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РЕЧ УРЕДНИКА
Постоји ли реалан простор за веће 
плате и пензије?

Према расположивим информацијама, шеф деле-
гације ММФ-а у Србији је ових дана честитао на 
напретку који је земља остварила у области макро-
економске стабилизације и навео да су у последње 
четири године видљиве велике промене у српској економији – пад висине јавног дуга, економски раст, 
смањење незапослености, стабилност инфлације, опадање каматних стопа, рад банака на здравим ос-
новама, и да је повећање плата и пензија у 2019. могуће под условом да економија настави да расте… 

Ми из јавног сектора нисмо позвани, нити довољно стручни, да говоримо о расту економије, али смо 
свесни чињеница да се највећи део буџета Републике троши за функције јавног сектора (здравство, школ-
ство, наука, култура, социјална заштита и остале јавне службе), као и потребе да се јавне финансије што 
рационалније троше, а што је држава и предузела (оптимизација кадрова, јавне набавке, повећање про-
дуктивности рада путем дигитализације процеса при обављању свакодневних послова, итд …).

Међутим, недовољно се сагледавају могућности утицаја доследног увођења система платних разреда и 
вредновања појединачних учинака запослених у јавном сектору на раст економије. 

На основу дугогодишње сарадње са правном и економском струком преко струковних удружења, а и 
преко наших часописа („Правни саветник” и „Буџетско рачуноводство”), преко две деценије истрајавамо 
на институту СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ као значајном извору средстава којим се „вишком знања” из јавног 
сектора и те како може подизати економија у свим привредним гранама: туризму, пољопривреди, инфор-
матици…

Пре десетак година успели смо да у сарадњи са Министарством финансија (приликом измена Закона о 
буџетском систему) обавежемо министарку да донесе Правила о стицању и расподели сопствених прихо-
да, чак смо припремили и методологију по којој би и држава имала припадајући део. Али, при промени 
министра, промене се, у овом случају, и законске одредбе, а сопствени приходи буду накратко избрисани 
из кровног прописа о буџетском пословању.

У међувремену одредбе прописа о сопственим приходима се и даље не сагледавају по јединственим осно-
вама у свим јавним службама, нити се бавимо рачуницама које су примерене економској логици и лако 
препознатљиве у пракси (у буџету).

Студиозније о томе смо забележили у документу „Прилози реформи јавног сектора”, а овом приликом бих 
предложила да што пре организујемо стручни скуп на тему сопствених прихода и како их инкорпорирати 
у целокупну законску регулативу која фрагментарно, рекла бих и површно, регулише сопствене приходе.

Свакако, резултати рада остварени знањем, вештинама и иновацијама из тзв. друштвене надградње, си-
гурно би допринели повећању плата у јавном сектору. И не само плата, индиректно и раст друштвеног 
производа, па и пензија.

Уколико организујемо стручне расправе на тему сопствених прихода и држава узме значајније учешће у 
истој, до краја године би се Закон о запосленима у јавним  службама лакше и економски оправданије 
применио.

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 11.2. ДО 18.2.2019.                                                            (ОД ПОНЕДЕЉКА ДО ПОНЕДЕЉКА)

Датум Корисник/ 
Орган Обавеза

1 2 3

14. фебруар

Oбвезници 
пореза на имо-
вину који воде 
пословне књиге

Крајњи рок да изврше уплату пореза на имовину за прво тромесечје 2019.

15. фебруар

Министар фи-
нансија

Министар финансија даје директним корисницима инструкцију за предлагање 
приоритетних области финансирања за буџетске кориснике који укључују и 

средњорочне приоритете јавних инвестиција

Јединице локал-
не власти

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 јануар  2019. године на Обрасцу ПЛ-1 и Обрасцу ПЛ-2.
За слање у електронском облику, обрасци се преузимају са сајта Министарства 

финансија.

Директни буџет-
ски 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 - Пре-
глед 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.

Јединице локал-
не самоуправе

Јединице локалне самоуправе достављају месечни извештај о планираним 
приходима и примањима (Образац 1), планираним расходима и издацима 

(Образац 2 и Образац 2а). Месечно се исказују подаци о оствареним приходима 
и прима-њима, односно извршеним расходима и издацима, као и подаци о 

нивоу задужености, за извештајни период јануар 2019. године.

ПДВ обвезници 
чији је порески 
период кален-
дарски месец

Подношење прегледа обрачуна Образац ПОПДВ и месечне пореске пријаве за 
плаћање ПДВ-а за јануар 2019. године надлежном пореском органу.

Oбвезници 
пореза на имо-
вину који воде 
пословне књиге

Крајњи рок да изврше уплату пореза на имовину за прво тромесечје 2019.
Сви корисници јавних средставаУплата осталих јавних прихода (комуналне 

таксе, накнада, итд.) утврђених решењем.
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ПРОПИСИ 
I. НОВИ ПРОПИСИ 
ОБЈАВЉЕНИ У ПРЕТХОДНОЈ 
СЕДМИЦИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 6 од 
1.2.2019.

НОВИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА 
ПОСЛОВАЊЕ СВИХ КОРИСНИКА ЈАВНИХ 
СРЕДСТАВА

• Уредба о измени Уредбе о планирању 
и врсти роба и услуга за које се 
спроводе централизоване јавне 
набавке (ступио на снагу 2. фебруара 
2019) 

• Одлука о распореду и коришћењу 
средстава за реализацију пројеката 
Националног инвестиционог плана 
утврђених Законом о буџету Републике 
Србије за 2019. годину (ступио на 
снагу 2. фебруара 2019)

• Одлука о проглашењу 2019. године за 
годину безбедности и здравља на раду 
(ступио на снагу 9. фебруара 2019)

• Правилник о измени Правилника о 
садржају пореског биланса и другим 
питањима од значаја за начин 
утврђивања пореза на доходак грађана 
на приходе од самосталне делатности 
(ступио на снагу 2. фебруара 2019)

• Правилник о измени Правилника о 
обрасцу појединачне пореске пријаве 
о обрачунатом и плаћеном порезу и 
доприносима за обавезно социјално 
осигурање по одбитку на терет 
примаоца прихода (ступио на снагу 2. 
фебруара 2019)

• Правилник о изгледу, садржини и 
месту постављања градилишне табле 
(ступио на снагу 9. фебруара 2019) 

• Износ највише годишње основице 
доприноса за обавезно социјално 
осигурање за 2018. годину

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 7 од 6.2.2019.

НОВИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ СВИХ 
КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

• Правилник о изменама и допунама Правилника 
о ближој садржини података и начину вођења 
евиденција у области запошљавања (ступа на снагу 
14. фебруара 2019)

НОВИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ 
ПОЈЕДИНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Државна управа

• Правилник о изменама и допунама Правилника о 
униформи, ознакама, наоружању, специјалним 
возилима и другој опреми у Служби за обезбеђење 
у Управи за извршење кривичних санкција (ступа на 
снагу 14. фебруара 2019)

Здравство

• Правилник о садржају и обиму права на здравствену 
заштиту из обавезног здравственог осигурања и о 
партиципацији за 2019. годину (ступа на снагу 14. 
фебруара 2019)

• Одлука о износу средстава која се преносе 
филијали у току 2019. године (ступа на снагу 14. 
фебруара 2019)
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II. ПРОПИСИ У СКУПШТИНСКОЈ 
ПРОЦЕДУРИ

ПРЕДЛОЗИ ЗАКОНА који још нису уврштени у 
дневни ред 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

• 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
• Предлог закона о здравственој заштити
• Предлог Закона о изменама и допунама 

закона о ауторским и сродним правима

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 међународном приватном праву 
• Закон о санитарном надзору 
• 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
• Закон о изменама и допунама Закона о 

финансијској подршци породици са децом
• Закон о агенцијском запошљавању
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ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Порез на имовину и други изворни 
јавни приходи од 1. јануара 2019. 
године доступни на клик

Информације о порезу на имовину и другим 
изворним јавним приходима од 1. јануара 
2019 године су доступни на клик грађанима, 
привреди и држави преко Јединственог инфор-
мационог систем локалне пореске админи-
страције.

На сајту Канцеларије за информационе техно-
логије и електронску управу Владе Републике 
Србије www.ite.gov.rs објављена је информа-
ција да је један од најзначајнијих пројеката ди-
гитализације у 2018. години успешно завршен 
формирањем Јединственог информационог 
система локалних пореских администрација.

Нови Јединствени информациони систем, који 
је смештен у Државни дата центар, центра-
лизацијом података грађанима и привреди 
омогућава да на порталу Јединственог инфор-
мационог система ЛПА виде све своје пореске 
обавезе на територији Републике Србије, као и 
да електронским путем поднесу пријаву за утврђи-
вање пореза на имовину.

Пореским обвезницима понуђена су два начина 
аутентификације (пријаве) на Јединственом ин-
формационом систему локалне пореске админи-
страције:

• Електронским квалификованим 
сертификатом

• Корисничким именом и лозинком.
Уколико се порески обвезник аутенификовао ква-
лификованим електронским сертификатом има 
приступ свим горе поменутим опцијама. Може да 
прегледа и подноси пореске пријаве, да их елек-
тронски потпише и има увид у упит стања. Порески 
обвезник аутентификован само корисничким име-
ном и лозинком има приступ само и једино увиду 
у Упит стања, без могућности подношења пореске 
пријаве електронским путем преко Јединственог 
информационог систем локалне пореске админи-
страције.

Напомена Редакције: Према информацијама који-
ма располажемо још увек није могуће електрон-
ским путем подносити пореске пријаве за порез на 
имовину због измена и допуна Правилника о обрас-
цима пореских пријава за утврђивање пореза на 
имовину извршених крајем 2018. године што зах-
тева додатне измене на Јединственом информа-
ционом систему локалне пореске администрације.

Усвојен предлог новог закона о 
здравственој заштити

Влада РС усвојила је Предлог закона о здравстве-
ној заштити, којим се уређује систем здравствене 
заштите, његова организација, друштвена брига 
за здравље становништва, општи интерес и надзор 
над спровођењем овог прописа. Од 2005. године, 
када је усвојен важећи закон, дошло је до значај-
них промена у друштвено-економским односима и 
новина у систему здравствене заштите, што је усло-
вило потребу да се ова област реформише.
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Објављена је највиша 
годишња основица 
доприноса за обавезно 
социјално осигурање за 
2018. годину

Највиша годишња основица доприно-
са за обавезно социјално осигурање 
за 2018. годину износи 3.951.855 
динара. Обвезник доприноса за кога 
је у претходној години плаћен допри-
нос за обавезно социјално осигурање 
на основицу која прелази износ од 
3.951.855, остварује право на по-
враћај више плаћених доприноса.

Нов начин евидентирања у области 
запошљавања (ступа на снагу 14. 
фебруара 2019.)

У Правилнику о изменама и допунама Правилни-
ка о ближој садржини података и начину вођења 
евиденција у области запошљавања измењене су 
одредбе које се односе на евиденцију везану за об-
разовање тако што ће се иста водити о квалифи-
кацијама, нивоу и врсти квалификације, начину 
стицања квалификације (формално, неформално, 
признавање претходног учења) и статусу лица које 
тражи запослење. Саставни део Правилника су и 
нови обрасци. Правилник ступа на снагу 14. фе-
бруара 2019. године.

Референтна каматна стопа 
задржана на нивоу од 3,0%

На седници одржаној 7. фебруара 2019.године  Из-
вршни одбор Народне банке Србије одлучио је да 
референтну каматну стопу задржи на постојећем 
нивоу од 3,00%. Наредна седница извршног од-
бора НБС на којој ће се одлучивати о референтној 
каматној стопи одржаће се 7.марта 2019. године.
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Државна управа

Почела примена Кодекса понашања 
инспектора

Првог јануара ове године почео је да се примењује 
КОДЕКС ПОНАШАЊА И ЕТИКЕ ИНСПЕКТОРА. Ко-
дексом се утврђују правила и начела професио-
налног и етичког понашања инспектора. Министар 
државне управе и локалне самоуправе истакао је 
да кодекс прописује да ће инспектори промовисати 
превенцију и саветовање, уместо кажњавања. Циљ 
је да се унапреди углед инспекције, као и ојача по-
верење привредника и грађана у инспекторе и про-
пише и нулта толеранција на корупцију.

Враћање звања „инспектор” у 
службенички систем Србије

Министаство за државну управу и локалну само-
управу истакло је да је у борби против сиве еко-
номије важно ојачати људске и материјалне ка-
пацитете инспекције и њену ефикасност, као и да 
ова година треба да донесе враћање службеничког 
звања „инспектор” у службенички систем Србије. У 
наставку ће се радити на томе да инспектори ужи-
вају пуну правну заштиту државе у судским про-
цесима. Један од циљева у 2019. биће нови модел 
вредновања рада инспектора, а 2019. обележиће 
почетак рада софтвера е – Инспектор, а прве че-
тири – инспекција рада, санитарна, тржишна и 
управна инспекција почеле су већ да раде у овој 
платформи.

Просвета

Поједностављена процедура уписа у 
први разред основне школе

За упис деце у први разред основне школе од ове 
школске године школе ће саме почети да при-
бављају извод из матичне књиге рођених и доказ о 
пребивалишту, што је до сада била обавеза роди-
теља новоуписиваних првака.

Документа ће се прибављати захваљујући примени 
новог софтвера који је настао као резултат тимског 
рада Владе Србије, односно заједничког пројек-
та Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, Министарства државне управе и локалне 
самоуправе, Министарства унутрашњих послова и 
Канцеларије за информационе технологије и е-У-
праву.

Родитељ, односно други законски заступник детета, 
и даље ће имати могућност да поменуте документе 
достави у папирној форми, уколико то жели. Оно 
што ће остати као обавеза јесте достављање лекар-
ског уверења и потврде о похађању припремног 
предшколског програма.

Софтвер ће омогућити да извод из матичне књи-
ге рођених и доказ о пријави пребивалишта буду 
прибављани електронским путем. У пракси ће то 
изгледати тако што повезивањем е-Дневника са 
матичним књигама и пребивалиштем, школе саме 
прибављају податке садржане у тим документима.

Планирано је да софтвер буде пуштен у рад почет-
ком марта ове године, као и да се по узору на овај 
систем до јуна ове године иста олакшица уведе и за 
упис ученика у средње школе.
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Србија је постала 
пуноправна 
чланица програма 
Еразмус+

Министарство просве-
те, науке и технолошког 
развоја саопштило је да је Република Србија 5. 
фебруара званично постала пуноправна чланица 
програма Еразмус+, највећег образовног програма 
Европске уније.

Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује 
финансирање пројеката за сарадњу у три области: 
образовање, млади и спорт и помаже константном 
развоју образовног система кроз подршку пројек-
тима који у својој основи имају теме које су у скла-
ду са националним приоритетима наше земље у 
области образовања.

Тренутно је у току више од 300 пројеката у којима 
учествују школе, омладинске организације, уни-
верзитети, предузећа и други.

Кроз ове пројекте се размењује више од 2.000 сту-
дената и више од 300 наставника, ученика и омла-
динских радника годишње.

Од почетка Еразмус+ програма, Србија је прва у 
региону Западног Балкана по броју одобрених 
пројеката, по количини средстава и по броју људи 
који одлазе на размене у земље ЕУ.

До сада су образовне институције, као и организа-
ције које се баве младима учествовале у пројекти-
ма укупне вредности веће од 67 милиона евра за 
све врсте пројеката у оквиру Еразмус+ програма, 
а број наставно-научног особља, студената и уче-
ника који су у том периоду отишли на међународне 
размене у европске земље је већи од 5.800.

Пољопривредни факултет други век 
започиње новим технологијама

Пољопривредни факултет у Београду ове године 
обележава стоти рођендан. Други век започиње но-
вим технологијама, а у више од половине студијских 
програма уводе се предмети са ИТ технологијама. 
На факултету кажу да су одавно препознали мо-
дерну пољопривреду која се ослања на интернет, 
сензоре, алгоритме. Oд ове године половина сту-

дијских програма ће променити назив у складу са 
тим, а уводе се и нови ИТ предмети. Овај Факултет 
је на високом 43. месту у свету на Шангајској листи 
у области прехрамбене технологије.

До почетка школске 2019/2020. 
године биће опремљено 10.000 
дигиталних учионица

У Србији постоји 2.000 дигиталних учионица у 
којима уче прваци и петаци. Исто толико наставни-
ка обучено је да предаје из дигиталних уџбеника. 
Интерактивна настава предвиђена је на часовима 
информатичког и техничког образовања, али је 
могућа и на осталим, у зависности од капацитета 
школе. Министарство просвете је саопштило да до 
почетка наредне школске године планира да опре-
ми још 8.000 учионица као и да у овој и наредне 
три године опреми све учионице у земљи и рачу-
нарском опремом за држање наставе уз помоћ ди-
гиталних материјала, али и рачунарима на којима 
ће деца учити како да их користе и како да програ-
мирају и олакшају себи живот.

Најављена Стратегија образовања 
до 2030. године

Министар просвете, на-
уке и технолошког раз-
воја је са директорком 
Уницефа у Србији раз-
говарао о досадашњим 
активностима министар-
ства и наставку процеса 
реформе образовања. 

Министар је истакао да ће бити настављена рефор-
ма свих нивоа образовања, од предшколског до 
високог и да је планиран рад на Стратегији обра-
зовања до 2030. године. Између осталог, ради се 
на Предлогу закона о финансирању високог обра-
зовања, као и на закону који ће уредити увођење 
дуалног образовања у високом образовању.

Министар је најавио и да због постојања дефицита 
одређених кадрова у настави предстоји „редизај-
нирање курикулума”, а што значи да ће се нпр. на-
ставници математике преоријентисати на наставу 
информатике.
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Здравство

Лечење лица оболелих од ретких 
болести

Влада Републике Србије обезбедила је за лечење 
лица оболелих од ретких болести 2.000.000.000 
динара за 2019. годину. Ова средства ће да се одо-
бравају за лекове намењене лечењу пацијената 
који су већ на терапији тим лековима, као и за ле-
кове оболелих који започињу терапију средствима 
из буџета за која Републичка стручна комисија за 
ретке болести донесе одлуку да је лечење неопход-
но и приоритетно.

Продужено важење старих одобрења 
за медикаменте на још шест месеци

Министарство здравља Србије донело је одлуку о 
продужењу важења старих одобрења за медика-
менте на још шест месеци од њиховог истека. Посао 
око измена и допуна дозвола за регистрацију леко-
ва у последњих шест година двоструко је већи у од-
носу на 2014. када је било 7.500 захтева за измене 
и допуне дозвола. Агенција за лекове је повећала 
цене регистрације лекова са 240.000 на 460.000 
дин, али само за једну од бројних тарифа, док су 
укупни регулаторни трошкови увећани за 30%, уз 
одлуку надлежних органа. Дозвола за лек обнавља 
се сваких пет година. По закону, лек може да буде 
у промету 6 месеци после истека дозволе, а фар-
мацеутске куће имају обавезу да поднесу захтев за 
обнову дозволе у року од 90 до 180 дана пре њеног 
истека, а многе не поднесу комплетну документа-
цију.

Култура

Почела јавна расправа о Нацрту 
медијске стратегије

Радна група за израду медијске стратегије припре-
мила је Нацрт стратегије развоја система јавног 
информисања у Србији. Јавна расправа поводом 
овог нацрта биће организована у периоду од 1. фе-
бруара 2019. до 1. марта, када ће бити организо-
вана и четири округла стола: 19. фебруара у Новом 
Саду, 22. фебруара у Нишу, 25. фебруара у Чачку и 
27. фебруара у Београду. Примедбе, предлоге и су-
гестије у вези са Нацртом стратегије могу се доста-
вити до 1. марта 2019. на мејл medijska.strategija@
gov.rs или на адресу Немањина 11, Београд (са 
назнаком „Нацрт стратегије развоја система јавног 
информисања у Републици Србији”).



Најпоузданији линк за буџетско пословање        www.obrazovni.rs

12

ВЕСТИ
ММФ: Постоји реалан простор за 
веће плате и пензије

Шеф делегације ММФ-а у Србији честитао је на на-
претку који је земља остварила у области макрое-
кономске стабилизације и навео да су у последње 
четири године видљиве велике промене у српској 
економији – пад висине јавног дуга, економски 
раст, смањење незапослености, стабилност инфла-
ције, опадање каматних стопа, рад банака на здра-
вим основама, и да је повећање плата и пензије у 
2019. могуће под условом да економија настави да 
расте. 

Србија по развоју ИКТ – прва у 
региону и десета у свету

Дан безбедности на интернету (6. фебруар) Србија 
је 2019. дочекала као прва у региону и 10. у свету 
према развоју информационих технологија. Ми-
нистарство тргови-не, туризма и телекомуникација 
тим поводом је саопштило да се најчешће и најтеже 
злоупотребе дешавају са децом и да је едукација 
у школи и доминантнија улога родите-ља кључ за 
решавање проблема, 

Студенти ФОН-а се пласирали на 
светско маркетинг такмичење

Студенти ФОН-а из Београда су победом на на 
регионалном маркетинг такмиче-њу у решавању 
пословних проблема под називом „Лига будућих 
лидера” Централне и Источне Европе одржаном 
у Букурешту обезбедили пласман и учешће на 
светском такмичењу у Лондону, где ће бранити 
титулу најбољих освојену прошле године. Студен-
ти Case Study Club-а ФОН-а Наташа Владисавље-
вић, Растко Дамњановић и Марко Трифковић, 
под менторством проф. др Весне Дамњановић и 
Лазара Ђелића су представили иновативно стра-
тешко решење за бренд „Coccolino” и маркетинг и 
про-дајне тактике комуникације ка младој попу-
лацији. Победили су тимове из Пољске, Мађарске, 
Грчке и Чешке.

Занимљиви датуми
14. фебруар:

Православци славе Св. Трифуна, римо-
католици Св. Валентина, а сви славимо 
Дан заљубљених

15-16. фебруар: 

Дан државности Србије - Сретење
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После посла

Друштвена мрежа „Гугл+” престаје 
да постоји 2. априла

Након бројних сигурносних пропуста, „Гугл” је 
4. фебруара 2019. најавио да ће угасити своју 
друштвену мрежу „Гугл+”. Рок до када ће мрежа 
радити померен је за почетак априла ове године, 
пошто је откривена грешка због које је угрожено 
52,5 милиона корисника. Технолошки гигант и зва-
нично је објавио да мрежа Гугл+ (Google+) после 2. 
априла неће постојати, и тада ће престати да по-
стоје и сви профили и странице. „Гугл” је детаљно 
описао кораке које ће претходити томе, а почев од 
4. фебруара, корисници неће бити у могућност да 
креирају нове профиле, странице, заједнице и до-
гађаје. Инфо: plus.google.com.

Безбедност деце на интернету – кућа 
и образовање прве линије заштите

Дан безбедности деце на интернету (6. фебруар), 
Србија је 6. фебруара 2019. до-чекала као прва у 
региону и десета у свету према развоју информаци-
оних технологија. Поред тога што је место за учење 
и забаву, Интернет је постао и опасна зона, а осим 

злоупотреба налога и злостављања, све је више 
случајева зависности од дигиталних садржаја. У 
ресорном Министарству тим поводом наглашавају 
да је лек у доброј информисаности и деце, и роди-
теља, и да је прва линија заштите – кућа, а друга 
– образовање. Зато је план државе да савремене 
технологије постану део школског система, посебно 
јер су деца која користе Интернет – све млађа.

Откуп амбалаже у продавницама 
ускоро и у Србији

Од када је уведена наплата кеса у Србији њихова 
потрошња пала је за 70%, али још већи еколошки 
проблем су пластичне и стаклене боце и лименке 
које завршавају на депонијама и у природи, јер 
још не постоји ефикасан систем прикупљања отпа-
да. Србија сваке године због тога што не рециклира 
материјале изгуби 50 милиона евра. Министар-
ство заштите животне средине ће у 2019. одлучи-
ти о увођењу откупа амбалаже у продавницама. 
Српски трговински ланци у другим земљама где 
послују већ имају аутомате за откуп амбалаже, а 
да би то било примењено и у Србији, чека се закон.
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Дан Црвеног крста Србије – 6. 
фебруар

Црвени крст Србије, који постоји у 183 града и има 
скоро 70.000 волонтера, обе-лежио је 6. фебруара 
2019. свој Дан и 143 године постојања. Основали 
су га Јосиф Панчић, Илија Коларац и др Владан 
Ђорђевић и назвали Српско друштво Црвеног кр-
ста. Мото ове организације увек је био „пружити 
помоћ свакоме коме је потребна”. У програму на-
родних кухиња Црвени крст је у 2018. припремао 
топле оброке за 36.000 људи и дистрибуирао паке-
те за 40.000 социјално угрожених породица, а по-
могао је и више од 2.000 породица у различитим 
несрећним ситуацијама.

Нова саветовалишта, шеталишта и 
паркови за превенцију дијабетеса

Ради сузбијања тренда ширења дијабетеса, градо-
ви широм света уједили су се у пројекту „Градови 
који мењају дијабетес”. Овом пројекту придружио 
се и Београд у коме бити изграђени нови паркови 
и шеталишта за бављење физичким активностима, 
док ће се стручњаци КЦС и факултети бавити пре-
венцијом.



Најпоузданији линк за буџетско пословање        www.obrazovni.rs

15

Комплет часописа број 4/2019. претплатници ће добити 18. фебруара. 
Садржаjе часописа можете погледати овде:

МАРКЕТИНГ  
ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

Подсетник за директора 
бр. 4/2019

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕК-
ТОРУ
• У примени су нови ПКУ 
за здравствене установе, 
установе културе и студентског 
стандарада
ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ
• Усклађени динарски нео-
порезиви износи пореза на 
доходак грађана и доприно-
са - у примени oд 1.2.2019. 
• Планирање ликвидности 
буџета – предуслов ефикасног 
управљања јавним финан-
сијама
ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ СПЕЦ-
ИФИЧНЕ ЗА ДЕЛАТНОСТ
• Новине у правима и обавеза-
ма запослених у здравственим 
установама • Новине у пра-
вима и обавезама запосле-
них у установама културе • 
Овлашћења локалне самоу-
праве у поступку утврђивања 
накнада за коришћење јавних 
добара
ПРОПИСИ: Избор прописа 
донетих између два броја који 
су од значаја за управљање 
пословним системима у јав-
ном сектору 
СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ – 
ЦЕНЕ

Правни саветник  
бр. 4/2019

ПРОПИСИ 
I. ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА 
БРОЈА од значаја за пословање 
свих корисника јавних средстава
II. ПРОПИСИ У ПРОЦЕДУРИ
III. ПРОПИСИ У НАЈАВИ
ОБЛАСТИ
• Радни односи
• Начин попуњавања новог 
обрасца Извештаја о повреди 
на раду (са приказом обрасца) • 
Нове основице за обрачун плата у 
јавном сектору
• Јавне набавке 
• Управни спор као вид заштите 
права у јавним набавкама
ДЕЛАТНОСТИ
• Државна управа
• Управна инспекција II део
• Покрајинска аутономија и локал-
на самоуправа
• Приказ новина у правима и 
обавезама запослених у органима 
аутономне покрајине Војводине
• Oвлaшћeњa лoкaлнe сaмoупрaвe 
у пoступку утврђивaњa нaкнaдa зa 
кoришћeњe jaвних дoбaрa
• Просвета
• Распоређивање ученика за учење 
кроз рад
• Здравство
• Приказ новина у правима и оба-
везама запослених у здравственим 
установама
• Култура
• Приказ новина у правима и оба-
везама запослених у установама 
културе

Буџетско рачуноводство  
бр. 4/2019

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ
I. Послови у току
II. Табеларни преглед најважнијих пословних обавеза током 
фебруара 2019.
ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИЈА
• Планирање ликвидности буџета – предуслов ефикасног 
управљања јавним финансијама
• План званичне статистике за 2019. годину
• Питања и одговори
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
• Закључивање и чување пословних књига и рачуноводствених 
исправа код буџетских корисника
• Специфичности израде финансијских извештаја за 2018. 
годину других правних лица (синдиката, фондација...)
• Питања и одговори
ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ
• Подношење прегледа обрачуна и пореске пријаве ПППДВ за 
фебруар 2019. године - кроз пример
• Порез на додату вредност додатно уређен правилницима
• Питања и одговори
ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА 
• Нове основице за обрачун плата у јавном сектору
• Извршавање обавезе запошљавања особа са инвалидитетом 
електронским путем
• Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак 
грађана и доприноса - у примени oд 1.2.2019.
• Прерачун са нето на бруто обрачунску плату од 1. фебруара 
2019.
• Новине у ПКУ по основу права на поједина примања запо-
слених у у здравственим установама, установама културе и 
студентског стандарада 
• Питање – исправка у „PAYROL”-u
ПРОПИСИ
ИЗБОР ПРОПИСА од значаја за финансијско пословање кори-
сника јавних средстава
СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ
Макроекономски показатељи •  Цене • Зараде, доприноси и 
накнаде  Камате •  Остали подаци

http://www.obrazovni.rs/bilten.php
http://www.obrazovni.rs/informator.php
http://www.obrazovni.rs/direktori_podsetnik.php
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Цара Лазара 5А, Београд, п.фах 25 
Тек. рачуни: 265-1630310006149-98, 220-31313-49,  
355-1006799-20, 285-0014063160001-95  
ПИБ: 100037959, Шифра делатности: 8560,  
Матични број: 17196707

КОНТАКТИ:

ОД 01. МАРТА КОНТИНУИРАНА 
ЕДУКАЦИЈА ДИРЕКТОРА, 
ПРАВНИКА И РАЧУНОВОЂА 
ПРИМЕРЕНА ДИГИТАЛНОЈ 
ТРАНСФОРМАЦИЈИ!
ТЕЛ/ФАКС: 011/3286 489; 3286 494


	РЕЧ УРЕДНИКА
	Постоји ли реалан простор за веће плате и пензије?

	НАЈВАЖНИЈЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ 
У ОВОЈ СЕДМИЦИ 
	ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ ПОСЛОВНИХ ОБАВЕЗА 

	ПРОПИСИ 
	I. НОВИ ПРОПИСИ ОБЈАВЉЕНИ У ПРЕТХОДНОЈ СЕДМИЦИ
	II. ПРОПИСИ У СКУПШТИНСКОЈ ПРОЦЕДУРИ
	III. ПРОПИСИ У НАЈАВИ

	ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
	Порез на имовину и други изворни јавни приходи од 1. јануара 2019. године доступни на клик
	Усвојен предлог новог закона о здравственој заштити
	Објављена је највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. годину
	Нов начин евидентирања у области запошљавања (ступа на снагу 14. фебруара 2019.)
	Референтна каматна стопа задржана на нивоу од 3,0%
	Почела примена Кодекса понашања инспектора
	Враћање звања „инспектор” у службенички систем Србије
	Поједностављена процедура уписа у први разред основне школе
	Србија је постала пуноправна чланица програма Еразмус+
	Пољопривредни факултет други век започиње новим технологијама
	До почетка школске 2019/2020. године биће опремљено 10.000 дигиталних учионица
	Најављена Стратегија образовања до 2030. године
	Лечење лица оболелих од ретких болести
	Продужено важење старих одобрења за медикаменте на још шест месеци
	Почела јавна расправа о Нацрту медијске стратегије

	ВЕСТИ
	ММФ: Постоји реалан простор за веће плате и пензије
	Србија по развоју ИКТ – прва у региону и десета у свету
	Студенти ФОН-а се пласирали на светско маркетинг такмичење

	Занимљиви датуми
	Друштвена мрежа „Гугл+” престаје да постоји 2. априла
	Безбедност деце на интернету – кућа и образовање прве линије заштите
	Откуп амбалаже у продавницама ускоро и у Србији

	Нова саветовалишта, шеталишта и паркови за превенцију дијабетеса
	Дан Црвеног крста Србије – 6. фебруар
	МАРКЕТИНГ 
ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА
	Контакти:

	Button 2: 
	Page 2: 
	Page 31: 
	Page 42: 
	Page 53: 
	Page 64: 
	Page 75: 
	Page 86: 
	Page 97: 
	Page 108: 
	Page 119: 
	Page 1210: 
	Page 1311: 
	Page 1412: 
	Page 1513: 
	Page 1614: 

	Button 3: 
	Page 2: 
	Page 31: 
	Page 42: 
	Page 53: 
	Page 64: 
	Page 75: 
	Page 86: 
	Page 97: 
	Page 108: 
	Page 119: 
	Page 1210: 
	Page 1311: 
	Page 1412: 
	Page 1513: 
	Page 1614: 



