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УВОДНА РЕЧ УРЕДНИКА
Ова уводна РЕЧ намењена је свима који раде и делају знањем, позитивном енер-
гијом и који су свесно или подсвесно овладали едукативним концептом „Обра-
зовног информатора”. Подсећања ради, мисија Образовног информатора је нај-
шире гледано, УМЕЋЕ РАДА И ЖИВЉЕЊА, што у теорији менаџмента истински 
значи знати управљати послом, посвећено радити и бити задовољан. Чињеница 
је да осам сати односно једну трећину укупно расположивог нам времена у 24 
сата проводимо на послу. Због тога је велико умеће ако задато нам осмочасовно 
радно време употребимо на најбољи и најбржи начин. „ПОНЕДЕЉНИК” је управо 
конципиран за ту сврху. У прилог томе је и дигитална трансформација, као 
цивилизацијска потреба да информационо – комуникационе технологије (ИКТ) 
скоро у сваком послу „искористимо” како би нам послови и задаци били још ква-
литетнији.
„ПОНЕДЕЉНИК” као ново електронско гласило треба да нам буде и водиља на удруживању знања и вештина – на 
нов начин о коме ћемо Вам континуирано слати сваког понедељка додатне инструкције.
Овим бисмо и завршили нашу уводну реч, у жељи да током ове 2019. и наредних година размењујемо и речи и 
искуства. 
Уверења смо да ћемо уз „ПОНЕДЕЉНИК” унапређивати целокупну организацију рада и истовремено сагледавати 
резултате примене дигиталне трансформације.

ВАШ „ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР” 

НАЈВАЖНИЈЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ У ОВОЈ СЕДМИЦИ
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ ПОСЛОВНИХ ОБАВЕЗА ОД 14. ДО 21. ЈАНУАРА 

(ОД ПОНЕДЕЉКА ДО ПОНЕДЕЉКА)

Датум Корисник/ 
Орган Обавеза

15. 
јануар

Сви буџетски кори-
сници

Састављање тромесечног извештаја о јавним набавкама за претходни квартал (октобар – де-
цембар 2018. године) и подносшење Управи за јавне набавке. 

Сви корисници јавних 
средстава Уплата осталих јавних прихода (комуналне таксе, накнада, итд.) утврђених решењем.

ПДВ обвезници чији 
је порески период 
календарски месец

Подношење прегледа обрачуна Образац ПОПДВ и месечне пореске пријаве за плаћање ПДВ-а за 
децембар 2018. године надлежном пореском органу.

ПДВ обвезници чији 
је порески период ка-
лендарско тромесечје

Подношење прегледа обрачуна Образац ПОПДВ и месечне пореске пријаве за плаћање ПДВ-а за 
период октобар – децембар  2018. године надлежном пореском органу.

Директни буџетски 
корисници

Подношење Министарству финансија извештајa о извршеним расходима за плате за претходни 
месец, као и појединачно за индиректне кориснике из њихове надлежности, на обрасцима, 
који чине саставни део Прилога 1 - Преглед извршених средстава за плате на месечном нивоу. 
Попуњени и скенирани  Прилог 1 са печатом и потписом одговорног лица у excel формату се 
доставља електронским путем на адресу dunja.tepavac@mfin.gov.rs.

Директни буџетски 
корисници

Подношење Министарству финансија извештајa о извршеним расходима за плате за претходни 
месец, као и појединачно за индиректне кориснике из њихове надлежности, на обрасцима, 
који чине саставни део Прилога 1 - Преглед извршених средстава за плате на месечном нивоу. 
Попуњени и скенирани  Прилог 1 са печатом и потписом одговорног лица у excel формату се 
доставља електронским путем на адресу dunja.tepavac@mfin.gov.rs.

15. 
јануар

Локална самоуправа

Подношење Министарству финансија, у писаној форми и електронским путем на адресу jls@
mfin.gov.rs, извештаја о планираним и извршеним расходима за плате за месец децембар  2018. 
године на Обрасцу ПЛ-1 и Обрасцу ПЛ-2.
За слање у електронском облику, обрасци се преузимају са сајта Министарства финансија.

Локална самоуправа 

Попуњавају и достављају надлежној орга-низационој јединици Управе за трезор податке о 
планираним приходима и примањима, планираним расходима и издацима, обрачун суфицита/
дефицита са рачуном финансирања и податке о платама и броју запослених, на основу усвоје-
не Одлуке о буџету за 2019. буџетску годину.

Локална самоуправа 
Достављање месечног извештаја о планираним оствареним приходима и примањима (Образац 
1), планираним и извршеним расходима и издацима (Образац 2 и Образац 2а), као и података о 
нивоу задужености, кумулативно за извештајни период јануар-децембар 2018.

20. 
јануар

Директни корисни-
ци средстава буџета 
РС, буџета локалних 
власти и ООСО

Директни корисници састављају тромесечни извештај за период 1.1. – 31.12.2018. године, 
а директни корисници који у својој надлежности имају индиректне кориснике, периодичне 
извештаје индиректних корисника усклађују са подацима садржаним у главној књизи трезора и 
подацима из својих евиденција, врше консолидацију података и достављају тромесечни консо-
лидовани извештај органу управе надлежном за послове финансија и  економије. 

Локална самоуправа

Достављају Министарству финансија – Управи за трезор – надлежној организационој јединици 
квартално извештај о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима 
за све изворе прихода за период 1.1. – 31.12.2018. Квартално се исказују подаци и о неизмире-
ним доспелим обавезама, на Обрасцу 2 и Обрасцу 2а, у кумулативним износима и само за извор 
01 – Приходи из буџета.

ПРОПИСИ
НОВИ ПРОПИСИ
У претходној седмици, од 7. до 14.1.2019. објављена су следећа гласила:
• Службени гласник РС – Међународни уговори, број 1 од 3.1.2019.
• Службени лист АП Војводине, број 1 од 3.1.2019.
• Службени гласник РС, број 1 од 11.1.2019.
• (линк на Правни саветник 2-3/2019)

ПРОПИСИ У СКУПШТИНСКОЈ ПРОЦЕДУРИ
ПРЕДЛОЗИ ЗАКОНА који још нису уврштени у дневни ред седнице седнице Народне скупштине: 
• Предлог закона о поштанским услугама
• Предлог закона о рачунању времена
• Предлог закона о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању
• Предлог закона о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању • Предлог закона о

допуни Закона о комуналним делатностима
• Предлог закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду
• Предлог закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања
• Предлог закона о Централном регистру становништва.

ПРОПИСИ У НАЈАВИ
Нацрте закона или радне верзије закона у вези са којима се или спроводи или је окончана јавна расправа припремају 
надлежна министарства. Нацрти закона се упућују Влади на разматрање. Уколико Влада прихвати нацрт закона она 
то чини тако што утврђује предлог закона.
У министарствима се тренутно налазе следећи НАЦРТИ ЗАКОНА: 
• Закон о студентском организовању
• Закон о изменама и допунама Закона о социјалној заштити
• Закон о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
• Закон о изменама и допунама Закона о заштитнику грађана
• Закон о изменама и допунама Закона о научноистраживачкој делатности
• Закон о иновационој делатности
• Грађански законик • Закон о међународном приватном праву
• Закон о санитарном надзору • Закон о здравственој заштити
• Закон о здравственом осигурању
• Закон о заштити становништва од заразних болести
• Закон о јавном здрављу
• Закон о адресном регистру
• Закон о изменама и допунама Закона о комуналној полицији
• Закон о спречавању корупције
• Закон о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду
• Закон о родној равноправности
• Закон о Агенцији за борбу против корупције
• Закон о науци и истраживањима
• Закон о јавним набавкама.

ВАЖНИ ДАТУМИ (од 14. до 21. јануара)
15. јануар:
Међународни дан борбе против рака код деце, 
16. јануар:
Дан штампања првог броја „Слабено – сербског магазина (1768.), Дан одржавања првог јавног музичког концерта у 
Београду у Театру на Ћумруку (1842.), Дан отварања хотела „Москва” у Београду (1908.), Дан отварања првог био-
скопа „Аполо” у  Новом Саду (1910.), Дан смрти Јована Цвијића, географа, професора и ректора Универзитета у 
Београду (1927.), 
17. јануар: Рођендан уметности (установљен 1963.),
18. јануар: Дан када је морепловац Џемс Кук открио Хаваје и назвао их Сендвичка острва (1778), Дан рођења Ата-
насија Николића, првог математичара и школованог инжењера у Србији, првог ректора Лицеја у Крагујевцу (1803.), 
19. јануар: Богијављење, Дан рођења Џејмса Вата, шкотског инжињера и физичара, проналазача парне машине
(1736.), Дан оснивања министарстава у Србији (6 попечитељства) на Скупштини устаничких старешина Србије (1811.), 
20. јануар: Свети Јован Крститељ – Јовањдан, Дан Министарства унутрашњих послова Србије (1811.), Дан до-
ношења првог телеграфског закона Кнежевине Србије – Телеграфически закон Књажевства Српског (1855.). 

ПОСЛЕ ПОСЛА:
Србија 56. на Форбсовој листи најбољих земаља за пословање
Србија је 56. на Форбсовој листи најбољих земаља за пословање у 2019. где је рангирана 161 држава, а од земаља 
бивше Југославије најбоље је рангирана Словенија на 31. месту, Хрватска је 52., а иза Србије су Македонија на 68, 
Црна Гора 72, и БиХ 98. Албанија је 74., Мађарска 40, Румунија 41, Грчка 42, Бугарска 46. 
На челу водеће петорке ове ранг листе по други пут је В. Британија, а следе: Шведска, 
Хонг Конг, Холандија и Н. Зеланд. Највећа светска економија – САД, „тешка” 19,500 млрд. 
долара, пала са 12. на 17. место због погоршања личних, трговинских и монетарних сло-
бода.

У 2019. три до пет националних пензија
Министар културе и информисања Србије Владан Вукосављевић потврдио је да ће нацио-
нална признања врхунским уметницима, после шест година паузе, поново бити додељена 
у 2019., али да ће број добитника бити знатно смањен у односу на године када су тзв. 
националне пензије раније додељиване. Он каже да строжи критеријум за доделу наци-
оналних признања подразумева и смањење броја добитника и да признања не би треба-
ло додељивати инфлаторно, јер великих, изнадпросечних, вишедеценијских допри-носа 
култури нема толико да сваке године треба додељивати 15 – 20 лаурета. Зато мис-лим да 
ће их ове године бити од три до пет и то једно друштво може да прихвати. Не у финансиј-
ском делу него стога што свака инфлаторност обезвређује смисао признања.

Брендирање: Србија заштитила само ћилим, дамаст, „сирогојно” и пешкире 
У Бриселу покренута иницијатива да се ознака географског порекла до-
дељује и непољопривредним производима, што би могло да смањи не-
запосленост, и то у најсиромашнијим деловима Европе. Ознаку географ-
ског порекла производа земље чланице ЕУ до сада су могле да добију 
само за пољопривредне производе, али у Бриселу је недавно покренута 
иницијатива да се кроз амандмане ово право прошири и на друге аутох-
тоне производе и овај предлог биће упућен ЕК.
До сада је у Србији на националном нивоу заштићено 78 производа гео-
графског порекла, а међу њима само четири непољопривредна произво-
да – пиротски ћилим, бездански дамаст, ручно плетена одећа „сирогој-
но” и пешкири шабачког краја, што је иначе и последњи производ који је 
пре неколико месеци регистрован у Националном регистру Републичког 
завода за интелектуалну својину.
Ознака географског порекла иначе је значајно маркетиншко средство 
које овлашћеном кориснику гарантује предност у односу на конкуренцију на тржишту, пошто подразумева контроли-
сан и посебан квалитет производа и његово порекло. На овај начин означавају се природни производи (вода, камен), 
пољопривредни (купус, бели лук, малина, итд.), прехрамбени производи (сир, кулен, кобасица, итд.), индустријски 
производи (пиво и сл.), производи домаће радиности (ћилим, вез, итд.) и услуге.... Највећи број производа обеле-
жен ознакама географског порекла јесу пољопривредни и прехрамбени производи.

„Кустендорф” од 11. до 16. јануара
У такмичарском програму 12. Међународног филмског и музичког фестивала „Кустендорф”, од 11. до 16. јануара 
2019. у Дрвенграду, биће приказан 21 кратки филм студената из 16 земаља. Међу гостима фестивала биће глумци 
Мет Дилан, Славко Штимац, Серђи Лопез, Адријано Тардиоло, редитељи Давид Делхофен, Адилхан Јержанов и дру-
ги. У жирију ће бити руска глумица Дијана Пожарскаја, издавач и писац Слободан Деспот и француски режисер Тан-
кред Рамон, а награду „Вилко Филач” за најбољу фотографију доделиће француски директор фотографије Мишел 
Аматје. Награда за будуће филмове биће уручена глумцима Славку Штимцу и Серђију Лопезу.

Престаје штампање новчанице од 500 евра
Седамнаест од 19 централних банака у еврозони од 27. јануара 2019. го-
дине више неће издавати новчаницу у апоену од 500 евра, саопштила је 
Европска централна банка (ЕЦБ), а да би се осигурала несметана транзи-
ција и из логистичких разлога, Централна банка Немачке (Бундесбанка) 
и Централна банка Аустрије наставиће да до 26. априла 2019. издају ту 
новчаницу. Постојеће новчанице у апоену од 500 евра ће наставити да 
буду законито средство плаћања, и грађани ће и даље моћи да их кори-
сте било за плаћања или за штедњу, а банке, мењачнице и друге комер-
цијалне странке ће моћи у оптицају да задрже постојеће новчанице од 
500 евра. Новчаница од 500 евра увек ће задржати своју вредност и моћи 
ће да с замени у било којој централној банци у еврозони.
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НАЈВАЖНИЈЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ 
У ОВОЈ СЕДМИЦИ
ПРОПИСИ
• НОВИ ПРОПИСИ
• ПРОПИСИ У СКУПШТИНСКОЈ ПРОЦЕДУРИ
• ПРОПИСИ У НАЈАВИ

ВАЖНИ ДАТУМИ (од 14. до 21. јануара)

ПОСЛЕ ПОСЛА:
• Србија 56. на Форбсовој листи најбољих земаља за

пословање
• У 2019. три до пет националних пензија
• Брендирање: Србија заштитила само ћилим,

дамаст, „сирогојно” и пешкире

Зашто Понедељник?
Због потребе бржег протока информација, и продуктив-
нијег рада, а што нам је императив у текућој дигиталној 
трансформацији, након трогодишњег прекида, поново 
се наметнула потреба за седмичним електронским гла-
силом. Настављамо да сваког понедељка сервисирамо 
најважније информације и инструкције из домена теку-
ћег буџетског пословања. Поред пословног дела ово ин-
формативно гласило је обогаћено рубриком После посла 
која садржи необавезне информације, али су корисне за 
опуштање и не садрже рокове, цене, податке, обавезе…
Од читалаца очекујемо повратну информацију и успоста-
вљање дугорочније сарадње.

• „Кустендорф” од 11. до 16. јануара
• Престаје штампање новчанице од 500 евра

mailto: marketing@obrazovni.rs
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