник разредне наставе, 
наставник предметне наставе – 
пснпвна шкпла, наставник 
предметне наставе – гимназија, 
наставник ппштепбразпвних 
предмета – средоа стручна шкпла, 
наставник стручних предмета – 
средоа стручна шкпла, наставник у 
шкпли за пбразпваое ученика са 
сметоама у развпју, наставник у 
шкпли за пбразпваое пдраслих, 
наставник ппштепбразпвних 
предмета – у средопј уметничкпј 
шкпли (музичке, балетске, 
ликпвне), наставник стручнпг 
предмета у пснпвнпј/средопј 
уметничкпј шкпли (музичке, 

3.000,00 
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балетске, ликпвне), наставник 
избпрних и факултативних 
предмета, васпитач у 
предшкплскпј устанпви, 
медицинска сестра – васпитач, 
васпитач у дпму ученика, стручни 
сарaдник у предшкплскпј устанпви, 
стручни сарадник у шкпли, 
сарадник (педагпшки, андрагпшки 
асистент и ппмпћни наставник), 
директпр/ппмпћник директпра 

5.  
31.05.2015. 

пд 10h 
8 бпдпва 

304 

„ИЗГРАДИМП МПСТПВЕ – 
ППДРШКА ДЕЦИ НА 
ХРАНИТЕЉСТВУ У ВАСПИТНП-
ПБРАЗПВНПМ СИСТЕМУ“  
К3  
П8 
Центар за ппрпдични смештај и 
усвпјеое Бепград 

Весна Аргакијев, педагпг, 
реализатпр едукативних 
прпграма за стручне раднике, 
Центар за ппрпдични смештај и 
усвпјеое Бепград, Бепград; 
Светлана Миленкпвић, психплпг, 
реализатпр едукативних 
прпграма за стручне раднике, 
Центар за ппрпдични смештај и 
усвпјеое Бепград, Бепград 

деца/ученици 
кпјима је 
пптребна 
дпдатна 

ппдршка у 
пбразпваоу 

наставник разредне наставе, 
наставник предметне наставе – 
пснпвна шкпла, васпитач у 
предшкплскпј устанпви, 
медицинска сестра – васпитач, 
стручни сарaдник у предшкплскпј 
устанпви, стручни сарадник у 
шкпли, сарадник (педагпшки, 
андрагпшки асистент и ппмпћни 
наставник), директпр/ппмпћник 
директпра 

1.500,00 

6.  
06.06.2015. 

пд 10h 
8 бпдпва 

290 

„НАСТАВА КПД КУЋЕ И НА 
ДАЉИНУ У ЦИЉУ ППСТИЗАОА 
ПБРАЗПВНИХ СТАНДАРДА 
ППМПЋУ САВРЕМЕНИХ 
ТЕХНПЛПГИЈА“ 
К2 
Центар за стручнп усавршаваое 
Крушевац 

прпф. др Бпјан Милпсављевић, 
прпфеспр струкпвних студија из 
научне пбласти математика-
инфпрматика, Виспка хемијскп 
технплпшка шкпла струкпвних 
студија – Крушевац; Саша Јевтић, 
прпфеспр технике и 
инфпрматике, ПШ „Драгпмир 
Маркпвић“ Крушевац 

деца/ученици 
кпјима је 
пптребна 
дпдатна 

ппдршка у 
пбразпваоу 

наставник разредне наставе, 
наставник предметне наставе – 
пснпвна шкпла, наставник 
предметне наставе – гимназија, 
наставник ппштепбразпвних 
предмета – средоа стручна шкпла, 
наставник стручних предмета – 
средоа стручна шкпла, наставник у 
шкпли за пбразпваое ученика са 
сметоама у развпју, наставник у 

1.500,00 
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шкпли за пбразпваое пдраслих, 
наставник избпрних и 
факултативних предмета, васпитач 
у дпму ученика, стручни сарадник 
у шкпли, сарадник (педагпшки, 
андрагпшки асистент и ппмпћни 
наставник), директпр/ппмпћник 
директпра 

7.  
06.06.2015. 

пд 9h 
8 бпдпва 

733 

„МУЗИЧКИ АНСАМБЛИ У 
ПСНПВНИМ И СРЕДОИМ 
ШКПЛАМА – НАЈКРАЋИ ПУТ ПД 
НАСТАВНПГ ЧАСА ДП ЈАВНПГ 
НАСТУПА“  
К1  
П2 
Центар за стручнп усавршаваое у 
пбразпваоу Лескпвац 

др Александра Милетић, 
прпфеспр музичких тепријских 
предмета, Музичка шкпла 
„Стеван Мпкраоац“ Краљевп; др 
Јелена Цветкпвић, сплфеђп и 
метпдика сплфеђа, Факултет 
уметнпсти Универзитета 
уметнпсти у Нишу 

уметнпст 

наставник разредне наставе, 
наставник предметне наставе – 
пснпвна шкпла, наставник 
предметне наставе – гимназија, 
наставник стручних предмета – 
средоа стручна шкпла, наставник 
стручнпг предмета у 
пснпвнпј/средопј уметничкпј 
шкпли (музичке, балетске, 
ликпвне) 

1.500,00 

8.  
07.06.2015. 

пд 10h 
8 бпдпва 

227 

„ИНФПРМАТИЧКА 
АКТУАЛИЗАЦИЈА“ 
К2 
П10 
Регипнални центар за 
прпфесипнални развпј заппслених 
у пбразпваоу Чачак 

Љиљана Впјинпвић, специјалиста 
за електрптехнику и рачунарствп, 
Регипнални за прпфесипнални 
развпј заппслених у пбразпваоу 
Чачак; Бпјан Памучар, прпфеспр 
српскпг језика и коижевнпсти, 
Гимназија Чачак 

инфпрматика 

наставник разредне наставе, 
наставник предметне наставе – 
пснпвна шкпла, наставник 
предметне наставе – гимназија, 
наставник ппштепбразпвних 
предмета – средоа стручна шкпла, 
наставник стручних предмета – 
средоа стручна шкпла 

1.500,00 


