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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. 
 
Центар за стручно усавршавање у образовању почео је са радом 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 (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), Центар за стручно 
усавршавање у образовању је у 2015. години обављао следеће стручне послове: 
 

- пратио потребе запослених у образовању за стручним усавршавањем 
- планирао и организовао обуке и остале облике стручног усавршавања  
- креирао нове програме стручног усавршавања запослених у образовању 
- пратио примену различитих програма у пракси 
- одржавао базу података  
- сарађивао са локалном заједницом, Заводом за унапређивање образовања 

и васпитања, Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, 
Министарством просвете, науке и технолошког развоја, образовно-
васпитним установама, Мрежом РЦ/ЦСУ Србије ... 

 
 
1.1.ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ 
 
Одлуком о оснивању Центра за стручно усавршавање у образовању, (бр. 06-
12/09-01, од 24.09.2009. године) и то чланом 7 исте, прoписана је делатност 
Центра. 
Делатност Центра за стручно усавршавање у образовању је: 

- 58.11- издавање књига 
- 58.14- издавање часописа и периодичних издања 
- 59.20- снимање и издавање звучних записа и музике 
- 58.19- остала издавачка делатност 
- 18.13- услуге припреме за штампу 
- 63.11- обрада података, хостинг и сл. 
- 58.29- издавање осталих софтвера 
- 62.09- остале услуге информационе технологије 
- 56.10- делатности ресторана и покретних угоститељских објеката 
- 70.22- консултантске активности у вези с пословањем и осталим 

управљањем 
 



4 
 

На основу Одлуке Управног одбора Центра за стручно усавршавање у 
образовању бр. 311/2015 од 20.04.2015. и Решења Скупштине града Лесковца 
бр. 06-4/15-I од 12.06.2015. године, извршена је следећа допуна делатности 
Центра:  

1. дефинисање и издвајање претежне делатности:  
- 85.59 – Остало образовање; 
2. допуна допунских делатности:  
-    85.60 – Помоћне образовне делатности,  
-   82.19 – Фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована 

канцеларијска подршка 

 
1.2. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА 

 
Органи Центра за стручно усавршавање у образовању су: Директор, Управни 
одбор и Надзорни одбор. 
Директор 
Решењем Скупштине Града Лесковца бр. 06-4/12-I, од 06. новембра 2012. 
године за директора Центра за стручно усавршавање у образовању именован је 
Славиша Пејић. 
Управни одбор 
 
Решењем о именовању Управног одбора Центра за стручно усавршавање у 
образовању бр. 06-4/12-I од 6. новембра 2012. године Скупштине Града 
Лесковца именован је Управни одбор у саставу: Александар Стојановић, Бојан 
Тасић, Марјан Младеновић, Предраг Јовић и Марина Илић. 
На седници Управног одбора одржаној 29. новембра 2012. године за 
председника Управног одбора изабран је Александар Стојановић, представник 
оснивача Центра за стручно усавршавање у образовању, а за заменика 
председника Бојан Тасић, представник основних школа. 
Решењем о разрешењу члана Управног одбора Центра за стручно усавршавање 
у образовању бр. 06-7/15-I од 30. новембра 2015. године Скупштине Града 
Лесковца, Бојан Тасић разрешава се дужности члана Управног одбора Центра за 
стручно усавршавање у образовању из реда представника локалне самоуправе. 
Решењем о именовању члана Управног одбора Центра за стручно усавршавање 
у образовању бр. 06-7/15-I од 30. новембра 2015. године Скупштине Града 
Лесковца, Слађана Николић именује се за члана Управног одбора Центра за 
стручно усавршавање у образовању из реда представника локалне самоуправе. 
На XXVII седници Управног одбора Центра за стручно усавршавање у 
образовању одржане 15. децембра 2015. године (Записник са XXVII седнице 
Управног одбора бр. 845/2015 од 28. децембра 2015. године) на предлог 
председника Управног одбора Александра Стојановића за заменика 
председника Управног одбора од стране осталих чланова једногласно је 
изабрана Марина Илић, представник Школске управе Лесковац. 
Управни одбор Центра за стручно усавршавање у образовању је у току 2015. 
године одржао 7 седница. 
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Надзорни одбор 
 
Решењем о именовању Надзорног одбора Центра за стручно усавршавање у 
образовању бр. 06-4/12-I од 6. новембра 2012. године Скупштине Града 
Лесковца именован је Надзорни одбор у саставу: Димитрије Перовић, Милан 
Стаменковић и Срећко Стаменковић. 
Решењем о разрешењу члана Надзорног одбора Центра за стручно усавршавање 
у образовању бр. 06-3/14-I од 12. јуна 2014. године Скупштине Града Лесковца, 
Срећко Стаменковић разрешен је дужности члана Надзорног одбора Центра за 
стручно усавршавање у образовању, из реда локалне самоуправе. 
Решењем о именовању члана Надзорног одбора Центра за стручно усавршавање 
у образовању бр. 06-3/14-I од 12. јуна 2014. године Скупштине Града Лесковца, 
Владимир Синадиновић именован је за члана Надзорног одбора Центра за 
стручно усавршавање у образовању, из реда локалне самоуправе. 
Решењем о разрешењу председника Надзорног одбора Центра за стручно 
усавршавање у образовању бр. 06-7/15-I од 30. новембра 2015. године 
Скупштине Града Лесковца, Владимир Синадиновић разрешава се дужности 
председника Надзорног одбора Центра за стручно усавршавање у образовању 
због подношења оставке. 
Решењем о именовању председника Надзорног одбора Центра за стручно 
усавршавање у образовању бр. 06-7/15-I од 30. новембра 2015. године 
Скупштине Града Лесковца, Јелена Митровић именује се за председника 
Надзорног одбора Центра за стручно усавршавање у образовању из реда 
представника локалне самоуправе. 
 
Надзорни одбор Центра за стручно усавршавање у образовању је у току 2015. 
године одржао 4 седнице. 
 
 
1.3. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 
 
На основу члана 24. став 2. и 3. Закона о раду („Сл.гласник РС „бр.24/05) и 
члана 26. Статута Центра за стручно усавршавање у образовању, директор 
Центра за стручно усавршавање у образовању, донео је дана 13.05.2013. године 
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Центра 
за стручно усавршавање у образовању. Правилником је систематизовано 11 
радних места са 14 запослених.  
 
Послови и радни задаци у Центру систематизовани су кроз пет сектора и то: 

1. професионални развој 
2. пројекти и људски ресурси 
3. ИКТ и ресурси 
4. администрација 
5. служба одржавања Центра 
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Бр. 
Oрганизациона јединица 
Врста послова и радних задатака  
– радно место 

Степен  
стручне 
спреме 

Извр 
шила 
ца 

Сектор 

1. Директор Центра VII 1 - 

2. 
3. 

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

VII 
VII 

1 Професионални 
развој 1 

4. Саветник за пројекте и људске ресурсе VII 1 Пројекти и 
људски ресурси 5. Стручни сарадник на пројектима VI/VII 1 

6. Саветник за ИКТ и ресурсе VII 1 ИКТ и ресурси 
7. Стручни сарадник у Ресурс Центру VII 1 

8. Стручни сарадник за финансије VII 1 Администрација 
9. Технички секретар IV 2 

10.  Домар III/IV 2 Служба 
одржавања 

11. Спремачица III/IV 2 

Табела 1.Организациона структура Центра за стручно усавршавање у 
образовању 
 
Из буџета Града Лесковца се опредељују средства за финансирање зарада 
запослених.  
 
 
1.4. УСЛОВИ РАДА У ЦЕНТРУ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У 
ОБРАЗОВАЊУ 
 
Центар за стручно усавршавање у образовању од 11.11.2010. године ради у 
објекту на адреси Лесковачког одреда бр.6.  
Центар за стручно усавршавање у образовању поседује: 

- 1 конференцијску салу до 120 места, комплетно технички опремљену 
(лап-топ, пројектор, презентер, платно, микрофони, озвучење, бела табла, 
флип-чарт табла, Smart-board табла) 

- 2 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 

са преко 500 наслова из разних области, 
- кафетерију, 
- комплетно опремљен двокреветни апартман са кабловском ТВ и wireless 

конекцијом – за смештај предавача, 
- канцеларије запослених, 
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- остале помоћне просторије, 
- пространо и уређено двориште са летњом учионицом погодно за 

различите активности на отвореном. 
 
 
2.РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ  / ОБУКЕ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА  

 
2.1.ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ 
 
Професионални развој је сложен процес који подразумева константно развијање 
компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника ради квалитетнијег 
обављања посла, са крајњим циљем унапређивања развоја деце и ученика на 
свим нивоима ученичких постигнућа.  

Центар за стручно усавршавање у образовању после пет година активног рада и 
даље је незаобилазна тачка када је образовање у питању, али и свакодневни 
живот читавог округа у домену образовања, културе, науке и сличних области.  

ЈАНУАР 2015. 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 09. јануара 2015. године 
одржана је трибина под називом „Како до бољег статуса наставника“. На 
трибини су учествовали: министар просвете, науке и технолошког развоја др 
Срђан Вербић, државни секретар Снежана Марковић и члан Председништва 
Синдиката образовања Србије и преговарачког тима репрезентативних 
синдиката Александар Ничић. Просветни радници са територије Јабланичког 
округа били су у прилици да у директном контакту поставе питања 
представницима Министарства просвете науке и технолошког развоја и 
представницима синдиката, као и да конструктивним предлозима и 
коментарима допринесу стварању системског амбијента којим би се могао 
побољшати положај и статус наставника.  

Представници Школске управе Лесковац су 23. јануара 2015. у Центру за 
стручно усавршавање у образовању одржали састанак са директорима школа 
Јабланичког округа. 

ФЕБРУАР 2015. 

У организацији Центра за стручно усавршавање у образовању 02. фебруара 
2015. године. одржан је састанак са ауторима програма стручног усавршавања 
које подржава Центар. Циљ састанка био је пружање подршке просветним 
радницима општине Лесковац у сталном стручном усавршавању за школску 
2014/2015. годину. Разговарало се о реализацији програма Центра за стручно 
усавршавање у образовању у градовима широм Србије у оквиру „Дана стручног 
усавршавања“ на XXXI Зимским сусретима учитеља Србије, о организацији 
програма стручног усавршавања у Центру и акредитацији нових програма  
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Издавачка кућа „Едука“ је 06. фебруара у просторијама Центра одржала 
промоцију уџбеника. Представљени су уџбеници за разредну наставу, 
биологију, техничко и информатичко образовање, ликовну културу, историју, 
енглески језик и физику. У неколико термина око 500 просветних радника 
Јабланичког округа присуствовало је овој промоцији. 

У организацији Британског савета и Удружења наставника енглеског језика - 
ЕЛТА, 21.фебруара одржан је семинар Learning Technologies for the Classroom 2 
за професоре енглеског језика са територије Јабланичког округа. 

Регионални центар Лесковац Синдиката образовања Србије 23. фебруара је у 
Центру за стручно усавршавање у образовању организовао састанак за своје 
представнике. 

МАРТ 2015. 

У организацији Центра за стручно усавршавање у образовању 01. марта 2015. 
године одржана је обука за васпитаче, учитеље и наставнике „Аутизам и 
говорно-језички поремећаји“. Остварени су циљеви обуке да просветни радници 
лакше препознају говорно-језичке поремећаје и симптоме аутизма, боље 
разумеју децу са тим потешкоћама, схвате значај прилагођавања простора и 
услова учења, као и да савладају одређене методе и технике рада са децом која 
имају потешкоће у развоју. 

Током марта месеца у Центру су своје редовне састанке организовали Актив и 
Друштво школских библиотекара Јабланичког округа и Удружење музичких и 
балетских педагога Србије за Јабланички округ. 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 13. марта одржан је састанак 
локалног тима за професионалну оријентацију у оквиру пројекта 
„Професионална оријентација у Србији“. 

У организацији Музичке школе „Станислав Бинички“ у Центру за стручно 
усавршавање у образовању од 26. до 27.  марта одржан је XIII Интернационални 
фестивал гитаре. У оквиру фестивала реализован је велики број активности: 
концерти, такмичења, предавања и мајсторске радионице. 

У току овог месеца Темпус фондација реализовала је eTwinning радионицу за 
представнике предшколских установа, основних и средњих школа. На овој 
радионици присутни су сазнали шта је то eTwinning, како пронаћи eTwinere и 
практично испробали како да направе eTwinning пројекат. 

Програм стручног усавршавања „Ефикасним учењем до бољих резултата“ 
одржан је у Центру за стручно усавршавање у образовању 29. марта у оквиру 
пројекта „Развој еколошке и грађанске свести младих у Србији“ који реализују 
Caritas Београдске надбискупије и Caritas Словеније, уз подршку Министарства 
иностраних послова Словеније. 
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АПРИЛ 2015. 

У априлу 2015.године одржано је неколико трибина из области образовања и то: 

− ,,Мобилизације заједнице за спровођење социјалне и образовне инклузије 
и анализа постојећих и потенцијалних ресурса на окружном и локалном 
нивоу“, коју је реализовала Асоцијација педагошких асистената Србије у 
сарадњи са Центром за интерактивну педагогију и Центром за образовне 
политике уз подршку Фонда за отворено друштво; 

− „Мониторинг и евалуација инклузивног образовања“ у организацији 
Јединице за инклузивно образовање Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; 

− „Едукативни софтвер од идеје до учионице“ у организацији Центра за 
стручно усавршавање у образовању; 

− „Учење је игра“  у организацији Удружења васпитача Јабланичког 
округа. 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 18. априла реализована је обука 
из области страног језика Variety as the Spice of ELT. Циљ обуке је пружање 
помоћи наставницима да постану ефикаснији и постижу боље резултате 
коришћењем одговарајуће методологије прилагођене природи самих ученика. 
Реализатори су учесницима показали активности, игре и песме које могу унети 
разноврсност у наставу енглеског језика, побољшати мотивацију и довести до 
бољих резултата. 

У овом периоду реализована је и обука за васпитаче „НТЦ систем учења – 
развој укупних способности детета“. Општи циљ обуке био је унапређивање 
интелектуалних способности деце и рана идентификација и стимулација 
даровитих на основу најновијих научних достигнућа из неурофизиологије. 
Аутори и реализатори трибине и програма су Ранко Рајовић, лекар, сарадник 
УНИЦЕФ-а за образовање и Урош Петровић, књижевник и аутор 10 романа из 
области дечје књижевности. По завршетку обуке сваки полазник је добио 
задатак да у свом раду примени стечена знања и сарађује са водитељима обуке. 

МАЈ 2015. 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 11. маја одржан је састанак 
директора школа Јабланичког округа са начелницама Школске управе Лесковац 
и Градске управе за друштвене делатности. 

Центар за стручно усавршавање у образовању 11. маја организовао је 
акредитовани стручни скуп – трибину „Дефектолог у инклузији као подршка 
васпитачу, учитељу и наставнику“. Теме које су реализоване су актуелне и 
прилагођене циљној групи на коју се односе. Од стране учесника стручни скуп 
је високо оцењен, што се уочава из упитника који су попунили. Претпоставка 
реализатора да је дефектолог неопходан у систему инклузије је потврђена кроз 
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исказивање потреба васпитача, учитеља и наставника за сарадњом и стручним 
саветовањем. 

Програм стручног усавршавања Центра за стручно усавршавање у образовању 
„Примена енигматског квиза у настави“ реализован је 23. маја за васпитачице 
ПУ „Вукица Митровић“ у Лесковцу. Присутни учесници су подстакнути за 
различите видове мотивисања деце да уче кроз игру, уз уважавање развојних и 
психофизичких карактеристика и социјалних могућности. 

Регионални центар Лесковац Синдиката образовања Србије 25. маја је у Центру 
за стручно усавршавање у образовању организовао састанак са својим 
представницима. 

У организацији Друштва историчара за Јабланички округ 26. маја у Центру за 
стручно усавршавање у образовању професорима историје представљен је 
додатни наставни материјал "Некад смо живели заједно - историја која 
повезује". 

ЈУН 2015. 

Поред редовних активности за запослене у образовању у јуну је у Центру за 
стручно усавршавање у образовању организован и низ активности за ученике 
основних и средњих школа Јабланичког округа. 

У организацији Подружнице за српски језик и књижевност за јабланички округ 
свечано су уручене дипломе ученицима основних и средњих школа који су 
постигли значајне резултате на такмичењима у области српског језика и 
књижевности. 

Као и претходних година, у Центру је током јуна одржано полуфинале и финале 
квиза за ученике основних школа у организацији Одбора за превенцију болести 
зависности и борбу против верских секти Скупштине Града Лесковца.  

Актив школских библиотекара и Друштво школских библиотекара Јабланичког 
округа 10. јуна одржао је редовни састанак у Центру за стручно усавршавање у 
образовању.  

Током јуна месеца реализоване су активности за припрему наставника за 
правилно спровођење завршног испита на крају основног образовања и 
васпитања. Организатор ових обука био је Завод за вредновање квалитета 
образовања и васпитања и Школска управа Лесковац. 

Удружење за унапређење квалитета живота „Синергија“ 18. и 19. јуна у Центру 
за стручно усавршавање у образовању организовало је семинар „Помоћ 
помагачима – очување психофизичког здравља“. Циљ семинара је проширивање 
сазнања о последицама дуготрајног стреса у педагошком раду и упознавање са 
стратегијама заштите менталног здравља.  
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Центар константно ради на афирмацији, пружању подршке и јачању 
компетенција просветних радника да од својих идеја и примера добре праксе 
креирају нове програме стручног усавршавања. Центар за стручно усавршавање 
у образовању има 11 акредитованих програма стручног усавршавања до 31. 
августа 2016. године. У циљу информисања потенцијалних аутора програма 
сталног стручног усавршавања о начину конкурисања код  Завода за 
унапређивање образовања и васпитања за школску 2016/17. и 2017/18., 
19.06.2015. године у Центру за стручно усавршавање у образовању одржан је 
састанак. Овом приликом представљени су услови сарадње између аутора и 
Центра за стручно усавршавање и начин одобравања програма за школску 
2016/2017. и 2017/2018. годину. 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 9. јуна школа страних језика 
"Смарт"одржала је завршну приредбу. 

ЈУЛ 2015. 

Током летњег распуста у Центру за стручно усавршавање у образовању смањен 
је број активности за запослене у образовању. У овом месецу није било 
реализација програма стручног усавршавања, али су се углавном планирале 
активности за нову школску годину у смеру где је основни путоказ 
професионални развој просветних радника као процес константног развијања 
компетенција ради квалитетнијег обављања посла. 

АВГУСТ 2015. 

Крајем августа у Центру за стручно усавршавање представници Школске 
управе Лесковац одржали су два састанка са директорима школа Јабланичког 
округа. Због потребе проналажења решења за технолошке вишкове директори 
су се састали и са представницима Синдиката образовања Србије – Регионалним 
центром Лесковац.  
 
Законом о основама система образовања и васпитања дефинисано је да Центар 
за стручно усавршавање врши избор одобрених програма стручног 
усавршавања и даје предност оним програмима за које процени да на 
најцелисходнији начин обезбеђују постизање општих стандарда постигнућа и 
обавља друге послове. У складу са тим од 20.08.2015. до 20.09.2015. године 
Центар за стручно усавршавање у образовању расписао је Конкурс за избор 
програма стручног усавршавања запослених у образовању које ће као 
институција подржати приликом акредитације програма стручног усавршавања 
за школску 2016/2017. и 2017/2018. годину код Завода за унапређивање 
образовања и васпитања.  
 
СЕПТЕМБАР 2015. 

Учитељско друштво Лесковац је у Центру за стручно усавршавање у 
образовању 09. септембра организовало састанак, а затим семинар „Методе и 
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технике Outdoor наставе – учење у непосредном окружењу“. Семинар је 
реализован у три групе за чланове Учитељског друштва. 

Друштво школских библиотекара Јабланичког округа 16. и 17. септембра је у 
Центру за стручно усавршавање у образовању одржало састанак на коме се 
разговарало о новом Правилнику о критеријумима и стандардима за 
финансирање установе која обавља делатност основног образовања и 
васпитања, представљен је план рада школског библиотекара за школску 
2015/2016. годину и приказано је тренутно стање на терену што се тиче 
технолошких вишкова стручних сарадника - библиотекара. 

Школска управа Лесковац је 21. септембра у Центру за стручно усавршавање у 
образовању организовала састанак са директорима школа Јабланичког округа. 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 23. септембра одржан је 
састанак на коме је донешена одлука које програме ће при акредитацији код 
Завода за унапређивање образовања и васпитања подржати Центар. Процену 
програма пријављених на Конкурсу, вршила је стручна комисија која је на 
основу унапред утврђених критеријума и у складу са Правилником о сталном 
стручном усавршавању васпитача, учитеља, наставника и стручних сарадника 
изнела сугестије и запажања о програмима стручног усавршавања којима ће се 
конкурисати код Завода за унапређивање образовања и васпитања. 

Решењем Министарства трговине, туризма и телекомуникација у сарадњи са 
ЈИСА – Јединственим информатичким савезом Србије Центар за стручно 
усавршавање у образовању као овлашћени ECDL тест центар 2015. године 
почео је реализацију акције "Информатика за талентоване основце". У оквиру 
ове акције обезбеђена је бесплатна online информатичка обука по европским 
ECDL стандардима за талентоване ученике основних школа. Центар за стручно 
усавршавање у образовању у овом пројекту учествовао је као партнер који је у 
сарадњи са заинтересованим наставницима информатике укључио око 100 
ученика основних школа општине Лесковац. Ученици су похађали бесплатне 
online обуке за 4 ECDL Start модула: 

− Познавање рачунара и његове структуре; 
− Обрада текста и све врсте употребе за писање; 
− Табеларне калкулације и израда прорачуна; 
− Коришћење интернета као неисцрпног извора комуникација и база 

знања. 
 

ОКТОБАР 2015. 

У организацији удружења Едукациони центар из Лесковца 9. и 10. октобра у 
Центру за стручно усавршавање у образовању реализован је семинар "Обука 
наставника и стручних сарадника за образовање ученика за људска права". Циљ 
овог семинара је допринос развоју компетенција за подршку развоју личности 
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детета и ученика оснаживањем средњошколског кадра (наставници, педагози и 
психолози) за образовање ученика за поштовање и промоцију људских права 
као и заштити равноправности свих грађана Републике Србије.  

Центар за стручно усавршавање у образовању 11. октобра организовао је обуку 
"Математичке радионице" којој су присуствовали учитељи, наставници и 
професори математике. Учесници обуке су оспособљени за самостално 
планирање, креирање и извођење математичких радионица. Наставници су се 
разменом примера добре праксе усагласили да радионичарски начин рада 
омогућава сваком детету да учи на различит начин. 

Представници Удружења професионалаца у образовању "Апел" су 13. октобра 
одржали састанак са актерима акције "Образовање спаја, не раздваја". 

Семинар "Педагошка радионица за професоре француског језика" одржан је 17. 
октобра. Tема ове радионице je De la compréhension à l'expression („Од 
разумевања до изражавања“). 

Центар за стручно усавршавање у образовању 26. октобра организовао је 
састанак са ауторима 19 програма стручног усавршавања за школску 2016/17. и 
2017/18. годину које је подржао на Конкурсу за акредитацију програма стручног 
усавршавања код Завода за унапређивање образовања у васпитања. На састанку 
је представљен и нови Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, 
васпитача и стручних сарадника („Службени гласник Републике Србије“, број 
86/2015). 

Синдикат образовања Србије - Регионални центар Лесковац и у овом месецу 
одржавао је своје редовне састанке у Центру за стручно усавршавање у 
образовању. 

НОВЕМБАР 2015. 

Поводом петогодишњице рада Центра за стручно усавршавање у образовању 
месец новембар обележен је низом активности за запослене у образовању, као и 
за сараднике ван области образовања. На свечаној конференцији одржаној 06. 
новембра, коју су отворили ученици Музичке школе „Станислав Бинички“, 
приказани су резултати петогодишњег рада Центра за стручно усавршавање у 
образовању. Наредних дана у оквиру обележавања овог мини јубилеја одржано 
је 11 акредитованих програма стручног усавршавања у сарадњи са Синидикатом 
образовања Србије - Регионални центар Лесковац. Наставници су учествовали у 
обукама: "Родитељи и ми", "Примена енигматског квиза у настави", "Подсети 
се, научи, примени, обогати израз писани и усмени", „Школска библиотека -
место сарадње наставника и ученика ", "Примена енигматског квиза у настави", 
"Да у школи другарство не боли", "Аутизам и говорно-језички поремећаји", 
"Методе и технике оцењивања засноване на критеријумима", "Српски језик и 
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језичка култура у нижим разредима основне школе", "Variety as the spice of 
ELT" и "Замке нових зависности". 

У периоду од 14. до 15. новембра за запослене у ОШ "Трајко Стаменковић" из 
Лесковца одржана је обука "Методе и технике оцењивања засноване на 
критеријумима". 

Семинар Центра за стручно усавршавање у образовању „Подсети се, научи, 
примени, обогати израз писани и усмени“ одржан је 28.11. за учитеље у ОШ 
„Светозар Марковић“. 

ДЕЦЕМБАР 2015. 

Други део семинара "Педагошка радионица за професоре француског језика“ 
одржан је 05. децембра у Центру. Тема овог дела семинара била је "Comment 
monter un projet en classe de langue. 

Обука за наставу грађанског васпитања одржана је за две групе учесника 05. и 
06. децембра. Семинару је присуствовало 60 просветних радника. На обуци су 
обрађене теме: Циљеви, исходи и учење у настави грађанског васпитања; Улоге 
и компетенције наставника и ученика; Карактеристике квалитетне наставе 
грађанског васпитања и интерактивне методе и технике; Планирање часа, 
израда припреме за час и евалуација. 

У организацији Асоцијације педагошких асистената Србије 21. децембра 
одржана је радионица "Мапирање ресурса педагошких асистената".  

Учитељско друштво Лесковац је у децембру одржало своју редовну скупштниу 
и огранизовало презетацију резлутата истраживања "Информисање родитеља, 
начини избора школе и праксе пружања додатне подршке ученицима на 
подручју Лесковца".  

Pearson Longman је за наставнике енглеског језика 25.12. организовао је семинар 
у Центру, коме је присуствовало 30 наставника. 

Синдикат образовања Србије – Регионални центар Лесковац 28.12. у одржао је 
састанак са представницима синдиката у школама. 

2.2.РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
ОБРАЗОВАЊУ У ДРУГИМ ГРАДОВИМА 

 
Програми стручног усавршавања Центра за стручно усавршавање у образовању 
реализовани су у различитим градовима Србије, где су школе из различитих 
градова показале интересовање за семинарима у организацији Центра.  
Центар је остварио успешну сарадњу са Савезом учитеља Републике Србије и у 
оквиру XXXI Зимских сусрета учитеља Србије реализовао велики број 
програма. 
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Табела 2. Семинари Центра за стручно усавршавање реализовани 2015. године у 
градовима ван Јабланичког округа 
 
 

 

 

Р.бр. Каталошки број, 
 назив програма 

Датум и место реализације 

1.  8 Школска библиотека – место 
сарадње наставника и ученика 2 

28.03.2015. Аранђеловац 

2.  24 Да у школи другарство не 
боли 

21.2.2015. - Београд 
25.4.2015. - Шабац 
23.5.2015. - Крагујевац 

3.  167 Замке нових зависности 21.2.2015. - Београд 

4.  300 Аутизам и говорно-језички 
поремећаји 

19.4.2015. - Богатић 
26.4.2015. - Крагујевац 
4.10.2015. - Ниш 

5.  397 Методе и технике 
оцењивања засноване на 
критеријумима 

14.03.2015. - Аранђеловац 
22.08.2015. – Београд 
28.11. и 05.12.2015. – Лапље Село  
12.12.2015. – Београд 
26.12.2015. Ораховац 

6.  476 Примена енигматског квиза 
у настави 

07.02.2015. – Пожаревац 
21.02.2015. – Београд 
22.02.2015. – Јагодина 
14.03.2015. – Сремска Митровица 
29.03.2015. – Зрењанин 
26.04.2015. – Опово 

7.  672 Српски језик и језичка 
култура у нижим разредима 
основне школе 

21.02.2015. - Београд 

8.  684 Variety as the Spice of ELT 22.06.2015. - Суботинац 

9.  691 Мотивација – могућа 
мисија 

07.06.2015. -  Суботинац 

10.  733 Музички ансамбли у 
основним и средњим школама – 
најкраћи пут од наставног часа 
до јавног наступа 

14.03.2015. – Књажевац 
21.03.2015. – Чачак 
25.04.2015. - Шабац 
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2.3.САРАДЊА СА „МРЕЖОМ РЦ /ЦСУ СРБИЈЕ“ 

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац као члан Мреже 
регионалних центара и центара за стручно усавршавање Србије један је од 
организатора Прве конференције за директоре основних, средњих школа и 
предшколских установа под називом „Улога директора у процесу образовања“. 
Конференција је одржана у Врњачкој Бањи, у периоду од 25. до 27. маја 2015. 
године. Теме конференције сачињене су на основу Стандарда компетенција 
директора установа образовања и васпитања. С обзиром на то да је ово прва 
конференција за директоре у организацији Мреже, циљ је био дотаћи се свих 
актуелних тема које се тичу руковођења и унапређивања рада установа и школа. 
Неке од тема конференције биле су: Развој културе лидера, Менаџмент 
квалитета и стандардизације у образовању, Професионални развој запослених у 
образовању (стручно усавршавање), Праћење квалитета рада школе / установе, 
Унапређивање сарадње школа и факултета, Унапређење сарадње са родитељима 
/ старатељима, органом управљања, синдикатом, широм заједницом, локалном 
средином, Проширена делатност школа / установа. Предавачи и излагачи на 
првој конференцији били су представници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, 
Завода за унапређивање образовања и васпитања, Филозофског факултета, 
Факултета организационих наука у Београду, Факултета техничких наука у 
Чачку, Пословног факултета у Београду, Привредне коморе Србије, Агенције за 
НТЦ, као и представници Заједница средњих стручних школа. 

У периоду од 18. до 20. септембра и 25. до 27. септембра 2015. у Регионалном 
центру за професионални развој запослених у образовању у Нишу представници 
Центра за стручно усавршавање у образовању Лесковац присуствовали су 
обукама у оквиру пројекта „Каријера по мери наставника“ подржаног од 
Швајцарске агенције за развој и сарадњу – СДЦ-а. „Обука за саветника за 
каријерно вођење и развој професионалне каријере запослених у образовању“ 
одржана је у два модула. Циљ пројекта је да се прошири репертоар услуга 
центара за професионални развој наставника услугом каријерног вођења и 
саветовања, која би била посебно усмерена на наставнике који су постали 
технолошки вишак.  

У оквиру Сајма образовања 2015. у Београду од 28. октобра до 01. новембра 
своје представљање имала је и "Мрежа РЦ/ЦСУ Србије".  Центар за стручно 
усавршавање у образовању из Лесковца овом приликом представио је своје 
активности и акредитоване програме стручног усавршавања. 

Представници Центра за стручно усавршавање у образовању су у 2015. години 
присуствовали редовним састанцима директора Центара и заседањима 
Скупштине Мреже РЦ и ЦСУ Србије.  
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3.РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ  ВАН ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА 
 
Центар за стручно усавршавање у образовању у 2015. години остварио је 
сарадњу са са свим субјектима, како из домена образовања, тако и другим 
институцијама са циљем што боље едукације, подизања стручности и нивоа 
знања, у складу са савременим достигнућима, технолошким развојем и 
потребама друштвене заједнице којој припада.  
Између осталих, то су: 

- Mинистарства Владе Републике Србије, 
- Међународне институције, стране амбасаде и конзулати, 
- Управе и службе Града Лесковца, 
- Мрежа Регионалних центара и Центара за стручно усавршавање 
- Универзитети и факултети, 
- Друге институције из области образовања, 
- Стручна друштва и удружења запослених у образовању, 
- Институције, установе и предузећа ван образовног система, 
- Медији, 
- Институти, 
- Невладине организације, 
- Библиотеке, 
- Општине Јабланичког и Пчињског округа, 
- Православна црква и друге верске заједнице. 

 

ЈАНУАР 2015. 

У оквиру пројекта "Сви за младе - млади за све! - Партнерство за тржишно 
активирање пословног потенцијала младих у Јабланичком округу" који je у 
Центру за стручно усавршавање у образовању реализовао ЕПУС Лесковац уз 
финансијку подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије, од 
почетка до краја јануара одржано је осам радионица, округли сто и свечано 
уручење сертификата учесницима курсева предузетничких обука.  

У организацији Форума младих са инвалидитетом 29. јануара 2015. године у 
Центру за стручно усавршавање у образовању реализован је Спортски форум са 
следећим темама: Спорт особа са инвалидитетом из угла представника 
различитих сектора; Искуства спортиста, спортских активиста и спортских 
радника: Постигнути резултати и уочене препреке; Локални капацитет за 
унапређење спорта особа са инвалидитетом: сарадња и стратешки правци 
развоја. Овај форум реализован је у оквиру пројекта "Спортска инклузија" који 
спроводи Форум младих са инвалидитетом уз финансијску подршку 
Министарства омладине и спорта Републике Србије. 

Полицијска управа Лесковац у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији и 
партнерима из локалне заједнице у просторијама Центра за стручно 
усавршавање у образовању је 29. јануара 2015. године реализовала обуку у 
оквиру пројекта „Град Лесковац – наша Сигурна кућа“. 
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ФЕБРУАР 2015. 

У организацији Агенције за локални економски развој, 04. фебруара је у Центру 
за стручно усавршавање у образовању одржано предавање и презентација 
производа фирме "Авитал" којој су присуствовали пољопривредни 
произвођачи. 

Фармацеутска кућа  Alpen Pharma 05. фебруара презентовала је своје производе. 

Обука за израду годишњих и финансијских извештаја за 2014. годину у 
организацији "Образовног информатора" одржана је у Центру. На овом скупу 
било је речи о актуелностима у финансијском пословању јавног сектора, изради 
годишњих финансијских извештаја за претходну годину и састављању пореских 
биланса. 

О прегледу најважнијих новина у Закону о изменама и допунама Закона о 
планирању и изградњи говорила је државна секретарка у Министарству 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 13. фебруара на скупу у 
организацији Сталне конференције градова и општина. 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 18. фебруара одржан је 
семинар "Веза између насиља према женама и злостављања деце" у 
организацији Аутономног женског центра. Учесници обуке су запослени у 
Центрима за социјални рад и Полицијској управи Лесковац. 

Извлачење парова за Куп Општине Лесковац 2015. године реализовао је 
Фудбалски савез Јабланичког округа. 

МАРТ 2015. 

У организацији локалне самоуправе Града Лесковца 12. марта је у Центру за 
стручно усавршавање у образовању одржана обука о начину техничке припреме 
и достављања седничког материјала. Присутни су били представници локалних 
градских управа, јавних предузећа, јавно-комуналних предузећа, установа, 
агенција и фондова. 

Трибина на тему: „Насиље у партнерским односима – третман починилаца 
насиља у партнерским односима – нова услуга у социјалној заштити на 
регионалном нивоу чији је реализатор Центар за социјални рад из Ниша 
одржана је у Центру. 

У оквиру пројекта „Јачање људских права и економско оснаживање самохраних 
мајки у Србији“ 17. марта је у Центру за стручно усавршавање у образовању 
реализован округли сто „Самохране мајке и тржиште рада у Лесковцу“. Ово је 
други у низу округлих столова који Фондација Ана и Владе Дивац у 
партнерству са Удружењем Јелек организује са циљем да се скрене пажња 
јавности, нарочито на локалном нивоу, на положај самохраних родитеља, њихов 
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социјални и економски статус, као и да се сагледају могућности унапређења 
њиховог положаја. 

Фудбалски савез Јабланичког округа је и овог месеца наставио са реализацијом 
својих састанака у просторијама Центра за стручно усавршавање у образовању. 

У организацији Европског прогреса 30. марта је у Центру за стручно 
усавршавање у образовању одржана информативна сесија о процесу доделе 
бесповратне помоћи за покретање женског бизниса. Учесници радионице 
„Време за успешне жене“ су  били са територије Јабланичког округа. 

АПРИЛ 2015. 

У априлу је 65 запослених у Заводу за јавно здравље Лесковац започело 
похађање ЕЦДЛ онлајн обуке по модулима. Сви кандидати су у Центру за 
стручно усавршавање у образовању током априла, маја и јуна полагали ЕЦДЛ 
онлајн испите за: Base Module 1 – Основе коришћења рачунара (Computer 
essentials); Base Module 2 – Основе коришћења интернета (Online essentials); 
Base Module 3 – Обрада текста (Word processing); Base Module 4 – Табеларне 
калкулације (Spreadsheets). Овлашћени ЕЦДЛ испитичи Центра су током овог 
периода пружали сталну стручну подршку запосленима из ЗЗЈЗ Лесковац. 

Од 14. до 17. априла у Центру за стручно усавршавање у образовању одржан је 
четвородневни тренинг за запослене у предузећу "Yura Corporation" у Лесковцу. 
Тренинг је реализован из области ISO/TS16949, Интерни аудитор и VDA 6.3 
Интерни аудитор. 

Организатор пословног састанка „Заједно на европском тржишту – заједничке 
могућности за предузећа у индустрији текстила и одеће из прекограничних 
региона“одржаног у Центру за стручно усавршавање у образовању 18. априла 
био је Град Лесковац, Организација за текстилну и одевну делатност и Бугарска 
привредна комора. Састанку је присуствовао градоначелник Лесковца, 
представници локалне самоуправе, српски и бугарски привредници. 

МАЈ 2015. 

У Центру за стручно усавршавање у образовању је 20. маја одржан тренинг за 
израду бизнис плана. Ову активност је реализовао UNOPS и Европски прогрес у 
циљу подршке женском предузетништву. Теме које су биле заступљене на 
тренингу су: Сврха и основни елементи бизнис плана; Анализа купаца и 
тржишта; Продајни и маркетинг план; Финансијски план и анализа 
финансијских пројекција. 

У организацији Форума за међународне односе и Мреже EPUS-a 21. маја у 
Центру за стручно усавршавање у образовању одржана је панел дискусија на 
тему:„Друштвене, политичке и културне последице миграција“. Након 
дискусије одржана је пројекција документарног филма „Logbook -SERBISTAN“. 
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ЈУН 2015 
 
У оквиру Фестивала LEDAMUS у Центру за стручно усавршавање у образовању 
14. јуна одржан је концерт етно музике. Учесници су били ученици Музичке 
школе "Мокрањац" из Београда и Музичке школе "Станислав Бинички" из 
Лесковца. Наредна активност која је реализована у оквиру овог фестивала у 
Центру за стручно усавршавање је предавање "Корнелије Станковић - што се 
боре мисли моје". Ова трибина реализована је 17. јуна.  

ЈУЛ 2015. 

До краја јула шездесет запослених у Заводу за јавно здравље Лесковац 
положило је ЕЦДЛ онлајн испите по модулима у ЕЦДЛ тест центру - ЦСУ 
Лесковац и тиме стекли међународни сертификат за основна информатичка 
знања која ће им помоћи да напредују у послу.  

АВГУСТ 2015. 

Отвореност и сензибилност за најразноврсније потребе и иницијативе шире 
друштвене заједнице и у овом периоду су једна од битних одредница нашег 
деловања, па је у складу са тим у неколико термина Национална служба за 
запошљавање филијала Лесковац у Центру за стручно усавршавање у 
образовању организовала састанке са представницима Yure и кандидатима за 
посао у тој фирми. 

СЕПТЕМБАР 2015 

У Центру за стручно усавршавање у образовању је 08. септембра свечано 
отворен LIFFE 2015 - Лесковачки Интернационални Фестивал Филмске Режије. 
Организатор овог фестивала је Лесковачки културни центар. У дворишту 
Центра од 08. до 12. септембра сваке вечери је приказиван по један филм. 

У огранизацији ЕПУС-а – Европског покрета у Србији 09. септембра у Центру 
за стручно усавршавање у образовању презентован је прелиминарни бизнис 
план за ревитализацију округлог павиљона у Лесковцу. 

ОКТОБАР 2015. 

Невладина организација, Едукациони центар из Лесковца, реализовала је у 
Центру 01. октобра промоцију књиге "Улога институција у стварању социјалне 
кохезије" аутора Жарка Шундерића. 

Округли сто на тему „Механизми децентрализације политика запошљавања - 
улога Савета за запошљавање и примена Локалних акционих планова за 
запошљавање у пракси и њихов ефекат на запошљавање младих са локалним 
актерима за запошљавање младих“ одржан је 07. октобра. Ова активност 
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реализована је у оквиру пројекта "Промовисање запошљавања младих путем 
социјалних партнерстава и сарадње у локаним заједницама". 

 У Центру за стручно усавршавање у образовању 09. октобра одржана је панел 
дискусија “Како до локално конкурентне подршке запошљавању младих”. 
Организатор панел дискусије је Европски покрет у Србији – Лесковац заједно са 
партнерима НСЗ - Филијалом Лесковац, Регионалном привредном комором 
Лесковац, Градском управом за друштвене делатности Лесковац и КЗМ Лебане, 
Бојник и Власотинце, а у склопу реализације пројекта “Ево прилике!” – Развој 
одрживог механизма подстицања и оснаживања незапослених младих за улазак 
у свет рада и бизниса у Јабланичком округу, финансијски подржаном од стране 
Министарства омладине и спорта Републике Србије. Радионице на тему 
предузетничког менторства које су саставни део пројекта реализоване су у 
Центру за стручно усавршавање у образовању. Учесници су похађали осам 
радионица из ове области. Информативни састанак са младим незапосленим 
особама одржан је 28.октобра. 

Поводом обележавања дана града у Центру је организована додела награда 
најбољим ученицима града Лесковца. Додели награда присуствовали су и 
добитници Октобарских награда града Лесковца. 

НОВЕМБАР 2015. 

Поводом обележавања петогодишњице рада Центра 05. новембра одржан је 
концерт градског дечијег хора "Звездице". Овим концертом промовисано је 
друго аудио издање "Звездица". На ЦД-у "Дан" налазе се композиције Вере 
Миланковић посебно стваране за хор "Звездице". Издавач овог диска је Центар 
за стручно усавршавање у образовању Лесковац. 

Градски фудбалски савез је у новембру одржао своје састанке у Центру за 
стручно усавршавање у образовању. 

Едукациони центар Лесковац је 24.11. у Центру за стручно усавршавање у 
образовању организовао презентацију доступних фондова ЕУ 2014-2020 за 
ромску инклузију са примером добрих пракси. 

ДЕЦЕМБАР 2015 

Удружење за унапређење квалитета живота „Синергија“ 22. децембра у Центру 
за стручно усавршавање у образовању одржало је конференцију "Здрав помагач 
- задовољан корисник". Тема конференције је психофизичко здравље 
помагачких професија као предуслов квалитета пружених услуга и задовољства 
корисника. Ова конференција је завршна активност у оквиру истоименог 
пројекта који је спровело Удружење за унапређење квалитета живота 
"Синергија" из Лесковца уз подршку Градске управе за друштвене делатности 
града Лесковца.  
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Центар за социјални рад је 30.12. у  просторијама Центра уз пригодан програм, 
већ трећу годину за редом свечано уручио новогодишње пакетиће деци из 
хранитељских и материјално угрожених породица. 
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4.РЕЗУЛТАТИ РАДА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У 
ОБРАЗОВАЊУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ 
 

месец 

број обука 
одржаних у 

ЦСУ 
Лесковац 

бр. 
учес
ника 

бр.обука 
организова

них ван 
Центра 

бр. 
учес
ника 

остале 
активности за 

наставнике 
(састанци,округ

ли столови, 
саветовања) 

бр. 
учесн
ика 

активности за 
учеснике ван 

области 
образовања 
(невладин 

сектор, 
грађанство, 

локална 
самоуправа) 

бр.уче
сника 

јануар 
2015. / / / / 2 250 13 338 

фебруар 
2015. 1 28 6 176 4 585 7 369 

март  
2015. 2 43 6 164 7 209 6 284 

април 
2015. 2 35 5 139 4 209 10 204 

мај     
2015. 2 28 1 24 4 190 19 250 

јун 
2015. 1 28 2 40 11 203 15 273 

јул 
2015. 

/ / / / / / 7 120 

август 
2015. / / 1 30 3 200 1 30 

септемба
р 

2015. 
3 88 / / 6 135 4 400 

октобар 
2015. 

3 67 1 24 4 394 14 394 

новембар 
2015. 12 329 2 40 6 158 16 565 

децембар 
2015. 

3 73 3 72 9 297 17 686 

УКУПНО 29 719 27 709 60 2830 129 3913 

 
табела 3. Приказ активности и броја учесника у периоду јануар 2015. – децембар 
2015.године   
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5.ЗАКЉУЧАК 
 
Центар за стручно усавршавање у образовању у 2015. години омогућио је 
просветним радницима присуство акредитованим обукама, стручним 
скуповима, саветовањима, састанцима... Програми стручног усавршавања 
Центра за стручно усавршавање у образовању реализовани су и у многим 
градовима Србије.  
 
У 2015. години укупно је одржано 56 акредитованих програма стручног 
усавршавања са 1428 учесника. 29 обука је одржано у Центру за стручно 
усавршавање у образовању, а 27 ван Центра. У Центру за стручно усавршавање 
у образовању одржано је 60 различитих активности за потребе просветних 
радника са укупним бројем учесника 2830. Укупно је реализовано 129 
активности за циљне групе ван области образовања са 3913 учесника.  
 
Све што је реализовано у Центру за стручно усавршавање у образовању у 2015. 
години може се видети на сајту Центра, фејсбук страници, у локалним 
средствима информисања и информатору о раду, који се редовно ажурира. 

Проблем са којим се Центар за стручно усавршавање у образовању суочио у 
2015. години је 30 отказаних обука за које је спроведен поступак јавних набавки 
и које су у складу са плановима стручног усавршавања запослених у 
образовању. Реализације ових обука су пријављене код Завода за унапређивање 
образовања и васпитања, а касније отказане из разлога што се нису формирале 
групе учесника. Разлози за то су вишемесечни штрајк просветних радника и 
недостатак мотивације за стручним усавршавањем кад просветни радници 
издвајају своја лична новчана средства за стручно усавршавање. 

 
 
 
 

 
Директор                                                                Председник Управног одбора 

  Славиша Пејић                                                                     Александар Стојановић 
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