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РЕЧ УРЕДНИКА
Шта су индикатори среће на послу?

Поштовани читаоци, 
Уз захвалност свима који су изразили задовољство поновним из-
лажењем овог електронског гласила, а посебно задовољство чи-
тањем текста о организацијској срећи коју треба сваки запосле-
ни да осети на радном месту, замолили смо нашу дугогодишњу 
сарадницу Наду Тошић, сертификованог тренера за менаџерске 
радионице, да нам напише прилог о томе шта су индикатори 
организацијске среће. Из контекста прилога ауторке Наде Тошић 
може се закључити да су неки од индикатора ове врсте среће 
следеће:
1. Откривање вредности у сваком запосленом

2. Прихватање чињенице да се међусобно разликујемо и да је то добро

3. Развијање складних односа на послу

4. Неговање потенцијала 

5. Брига о здрављу запослених

6. Смањење конфликта у породици

7. Способност управљања временом

 
Детаљније о сваком индикатору прочитајте више у рубрици „После посла”
До следећег Понедељника,

Марица Ивић,
главни и одговорни уредник 

Образовног информатора
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НАЈВАЖНИЈЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ 
У ОВОЈ СЕДМИЦИ 
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ ПОСЛОВНИХ ОБАВЕЗА 

ОД 4.2. ДО 11.2.2019. 
(ОД ПОНЕДЕЉКА ДО ПОНЕДЕЉКА)

Ред. Бр. Корисник / Орган Обавеза
1 2 3

У року од 45 
дана од дана 
ступања на 

снагу одлуке о 
буџету локалне 
власти за 2019. 

годину 

Директни и индирктни корин-
сици средстава буџета локалне 
власти који по закону имају 
обавезу доношења финан-
сијског плана, односно они 
који по закону немају обавезу 
доношења финансијског плана

Доносе финансијски план за 2019. годину, усаглашен са одобреним средствима из буџета а 
на основу обавештења о додељеним средствима од надлежног директног буџетског корин-
сика.
Они који по закону немају обавезу доношења финансијског плана, доносе плaн зaкoришћeњe 
oних aпрoприjaциja зa кoje oбим и нaмeнa ниje унaпрeд зaкoнoм oдрeђeнa и тo пo ближим 
нaмeнaмa и aктивнoстимa за 2019. годину.

5. фебруар

Директни буџетски корисници

Достављају месечне извeштaje o рeaлизaциjи прojeкaтa и прoгрaмa кojи сe финaнсирajу из 
извoрa финaнсирaњa 11 – Примaњa oд инoстрaних зaдуживaњa, за претходни период те-
куће године, за пројекте које сами реализују, као и за пројекте које реализују индиректни 
буџетски корисници за које су надлежни. Месечни извештаји се достављају Министарству 
финансија на Обрасцу ИППЗ.

Корисници јавних средстава
Подносе молбу за попуњавање слободног, односно упражњеног радног места и за одобра-
вање додатног радног ангажовања код КЈС на Обрасцу ПРМ. Молба се подноси надлежном 
министарству, односно другом надлежном органу, за наредни месец.

Локални орган управе надле-
жан за финансије

Извештава Управу о инвестирању новчаних средстава са консолидованог рачуна трезора ло-
калне власти на домаћем финансијском тржишту новца за месец јануар 2019, подношењем 
Обрасца ИКРТЛВ - Извештај о инвестирању новчаних средстава на консолидованом рачуну 
трезора локалне власти за месец _____ 201_. године, односно о извршеном инвестирању 
новчаних средстава са подрачуна директних и индиректних корисника буџетских средста-
ва локалне власти, подношењем Обрасца ИБСКЛВ - Извештај о инвестирању средстава са 
подрачуна за редовно пословање директних и индиректних корисника буџетских средстава 
локалне власти за месец _____ 201_. године и Обрасца ИСПКЛВ - Извештај о инвестирању 
сопствених прихода директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне вла-
сти за месец _____ 201_. године

Јединице локалне самоуправе

Дужне су да до овог рока, по истеку календарског месеца, доставе Пореској управи у елек-
тронском облику назив, односно име и презиме, прописани порески идентификациони број 
обвезника пореза на имовину, податке из пореских пријава који су од значаја за утврђивање 
пореза на имовину на основу којих су донета решења о утврђивању пореза на имовину, као 
и податке о наплати пореза на имовину, за тај месец

Сви буџетски корисници као 
послодавци

Достављање Обрасца ИОСИ – Извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инва-
лидитетом за јануар 2019. године у електронском облику, путем портала Пореске управе

Директни корисници средстава 
буџета РС

Управи за трезор достављају план за извршење буџета за период март - децембар 2019. 
године, на месечном нивоу

7. фебруар Корисници јавних средстава

Достављање података о броју укупно запослених, изабраних, постављених и ангажованих 
лица и износу исплаћеном на име свих примања у месецу јануару 2019. године Мини-
старству финансија – Управи за трезор. Изузетно, корисници јавних средстава који први пут 
достављају ове податке, податке за претходни месец достављају у року од десет дана од дана 
додељивања приступног налога за електронски приступ бази података Регистра у Управи.

10. фебруар

Надлежни орган локалне вла-
сти

Достављање извештаја о извршеној уплати разлике зараде пре и по умањењу министар-
ствима надлежним за начин и контролу обрачуна и исплате зараде у јавним предузећима 
– једном месечно, а најкасније до 10. у месецу за претходни месец.

Порески дужници, који нису 
обвезници ПДВ

Подношење месечне пореске пријаве за плаћање ПДВ-а за јануар 2019. године надлежном 
пореском органу.
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ПРОПИСИ 
I. НОВИ ПРОПИСИ ДОНЕТИ У 
ПРЕТХОДНОЈ СЕДМИЦИ

Извор: Службени гласник РС бр. 4 од 25.1.2019.

НОВИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ 
СВИХ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

• Усклађени динарски износи акциза из члана 
9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, 
тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) 
алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја 
трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) 
алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, 
подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка 
(1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, 
подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 
14. и 14а и члана 40г Закона о акцизама 
годишњим индексом потрошачких цена у 
2018. години (примењују се од 1. фебруара 
2019)

• Усклађени динарски неопорезиви износи 
пореза на доходак грађана из члана 9. став 
1. тач. 9), 12), 13), 29) и 30), члана 15а ст. 
2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 
8) и 9), члана 21а став 2. и члана 85. став 1. 
тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана 
годишњим индексом потрошачких цена у 
2018. години (примењују се од 1. фебруара 
2019)

• Усклађени динарски износи из члана 56б 
став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на 
додату вредност (примењују се од 26. јануара 
2019)

• Усклађени динарски износ из члана 13. 
став 3. Закона о доприносима за обавезно 
социјално осигурање годишњим индексом 
потрошачких цена у 2018. години (примењује 
се од 1. фебруара 2019)

• Правилник о форми и начину објављивања 
Јавне листе квалификованих услуга од 
поверења (ступа на снагу 2. фебруара 2019)

• Подаци о просечним зарадама и просечним 
зарадама без пореза и доприноса по 
запосленом, за новембар 2018. године

НОВИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ 
ПОЈЕДИНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Државна управа

• Уредба о одређивању компетенција за рад 
државних службеника (ступа на снагу 2. 
фебруара 2019)

• Уредба о измени Уредбе о разврставању 
радних места и мерилима за опис радних 
места државних службеника (ступа на снагу 
2. фебруара 2019)

Здравство

• Правилник о изради медицинског средства 
у здравственој установи (ступа на снагу 25. 
јануара 2019)

• Правилник о обележавању и садржају 
упутства за употребу медицинског средства 
(ступа на снагу 25. јануара 2019)

* Рокови се, у случају да падају у недељу или у дане државних празника, као и у друге дане када орган пред којим треба предузети радње не ради, померају на први 
наредни радни дан, у складу са одредбама члана 80. Закона о општем управном поступку („Сл. гл. РС” бр. 18/16).
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НОВИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ 
СВИХ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

Извор: Службени гласник РС бр. 5 од 31.1.2019.
• Усклађени динарски износи накнада из 

јединствене тарифе по којој се наплаћују 
накнаде за услуге које врши Управа за трезор

• НОВИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ 
ПОЈЕДИНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Здравство

• Правилник о изменама и допунама 
Правилника о Листи лекова који се прописују 
и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања

Извор: Службени лист АП Војводине бр. 5 од 
23.1.2019.
• Правилник о организацији буџетског 

рачуноводства Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и националне 
мањине – националне заједнице (ступа на 
снагу 23. јануара 2019)

• Правилник о поступку и критеријумима за 
доделу средстава Покрајинског секретаријата 
за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова удружењима грађана 
за област социјалне заштите и заштите лица 
са инвалидитетом и борачко-инвалидске 
заштите у 2019. години (ступа на снагу 24. 
јануара 2019)

II. ПРОПИСИ У  
СКУПШТИНСКОЈ ПРОЦЕДУРИ

ПРЕДЛОЗИ ЗАКОНА који још нису уврштени у 
дневни ред седнице Народне скупштине:
• 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

• Предлог закона о здравственом осигурању
• Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о Српској књижевној задрузи
• Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о планирању и изградњи
• Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о процени утицаја на животну средину
• Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о заштити природе
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III. ПРОПИСИ У НАЈАВИ

У министарствима се тренутно налазе следећи НА-
ЦРТИ ЗАКОНА: 
• Закон о јавним набавкама
• 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 санитарном надзору 
• Закон о здравственој заштити 

• 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 архивској грађи и архивској 

делатности
• Закона о изменама и допунама Закона о 

финансијској подршци породици са децом
• Закон о агенцијском запошљавању
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ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Примена основица за обрачун 
плата за запослене у здравственим 
установама

Министарство финансија разрешило је дилему на-
сталу око примене основица за запослене у уста-
новама здравствене заштите, утврђене закључком 
Владе РС 05 Број: 121-161/2019 од 16.1.2019. го-
дине. 
Дописом Министарства финансија прецизирано је 
која су то све звања у здавственој заштити на која 
се односи наведени закључак.

Допис можете погледати овде.

Влада РС извршила исправку 
Закључка за утврђивање основице 
за обрачун и исплату плата 
запосленима у установама 
социјалне заштите

Доношењем новог закључка 05 број 121-605/2019 
од 24.01.2019. године Влада Републике Србије из-
вршила је исправку закључка 05 бр. 121-164/2019 
од дана 16.01.2019. године којим је, између оста-
лог, утврђена и основица за обрачун и исплату пла-
та запосленима у установама социјалне заштите у 
Републици Србији чији је оснивач локална власт.

Детаљније погледајте овде. 

Представљен нови шифарник занимања

Влада Србије представила је нови списак занимања и квалификација, који до сада није мењан од 1990. 
године а који сада садржи 3.600 занимања и квалификација. Послодавци ће моћи да пријаве запослене 
под новим шифрама занимања и квалификација. На сајту Министарства за рад, запошљавање,  борачка 
и социјална питања, налази се Приручник за примену Јединственог кодекса шифара за уношење и шиф-
рирање података у евиденцијама у области рада. 
Приручник ће омогућити послодавцима и другим корисницима  да се упознају са значењем појма зани-
мање и појмом квалификација, као и са областима у којима се ти термини најчешће користе. 

http://www.obrazovni.rs/uploads/Vest-2-Dopis-plate-Ministarstvo-finansija.pdf
http://www.obrazovni.rs/uploads/Vest_3_Ispravka_zakljucka_za_socijalu.pdf
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Година безбедности и  
здравља на раду

Влада Србије усвојила је 31. јануара 2019. Одлу-
ку о проглашењу 2019. за годину безбедности и 
здравља на раду, са циљем да се скрене пажња 
јавности на значај ове области, имајући у виду 
заједнички интерес послодаваца и запослених, као 
и целокуп-ног друштва. Том се одлуком акценат 
ставља на укључивање јавности у унапређење кул-
туре превенције и сарадњу органа државне управе, 
репрезентативних синдиката и удружења послода-
ваца на даљем развоју социјалног дијалога у овој 
области.

Из рада Удружења рачуновођа у ванприредним делатностима

У оквиру семинара „Израда годишњег финансијског извештаја за 2018. годину” који је до сада одржан 
у Нишу, Новом Саду, Чачку, Београду, Пожаревцу и Шапцу и Ваљеву, одржана је и стручна расправа на 
тему „Статус рачуноводствене струке”. Овај стручни скуп одржаће се још и 11.2.2019. у Крагујевцу, након 
кога ће се сумирати закључци и дефинисати наредне активности Удружања рачуновођа у ванпривредним 
делатностима, о чему ћемо вас благовремено обавестити и у једном од наредних бројева Понедељника. 

Детаљније о програму можете погледати овде.

http://www.obrazovni.rs/uploads/Pozivnica_za_STATUS_RACUNOVODSTVENE_STRUKE.pdf
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ВЕСТИ

Пенали за превремено  
пензионисање остају на снази

Министарство за рад, запошљавање,  борачка и 
социјална питања,  саопштило је да уколико не би 
постојала могућност остваривања права на прев-
ремену старосну пензију, радници не би могли да 
остваре било какво право из пензијског и инвалид-
ског осигурања пре него стекну услове да се пен-
зионишу. Радници који су морали да оду у прев-
ремену старосну пензију и данас добијају умањену 
пензију. Свима њима ће и убудуће за сваки месец 
недостатка стажа или година живота бити обрачу-
нато умањење од 0,34% на пензију.

Почиње израда новог  
ћириличког фонта

Фондација Регистар националног интернет домена 
Србије (РНИДС) обележила је 29. јануара 2019. у 
Медија центру седму годишњицу ћириличког .СРБ 
домена скупом „Ћирилица на поклон” и покре-
тањем пројекта израде новог, квалитетног ћирилич-
ког фонта, који ће бити бесплатно доступан свима, 
а циљ је да се омогући да корисници мобилних те-
лефона и других уређаја са мањим екранима могу 
да читају текстове на интернету са ћириличким 
фонтом који је прегледан. 

Најављене активности у просвети

Министар просвете је истакао да се континуирано 
ради на уређењу просвете и то не само доношењем 
системских закона већ и шире. Тако је министар ис-
такао да ће до 19.марта 2019. године да се заврши 
нова мрежа школа , што значи да ће се адекват-
но попуњавати школске зграде у којима има мали 
број ђака, те ће се спајати школе, премештати и 
уступаће се простор оним установама које су сада у 
неадекватним условима пословале.
Такође, нова мрежа школа омогући ће да 100 шко-
ла у Србији уведе једносменски рад јер ће се про-
стор адекватно уредити.
Министар истиче да су у Министарству просвете 
сагледавањем свих до сада постојећих мањкаво-
сти и проблема који су се истакли кроз извођење 
ђачких екскурзија, дошли до закључака којима ће 
поправити и тај део образовања. Наиме, урађен је 
Правилник о извођењу екскурзија. Одлучено је да 
ће ученици основних школа путовати само по Ср-
бији, која ће да се подели у осам регија и свака ће 
се уредити и стандардизоваће се смештајни капа-
цитети за пријем ученика. Циљ да ученици упознају 
Србију би се на тај начин потпуно остварио. 
Министар је најавио и то да је планом предвиђе-
но да се од јуна ове године омогући свима онима 
који су заинтересовани да конкуришу за радно ме-
сто директора да се обучавају и полажу испит за 
лиценцу. До краја 2021 године планирано је да се 
заврши лиценцирање директора.
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Уручене Светосавске награде

Традиционалне Светосавске награде, 
којима Министарство просвете, награђује 
појединце и институције за изузетне ре-
зултате у области образовања и васпитања 
додељене су 27. јануара 2019. у Влади 
Србије, а овогодишњим лауреатима на-
граде је уручио министар просвете, који је 
поздравио све добитнике, њих укупно 27: 
ученике, студенте, професоре, директоре, 
заслужне грађане, представнике дипло-
матских председништва, компанија, од-
носно све оне који су у току календарске 
2018. дали значајан допринос развоју си-
стема образовања и васпитања у Србији.

Награде ФЕСТ-а 
Макавејеву и Фајнсу 

На овогодишњем Београдском међу-
народном филмском фестивалу – 47. 
ФЕСТ-у, који ће се одржати од 22. 
фебруара до 3. марта 2019., награда 
„Београдски победник” за изузетан до-
принос филмској уметности биће по-
стхумно додељена српском редитељу 
Душану Макавејеву, док ће признање 
за досадашње стваралаштво бити уру-
чено редитељу и глумцу Рејфу Фајнсу, 
саопштили су 28. јануара 2019. орга-
низатори на конферен-цији за нови-
наре одржаној у Скупштини града.

Родна кућа 
Владислава 
Петковића Диса 
добила статус 
знаменитог места

Влада Србије усвојила је 31. 
јануара 2019. Одлуку којом 
је родна кућа српског песника 
Владислава Петковића Диса у 
Заблаћу добила статус знаме-
нитог места.
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После посла
Неки индикатори о организацијској 
срећи

Важно је да увек имате на уму да сте, као менаџери 
(руководиоци, шефови…) највише одговорни за све 
сто се дешава. То значи да оно што ће се дешавати у 
години у коју смо закорачили биће резултат ваших 
жеља, планова, акција, одлучности, истрајности и 
умеће да све што је потребно уградите у понашање 
и расположење запослених од којих, у крајњој ли-
нији зависи и ваш лични успех и успех организа-
ције.
Она је ваш најјачи професионални изазов. Уживај-
те у том изазову, радите на подизању ниваа органи-
зацијске среће. 
Најопштије речено, осећај да посао који радимо 
има прави смисао и да је важан у општој конста-
лацији организације, визије запослених о циљеви-
ма и путу ка њима, осећај да су способни да своје 
задатке ураде на најбољи начин и да их други због 
тога цене и поштују јача самопоуздање, подижу 
мотивацију, развија складне унутар организацијске 
односе и утиче на развијање угледа организације у 
окружењу.
Због овога се вреди потрудити. Између свега што 
додатно сматрате важним потрудите се да:

1. Откривање вредности у сваком запосленом

Ослободите се навике да људе са којима свако-
дневно сарађујете делите на добре и лоше, лење и 
вредно. Пођимо од претпоставке да је понашање 
појединца последица многих фактора који на њега 
свакодневно делују. Неки га чине друштвено и са-
раднички пожељним, други одбојним, незаинте-
ресованим и незадовољним. Ако се потрудимо да 
развијемо прве на добитку је и  запослени и ви као 
менаџер и организација у целини.

2. Прихватање чињенице да се међусобно 
разликујемо и да је то добро

Различитост представља организацијску предност, 

а не проблем. Позната изрека каже: „Ако два чо-
века мисле исто, један је сувишан.” Богатство је у 
различитости. Организацији су неопходни запос-
лени различитих интелигенција, знања, интересо-
вања, навика, и погледа на захтеве организације. 
Како би се она изборила за опстанак ако не би било 
оних који би стално тражили и истраживали нове 
могућности, оних који би инсистирали на ефикас-
ност, оних који би развили позитивну, мотивишући 
климу, оних који би неговали договоре и инсисти-
рали на њиховој реализацији… Дефинитивно, орга-
низацији је потребна башта људских потенцијала и 
различитих преференција кад је у питању процена 
вредности захтева после и начин обављања посла.

3. Развијање складних односа на послу

Истраживања потврђују тврдњу да су складни од-
носи једина права мера аутентичне људске егзи-
стенције.
Оно што пре свега треба да знате је да директно ути-
чу на здравље запослених, све до тога да у крајњој 
линији могу да одређују и дужин њиховог живота.
Познат је податак да међуљудски односи имају 
већи значај за мотивацију и у односу на саму за-
раду: добри односи задржавају запослене и поред 
ниже зараде док лоши односи, и поред високе зара-
де чине да запослени напуштају организацију.
Такође, нека истраживања показују да лоши односи 
у организацији доносе више штете организацији од 
лоших пословних одлука.
Сугестије како све можете да утичете на развој 
складних односа наћи ћете у Приручнику.

4. Неговање потенцијала 

Ширите их и јачајте. Запосленима треба обезбедити 
услове и начине за повећање њиховог разумевања 
ствара како би се лакше и боље сналазили у све-
ту који се све брже мења. Континуиране едукације 
мењају људе, чине их разумнијим у променама, 
позитивнијим у односима, јачим пред тешкоћама 
и искушењима.
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Стварајте атмосферу у којој ће свако да се осећа ко-
рисним и важним због посла који ради. Потреба за 
самопотврђивањем је једна од најјачих човекових 
потреба. Ако је незадовољна она нарушава здраву 
структуру личности, провоцира неадекватна пона-
шања. 

5. Брига о здрављу запослених

Многа истраживања су открила запањујући утицај 
посла и међуљудских односа на здравље запосле-
ног. Да напоменемо само да је негативни стрес, че-
сти пратилац радних ситуација, узрочник многих 
обољења па и смрти.
Истраживања у Шведској и Великој Британији 
су показала да неправедно куђени имају четири 
пута више изгледа да добију кардиоваскуларна 
обољења, а 30% они који сматрају да се са њима 
непримерено поступа.
Угрожавање социјалног селфа (оно како ми види-
мо да нас други посматрају) има исти учинак као и 
претња за опстанак.
Стрес утиче и на наше когнитивне функције, угро-
жава памћење и отежава доношење одлука. 
Начин на који се посао организује такође битно 
утиче на здравље и учинак у раду. 
Разбијте монотонију и досаду. Чините посао за-
нимљивим. Повећајте задовољство послом. Укљу-
чите запослене да сами откривају услове под којима 
ће им посао бити лакши, занимљивији, провокатив-
нији.

Не занемарујте услове у којима људи раде. Физич-
ки, хемијски, температурни, естетски услови утичу и 
на здравље, на расположење и на учинак.

6. Смањење конфликта у породици

Породица и организација су два миљеа у којима се 
одвија живот запосленог. Негативан утицај једног 
на други може да доведе до озбиљних последица 
и по организацији и по породицу. Нађите начина 
да код запосленог смањите конфликте који настају 
у односу посао-породица. Ваши запослени ће бити 
задовољнији, концентрисанији на посао, имаће јачу 
жељу за доказивањем и напредовањем, а тиме ће 
њихови радни учинци знатно расти.

7. Способност управљања временом

Време је једини ресурс који се не може надокна-
дити. Примена метода за управљање временом до-
неће рационализацију у трошењу истог и обезбе-
дити време за задатке који ће више доприносити 
квалитету посла и пружити могућност за укључи-
вање запослених у пројекте захваљујући којима ће 
иновирати своја знања, напредовати професионал-
но и имати могућности да зарађују више.

Занимљиви датуми
4. фебруар:

Светски дан борбе против рака 

5. фебруар:

Дан Војноисторијског и Војногеограф-
ског института Србије 

6. фебруар:

Дан безбедног Интернета 
Дан Црвеног крста Србије 

7. фебруар:

Светски дан микрохирургије 

8. фебруар:

Дан полицијског школства Србије 

9. фебруар:

Светски дан образовања 

10. фебруар:

Светски дан брака
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Ваше коментаре и сугестије можете послати овде.
Образовни информатор
Цара Лазара 5А, Београд, п.фах 25
Тел/факс: 011/3286 489; 3286 494 

Тек. рачуни: 265-1630310006149-98, 220-31313-49,  
355-1006799-20, 285-0014063160001-95  
ПИБ: 100037959, Шифра делатности: 8560,  
Матични број: 17196707

КОНТАКТИ:

НОВА 
КОМПЛЕТИРАНА 

ПОНУДА
ПРИМЕРЕНА 
ДИГИТАЛНОЈ 

ТРАНСФОРМАЦИЈИ

mailto: marketing@obrazovni.rs
http://www.obrazovni.rs/bilten.php
http://www.obrazovni.rs/informator.php
http://www.obrazovni.rs/direktori_podsetnik.php
https://www.obrazovni.rs/uploads/ponuda_2019.pdf
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