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1. УВОД 

 
Изводом из Статута, који је усвојен на седници Скупштине, 4. 11. 2016. наводи се да је 

„установа ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И РАЗВОЈ „МИОНИЦА“ (у даљем тексту: 

Центар) основана ради остваривања права грађана, односно задовољавања потреба 

грађана, као и остваривања другог законом утврђеног интереса у области образовања и 

развоја људских ресурса на локалном, регионалном и националном нивоу и за пружање 

образовно-забавних и спортских активности“. 

Центар за образовање и развој „Мионица“ остварује циљеве у области неформалног 

образовања. 

1.1 .МИСИЈА 

 
Мисија Центра је да пружањем обука свим категоријама становништва омогући 

квалитетније и ефикасније пословање на свим пољима, појачавањем капацитета 

незапослених убрза процес њиховог проналажења посла, а од младих да створи 

квалитетне широкообразоване људе који ће своје знање искористити за напредак и 

бољитак општине. Истовремено, богатећи културну и образовну понуду, Центар ће 

допринети угледу општине чинећи је пожељнијим местом за живот и смањујући тренд 

одласка у веће градове. 

1.2 .ВИЗИЈА 

 
Визија Центра је да постане модерна, мултифункционална и стручно оспособљена 

установа која задовољава потребе грађанства у свим областима неформалног 

образовања на нивоу општине и Колубарског округа; која је лидер у стручном 

усавршавању државних чиновника и просветних радника на државном нивоу; која је 

инкубатор нових идеја и образовних програма, при чему је партнер свим релевантним 

институцијама у земљи и иностранству. 
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2. ОСНИВАЊЕ, УСЛОВИ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛАТНОСТ РАДА 

ЦЕНТРА 

 
2.1. О оснивању Центра 

 

Центар за образовање и развој “Мионица“, основан је Одлуком о оснивању Број: 6- 

1/2016 од 01.09.2016.год. Скупштине Општине Мионица. 

Делатност и начин рада Центра регулисани су Одлуком о оснивању, Статутом Центра и 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 

 

 
2.2 .Услови и организација рада Центра 

 
Рад Центра за образовање и развој „Мионица“ реализује се у згради Средње школе 

“Мионица“, ул. Кнеза Грбовића бб у Мионици. Просторије које користи Центар су: 

• 3 учионице за одржавање курсева (90 учесника) 

• 1 специјализована учионица за предшколце (10 места) 

• Мултимедијална учионица са 20 умрежених рачунара 

• 1 канцеларија директора 

• фискултурна сала 

• амфитеатар за одржавање семинара (80 места) 

 
Центар организује активности у сарадњи са Средњом школом „Мионица“ регулисаним 

Меморандумом о сарадњи од 16. 12. 2016. при чему, уз обострану сагласност, може 

користити материјалне и људске ресурсе школе. Центар организује активности и ван 

зграде школе, а у сарадњи са другим васпитно-образовним установама. 
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2.3. Основни подаци о Центру 
 

Назив Центар за образовање и развој „Мионица“ 

 

Телефони Тел.фах 014/3422-120, 3422-139 

 

E-mail obrazovnicentarmionica@gmail.com 

 

Матични број 17897519 

 

Радно време 08 – 15 часова; организовано поподне и викендом 

 

 

 

 

 

2.4. Делатност рада Центра 

 
Делатност Центра утврђена је Статутом, чланом 6: 

Претежна делатност Центра је: 

-85.59 Остало образовање 

(обухвата:образовање које није дефинисано по степенима образовања; академско 

туторство;центре за учење који нуде поправне курсеве;припремни часови за полагање 

испита;учење језика и школа конверзације;обуку за рад на рачунару; верску 

обуку,обуку за спасиоце на базенима и плажама;обуку преживљавања у природи;обуку 

за јавне наступе,обуку у брзом читању…) 

Центар,поред претежне делатности обавља и следеће делатности: 

-58.11 издавање књига,брошура,музичких књига и других публикација 

-58.14 издавање часописа и периодичних издања 

-58.19 остала издавачка делатност 

Адреса Улица кнеза Грбовића, бб, Мионица 

Web-site www.mionica.rs 

ПИБ 109838426 

Број жиро-рачуна 840-1202664-51 

Одговорна особа Ива Николић 
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-59.20 снимање и издавање звучних записа и музике 

-62.01 рачунарско програмирање 

-63.11 обрада података,хостинг и сл. 

-63.12 веб портали 

-70.21 делатност комуникације и односи са јавношћу 

-70.22 консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем 

-85.51 спортско и рекреативно образовање 

-85.52 уметничко образовање 

-85.60 помоћне образовне делатности 

 
 

2.5.Финансирање рада Центра 

 

Центар за образовање и развој „Мионица“ је индиректни буџетски корисник, 

финансира се из буџета општине Мионица. Центар остварује и сопствене приходе 

организацијом различитих облика курсева и стручног усавршавања. Такође, финансира 

се и пројектно, аплицирањем на расписане конкурсе у земљи и иностранству. 

Све трошкове за плате запослених и за организацију и извођење курсева, радионица, 

предавања, забавно-спортских активности и стручног усавршавања запослених у 

локалној самоуправи и образовању са територије општине Мионица финансира 

општина Мионица, преношењем средстава Центру одлуком о буџету. 

2.6. Структура запослених 

 

Центар за образовање и развој „Мионица“ има једног запосленог, и то в.д. директора – 

Ива Николић, професор шпанског језика и хиспанских књижевности, седми степен 

стручне спреме.  У 2018. години потребно је запослити радника на административним и 

организационим пословима, координатора креативно-образовних активности и 

секретара, како би Центар  могао да оствари све предвиђене циљеве. 

mailto:obrazovnicentarmionica@gmail.com
http://www.mionica.rs/


Центарзаобразовање и развој „Мионица“ 
тел/факс 014/ 3422- 120 

e-mail:obrazovnicentarmionica@gmail.com 

www.mionica.rs 

 

3. ДЕФИНИСАНА СТРАТЕШКА УЛОГА ЦЕНТРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И 

РАЗВОЈ „МИОНИЦА“ У РАЗВОЈУ СИСТЕМА НЕФОРМАЛНОГ 

ОБРАЗОВАЊА НА ОПШТИНСКОМ, РЕГИОНАЛНОМ И НАЦИОНАЛНОМ 

НИВОУ 

 
Центар обавља све врсте неформалних обука које су у функцији додатног 

образовања грађана општине Мионица. Истовремено, ради на појачању 

компентенција радника локалне самоуправе на регионалном нивоу и креира нове 

програме неформалног образовања на националном нивоу. 

 
3.1. Задаци и активности Центра за образовање и развој „Мионица“: 

Центар реализује конкретне задатке: 

• Организује курсеве страних језика за све категорије становништва, од деце 

предшколског узраста до одраслих; 

• Организује обуке из области рачунарства иинформатике за одрасле, чиме се 

повећава њихова радна ефикасност; 

• Организује посебне обуке за децу из области програмирања (школа за младе 

програмере), AutoCad дизајна, веб-сајт администрације, веб дизајна и др. 

• Организује школу новинарства, заједно са курсом фотографије, која уједно за 

циљ има и промовисање туристичких потенцијала општине; 

• Организује школу глуме и лепог изражавања; 

• Организује плесну школу коју треба подстицати да учествује на фестивалима и 

такмичењима чиме се деци омогућавају нова непроцењива животна искуства 

кроз путовања и наступе; 

• Организује музичку школу за најмлађе, чиме се деци омогућава да открију и 

развију своје таленте, а касније се определе и за формално музичко образовање. 

Такође, у плану је и сарадња са музичком школом и отварање издвојеног 

одељења у Мионици, како бисмо свим заинтересованим ученицима пружили 

прилику да свој потенцијал искористе, уз много мање напора и трошкова који 

често буду препрека родитељима за даље школовање деце; 

• Пружа подршку оснивању и утемељењу рада Културно-уметничког друштва 

Мионице, организацији јавних наступа и гостовања у земљи и иностранству; 
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• Организује психолошке радионице на теме превазилажења потешкоћа у учењу 

код деце, проблема са мотивацијом, контроле беса, толеранције, страха од јавног 

наступа и свих осталих проблема са којима се деца школског узраста суочавају. 

• Организује обуке за развој посебних интелектуалних вештина код деце, као што 

су брзо читање, технике памћења и учења, ментална аритметика и др. 

• Организује радионице у природи, са активностима као што су пешачење, брзи 

ход, оријентација у простору, планинарење, посматрање биљног и животињског 

света око нас, ради промовисања здравих стилова живота. У каснијем раду 

Центра ове радионице прерашће у право друштво извиђача, за различите 

узрасте. 

• Организује различите школе спортова у циљу афирмисања физичке активности 

као предуслова за здрав психо-физички развој детета, као што су школа 

корективне гимнастике за децу млађих разреда основне школе, школе сезонских 

спортова – скијања и пливања, као и осталих спортова за које постоје услови. 

• Организује кампове и школе у природи за децу из Србије и дијаспоре. 

• Пружа подршку неговању народне традиције кроз предавања, обуке и тренинге. 

• Обезбеђује семинаре и обуке које ће вршити угледни стручњаци из области 

туризма, пољопривреде, сточарства, воћарства, виноградарства, пчеларства и 

свих привредних грана у којима је обука грађанима Мионице потребна. Након 

спроведених анкета међу становништвом о начину рада, средствима и ресурсима 

које поседују, Центар пружа обуке којима ће се побољшати њихова ефикасност, 

приноси, којима ће се усмерити ка гранама пољопривреде и других грана 

привреде које доносе веће приходе и ка путевима њиховог пласирања на 

тржиште. 

• Сарађује у програму за повећање наталитета општине Мионице. 

• Обезбеђује семинаре и обуке које ће вршити угледни стручњаци за повећање 

компентенција радника локалне самоуправе. 

• Планира и изводи стручне екскурзије. 

• Израђује и реализује пројекте како локалног, тако и националног и 

међународног карактера; 
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3.2. Циљеви Центра образовање и развој „Мионица“ и смернице даљег развоја: 

 

 
• Акредитација Центра као правног лица за извођење програма стручног 

усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе. 

• Израда и реализација плана стручног усавршавања на нивоу локалних 

самоуправа Колубарског округа. 

• Израда и реализација плана стручног усавршавања просветних радника. 

• Стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања 

одраслих. 

• Израда и реализација нових образовних програма за ученике, наставнике, 

запослене у јединицама локалне самоуправе и остале привреднике. 

• Израда програма и покретање школе за надарену децу под називом „Супер дете“ 

или „Школа младих дипломата“. 

• Израда и реализација програма у области образовног туризма. 

• Повезивање и умрежавање са другим образовним центрима на националном и 

међународном нивоу. 

• Набавка савремене електронске опреме. 

• Позиционирање Центра за образовање и развој „Мионица“ као лидера 

неформалног образовања у региону. 

 

 
3.3. Корисници услуга Центра 

 

Корисници услуга Центра су васпитачи и полазници вртића, наставници и ученици 

школа, радници локалне самоуправе и јавних општинских установа, пољопривредници, 

привредници, грађанство. Центар пружа услуге стручног усавршавања и у другим 

градовима и местима у Србији , односно установама где се за то створе услови. 

 

Ред.бр. Установа/физичка лица Потребе за стручним 

усавршавањем на нивоу општине 

1. Општинска управа 50 

2. Културни центар 5 
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3. Туристичка организација 5 

4. Градска библиотека 4 

5. Јавно-комунално предузеће 10 

6. Установа за физичку културу 4 

7. ПУ „Невен“ 62 

8. ОШ „Милан Ракић“ 150 

9. ОШ „Војвода Живојин Мишић“ 70 

10. Средња школа „Мионица“ 70 

11. Центар за социјални рад 4 

12. Пољопривредници 500 

13. Привредници 500 

14. Грађани 300 

 УКУПНО 1 734 
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4. АКТИВНОСТИ  

 

У 2018. планиране су активности организације бесплатних курсева за ученике и 

грађанство општине Мионица из области страних језика, информатике, програмирања, 

интелектуалних вештина; бесплатна школа плеса и других уметничких вештина; 

семинари и предавања за раднике локалне самоуправе и јавних установа према 

следећем распореду: 

У 2018.години планирана је реализација следећих програма: 

• Школа страних језика (немачки, енглески, 

руски, шпански) 

• Школа програмирања  

• Школа плеса 

• Школа менталне аритметике 

• Курс информатике за одрасле 

• Курс фотографије 

• Школица спорта 

• Корективна гимнастика 

• Школа за извиђаче 

• Музичко забавиште 

• Курс информатике за одрасле 

• Семинари и предавања за раднике ЛС и других  јавних установа општине 

Мионица 

• Обједињени семинари за раднике ЛС Колубарског округа 

• Семинари за пољопривреднике 

• Семинари за запослене у туризму 

• Психолошке радионице и посебне школе за таленте 

• Семинари стручног усавршавања за просветне раднике 
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 4.1.  Активности усмерене на подизање нивоа квалитета неформалног образовног 

процеса 

Рад Центра за образовање и развој „Мионица“ огледа се кроз перманентне едукације 

усмерене на подизање квалитета неформалног образовног процеса као што су: 

• испитивање потреба за одређеним облицима стручног усавршавања запослених 

у локалним самоуправама, јавним установама, школама; потреба за едукацијама 

грађанства, пољопривредника, привредника 

• планирање обука и прикупљање и израда списка учесника на основу испитаних 

потреба; 

• израда и координација временског плана за одржавање курсева, радионица, 

семинара, предавања или стручног скупа; 

• одабир уџбеника; 

• дистрибуција материјала и уверења; 

• израда временског плана активности, штампање детаљног садржаја семинара и 

плана рада; 

• израда маркетинг плана, као и најава семинара, предавања или стручног скупа; 

• обавештавање тима за медије о одржавању одређене активности; 

• контакт са реализаторима обука, упоређивање понуда и одабир реализатора; 

• припрема материјала за рад; 

• анализа евалуације; 

• промоција и имплементација програма; 

• ажурирање сајта, како најаве, тако и извештаја са фотографијама; 

• израда летописа установе на годишњем нивоу; 

• ажурирање фејсбук странице Центра. 

 
4.2. Сарадња са установама, организацијама и институцијама из Србије и окружења 

Центар за образовање и развој „Мионица“ ће у 2018. години сарађивати са: 

 
✓ Локалном самоуправом и службама општине Мионица 

✓ Јавним установама и предузећима општине Мионица 

✓ Школама и предшколским установама са територије општине Мионица, 

✓ Министарствима Владе Републике Србије; 
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✓ Заводом за унапређивање образовања и васпитања РС; 

✓ Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања РС; 

✓ Академијом наука и уметности; 

✓ Центром за промоцију науке Београд; 

✓ Институтом „Михаило Пупин“ Београд; 

✓ Факултетима у земљи и иностранству; 

✓ Институцијама и агенцијама из области образовања; 

✓ Установама културе, спорта и уметности; 

✓ Међународним институцијама и амбасадама; 

✓ Гете институти у Београду, Атини и Љубљани; 

✓ Институцијама, установама и предузећима ван образовног система; 

✓ Медијима; 

✓ Невладиним организацијама; друштвима и удружењима из области културе, 

уметности, туризма, народне традиције; спортским друштвима и удружењима; 

✓ Културно-уметничким друштвом „Извор“ из Ваљева и другим фолклорним 

друштвима; 

✓ Угледним појединцима. 
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5. ПРОЈЕКТИ 

 

Центар за образовање и развој „Мионица“ ће током 2018. године у сарадњи са 

васпитно – образовним и општинским установама кренути у реализацију следећих 

пројеката: 

✓ Мионица – варош у духу метрополе – израда идејног решења за стварање 

амбијенталних учионица на нивоу општине 

✓ Траговима песника и дипломате Милана Ракића – фестивал 

мултикултуралности 

✓ У духу времена Лујзе Мишић – реализација радионица 

 
✓ „До посла лако – то може свако“ – израда плана запошљавања тешко 

запошљивих категорија 

✓ „Ми смо срећна породица“ – иницијатива за повећање наталитета на нивоу 

општине Мионица 

✓ Образовне фарме, образовни центри и паркови знања у сеоским и градским 

школама општине Мионица, 
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6. ПРОМОЦИЈА Центра за образовање и развој „Мионица“ 

 
Промоција Центра ће се одвијати путем следећих планираних активности:  

објављивање текстова у локалној и другој штампи и стручним часописима; 

презентација Центра у школама, институцијама и струковним удружењима; израда 

промотивног материјала Центра са свим активностима и свим планираним семинарима, 

предавањима и обукама; организовањем професионалних окупљања, учешћем на 

конференцијама, стручним скуповима; редовним  ажурирањем сајта и Фејсбук стране. 

 

 

 

 

7. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

 
Током 2018. године је планирано објављивање извештаја о раду Центра; објављивање 

издања Центра у сарадњи са васпитно-образовним и другим установама, поштујући 

потребе запослених; објављивање анализа и извештаја сходно захтевима одређених 

пројеката. 

 

 
8. ЗАКЉУЧАК 

 
Реализација Годишњег програма рада за 2018. годину зависиће од многих чинилаца на 

које Центар не може да утиче. Велики проблем са којим се Центар суочава је 

недостатак стручних сарадника, јер је у установи само један запослени. С обзиром да 

тренутно реализујемо и велики број пројеката, принуђени смо да повремено ангажујемо 

за финансијске и друге послове особе по уговору о повременим и привременим 

пословима. 

 

в.д.директор 

Ива Николић 

 

mailto:obrazovnicentarmionica@gmail.com
http://www.mionica.rs/

