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РЕЧ УРЕДНИКА
Ко и како нас едукује?

Поштовани читаоци,

у претходном броју смо поводом могућности 
повећања плата скренули пажњу на сопствене 
приходе као могућ извор из кога би се у систе-
му платних разреда стварао финансијски про-
стор за награђивање извршилаца који остварују приходе на тржишту. Тим поводом, неколико 
читалаца је указало на знање, односно едукацију као предуслов стварања нове вредности. При-
мера ради, да би се неки производ или услуга створен у јавној служби изнео на тржиште (нпр. 
производња сира у млекарској школи), да би се обезбедило брендирање и пласман на иностра-
ном тржишту, потребни су како вештина у производњи, тако и у рачуноводственим евиденцијама, 
пореском консалтингу, извозу, маркетингу, е-пословању... За све ове послове неопходно је не 
само квалитетно обављање свих наведених послова, већ и континуирана едукација тј. иновирање 
знања. Међутим, и знање је „роба“ или „услуга” коју треба купити и платити. У буџетском систему 
кад је у питању управљање правно-економским пословањем, знања и вештине се „купују“ преко 
едукативних кућа попут „Образовног информатора”, а према неким подацима има нас преко 700 
у Србији. 

Приликом набавке едукативних производа (претплата на часописе, семинари, софтвери, специ-
јални консалтинг и др.), корисници најчешће не знају да ли ће за едукативну услугу добити оно 
што им заиста треба у правно-економском пословању. Осим тога, јавне службе најчешће нису 
сигурне да ли ће им финансијер (у овом случају локална самоуправа) одобрити куповину едука-
тивног производа или неће. Неретко се у тзв. трансферима из републичког буџета не препознаје 
потреба за едукацијом запослених у јавном сектору који зараде примају из републичког буџета, 
а средства за трошкове едукације из општинског. И ово је својеврсни нонсенс када је у питању 
положај запослених на локалном нивоу. 

Све у свему, у нашу редакцију је пристигло сијасет питања која се тичу зарада запослених у јав-
ним службама и њиховој едукацији која би требала бити квалитетна и благовремена (уколико 
се очекује и квалитетна услуга коју пружају грађанима). Анализа бројних питања и недоумица 
и евентуалних решења изискују дужну пажњу и време које нисмо имали на располагању због 
празничних дана овог викенда. Одговорима на ова питања ћемо се позабавити опширније у на-
редним бројевима „Понедељника”.

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 18.2. ДО 25.2.2019.                                              (ОД ПОНЕДЕЉКА ДО ПОНЕДЕЉКА)

Датум Корисник/ 
Орган Обавеза

1 2 3

28
. ф

еб
ру

ар

Индиректни корисници средстава 
буџета РС и средстава буџета ло-

калне власти и корисници средстава 
РФЗО, као и други корисници јав-
них средстава основани од стране 
РС, односно локалне власти које су 
укључене у систем консолидованог 

рачуна трезора

Припрема годишњег финансијског извештаја за 2018. буџетску годину и подношење на-
длежним директним корисницима, односно надлежном државном органу или надлежном 

органу локалне власти, преко Управе за трезор.

Правосудни органи који се у буџету 
РС исказују збирно

Припремају годишњи финансијски извештај за 2018. годину и подносе га Високом савету 
судства, односно Државном већу тужилаца.

Индиректни корисници буџетских 
сред-става, право-судни органи и 

корисници средстава РФЗО

Закључују пословне књиге за 2018. годину, најкасније до рока достављања финансијских 
извештаја.

Јединица локалне самоуправе и 
вршилац комуналне делатности

Достављају Министарству надлежном за комуналне делатности извештај, у вези са оба-
вљањем комуналних делатности у 2018. години.

Корисници средстава у својини 
Републике Србије

Достављају Републичкој дирекцији за имовину податке о структури и вредности непокрет-
не и покретне нефинансијске имовине коју воде у складу са правилником који прописује 

стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски систем, на обрасцима СВИ-
1 и СВИ-2. Подаци се исказују са стањем на дан 31.12.2018. године, а достављају се у пи-
саној форми и електронским путем, путем апликације Републичке дирекције за имовину.

Корисници, односно носиоци права 
коришћења непокретности и то: 
органи Републике Србије, АП и 

јединице локалне самоуправе, јавна 
предузећа, друштва капитала, за-
висна друштва капитала, установе, 
јавне агенције и друга правна лица 
чији је оснивач РС, као и Управа за 
заједничке послове републичких 

органа

Републичкој дирекцији за имовину достављају податке, из посебних евиденција, по извр-
шеном годишњем попису непокретности у јавној својини, односно по последњем изврше-
ном попису (у случајевима статусне промене, промене правне форме, отварања односно 
закључења поступка редовне ликвидације и стечаја, као и у другим случајевима предви-
ђеним законом), на Обрасцу ЗОС-ЈС, са стањем на дан 31. децембра претходне године, 

искључиво у електронском облику преко wеб апликације Регистар јединствене евиденције 
непокретности у јавној својини.

Сви послодaвци
Послодавац доставља запосленом обрачун зараде, односно накнаде зараде за јануар 

2019. године. Уколико није извршена исплата зараде, послодавац је дужан да уз обрачун 
достави и обавештење о томе, као и да наведе разлоге због којих није извршена исплата.

Сви послодавци Обрачун и уплата доприноса за обавезно социјално осигурање на најнижу месечну осно-
вицу, уколико послодавац није исплатио зараду за претходни месец.

Надлежни орган јeдинице лoкaлнe 
сaмoупрaвe

Jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe вoди eвидeнциjу и oбaвeштaвa шкoлу и рoдитeљe, oднoснo 
другe зaкoнскe зaступникe, o дeци кoja трeбa дa сe упишу у први рaзрeд у шкoлскoj гoдини 

2019/2020

Непосредни руководилац државног 
службеника

Врeдновање рaдне успeшнoсти држaвних службeникa нa извршилaчким рaдним мeстимa 
зa 2018. гoдину
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ПРОПИСИ 
I. НОВИ ПРОПИСИ ОБЈАВЉЕНИ У 
ПРЕТХОДНОЈ СЕДМИЦИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 8 од 8.2.2019.

НОВИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ 
СВИХ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

• Уредба о допуни Уредбе о Канцеларији за 
информационе технологије и електронску 
управу (ступила на снагу 16. фебруара 2019)

• Правилник о измени Правилника о начину 
разврставања сталних средстава по групама и 
начину утврђивања амортизације за пореске 
сврхе (ступио на снагу 9. фебруара 2019

• Правилник о изменама и допунама 
Правилника о садржају пореског биланса 
и другим питањима од значаја за начин 
утврђивања пореза на добит правних лица 
(ступио на снагу 16. фебруара 2019)

• Правилник о изменама и допунама 
Правилника о садржају пореске пријаве 
за обрачун пореза на добит правних лица 
(ступио на снагу 16. фебруара 2019)

• Правилник о допуни Правилника о начину 
и поступку регистровања фактура, односно 
других захтева за исплату, као и начину 
вођења и садржају централног регистра 
фактура (ступио на снагу 16. фебруара 2019)

НОВИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ 
ПОЈЕДИНИХ ДЕЛАТНОСТИ

• Уредба о утврђивању Програма подршке 
спровођењу мера популационе политике у 
Републици Србији за 2019. годину (ступила на 
снагу 9. фебруара 2019)

• Уредба о методологији за израду 
средњорочних планова (ступила на снагу 16. 
фебруара 2019)

• Уредба о методологији управљања јавним 
политикама, анализи ефеката јавних 
политика и прописа и садржају појединачних 
докумената јавних политика (ступила на 
снагу 16. фебруара 2019)

• Уредба о допуни Уредбе о утврђивању 
Државног програма обнове инфраструктуре 
која је у надлежности јединице локалне 
самоуправе (ступила на снагу 16. фебруара 
2019)

• Уредба о допуни Уредбе о утврђивању 
Државног програма обнове јавних објеката 
у јавној својини у секторима образовања, 
здравства и социјалне заштите (ступила на 
снагу 16. фебруара 2019)

• Правилник о изменама и допуни Правилника 
о уговарању здравствене заштите из 
обавезног здравственог осигурања са 
даваоцима здравствених услуга за 2019. 
годину (ступио на снагу 9. фебруара 2019)

• Споразум о продужењу рока важења 
Посебног колективног уговора за запослене 
у основним и средњим школама и домовима 
ученика (ступио на снагу 16. фебруара 2019)
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС – Просветни гласник 
бр. 1 од 11.2.2019.

НОВИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ 
ПОЈЕДИНИХ ДЕЛАТНОСТИ

• Правилник о ближим условима за оснивање, 
почетак рада и обављање делатности 
предшколске установе (ступа на снагу 19. 
фебруара 2019) 

• Правилник о изменама и допунама 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада Економија, право и администрација 
(ступа на снагу 19. фебруара 2019)

• Исправка Правилника о допуни Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада 
Машинство и обрада метала (ступила на снагу 
12. фебруара 2019)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 9 од 13.2.2019.

НОВИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ 
ПОЈЕДИНИХ ДЕЛАТНОСТИ

• Правилник о посебним елементима процене 
ризика, учесталости вршења инспекцијског 
надзора на основу процене ризика и 
посебним елементима плана инспекцијског 
надзора у области спорта (ступа на снагу 21. 
фебруара 2019)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 10 од 15.2.2019.

НОВИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ 
ПОЈЕДИНИХ ДЕЛАТНОСТИ

• Закон о изменама и допунама Закона о 
предшколском васпитању и образовању

• Закон о изменама и допунама Закона о 
основном образовању и васпитању

• Закон о изменама и допунама Закона о 
основама система образовања и васпитања

• Закон о изменама и допунама Закона о 
ученичком и студентском стандарду

• Закон о изменама и допунама Закона о 
Српској књижевној задрузи

• Уредба о утврђивању Државног програма 
помоћи и обнове порушених породичних 
стамбених објеката у својини грађана услед 
дејства поплава и града у мају и јуну 2018. 
године

• Уредба о утврђивању Државног програма 
помоћи и обнове порушених породичних 
стамбених објеката у својини грађана услед 
дејства поплава и града у јулу и августу 2018. 
године

• Уредба о управљању програмима 
претприступне помоћи Европске уније 
у оквиру компоненте I Инструмента 
претприступне помоћи (ИПА) – Помоћ у 
транзицији и изградња институција за период 
2007–2013. године

• Уредба о управљању програмима 
претприступне помоћи Европске уније у 
оквиру инструмента за претприступну помоћ 
(ИПА II) за период 2014-2020. године

• Уредба о утврђивању Програма подстицаја за 
спровођење мера и активности неопходних 
за достизање утврђених циљева из области 
управљања миграцијама у јединицама 
локалне самоуправе, за 2019. годину

• Уредба о утврђивању Програма коришћења 
средстава за решавање стамбених потреба 
и друге програме интеграције избеглица у 
2019. години

• Уредба о изменама и допунама Уредбе 
о корективном коефицијенту, највишем 
процентуалном увећању основне плате, 
критеријумима и мерилима за део плате 
који се остварује по основу радног учинка, 
као и начину обрачуна плате запослених у 
здравственим установама

• Правилник о начину и садржају извештавања 
о планираним и извршеним расходима за 
плате у буџетима локалне власти у 2019. 
години

• Правилник о вредновању квалитета рада 
установе

• Правилник о модел установи
• Одлука о измени Одлуке о броју судија у 

судовима
• Одлука о измени Одлуке о броју судија 

поротника у судовим
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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 допуни Закона о 

комуналним делатностима 
• Предлог закона о Централном регистру 

становништва
• Предлог закона о здравственом осигурању
• 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 
НАЦРТИ 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

Пореска пријава за утврђивање 
пореза на добит правних лица за 
2018. годину подноси се на новом 
ПДП обрасцу

Усвојеним изменама и допунама Правилника о са-
држају пореске пријаве за обрачун пореза на добит 
правних лица („Сл. гл. РС” бр. 8/19) који ступа на 
снагу 16.2.2019. године прописан је нови Образац 
ПДП – Пореска пријава за аконтационо – коначно 
утврђивање пореза на добит правних лица. Након 
ступања на снагу Правилника, прописана пријава 
ПДП ће се подносити за пријаву пореза на добит 
правних лица за 2018. годину.

У случају подношења или измене пореске пријаве 
за 2017. годину, користи се Образац ПДП прописан 
Правилником пре измена и допуна.

Привредници без печата приликом 
овере документације за приступ 
ЦРФ-у 

Привредни субјекти немају више обавезу да захтев 
за регистрацију и овлашћења за приступање Цен-
тралном регистру фактура, као и захтев за укидање 
приступа том регистру, оверавају печатом.

Печат још увек користе корисници јавних средстава 
који се региструју као повериоци, односно дужници 
у комерцијалним трансакцијама.

Јавна расправа на Нацрт закона о 
спречавању корупције 

Нацрт новог Закона о спречавању корупције, поред 
промене имена Агенције за борбу против корупци-
је у назив Агенција за спречавање корупције, про-
ширује овлашћења Агенције, пооштрава контролу 
имовине јавних функционера, јасније дефинише 
сукоб интереса, кумулацију јавних функција, по-
ступак пред Агенцијом. Једна од најбитнијих нови-
на је проширење круга повезаних лица чију имови-
ну и приходе је јавни функционер дужан да пријави 
Агенцији.

Јавна расправа ће трајати до 4. марта, а Министар-
ство правде је позвало заинтересоване стране да 
доставе своје примедбе, предлоге, сугестије и ко-
ментаре у том року.

Представљене електронске 
апликације за вођење матичних 
књига

Е – апликације за вођење матичних књига и увере-
ња о држављанству, којима се са локалног прешло 
на централизовани систем издавања докумената, 
представљене су и од 13. фебруара 2019. користе 
се у 17 београдских општина, на 21 пункту. 
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Успостављање Националног 
адресног регистра грађана

Републички геодетски завод је пре почетка 2019. 
израдио елаборат уличних система, који предста-
вља мапу свих градова и општина са улицама о 
којима постоје подаци, а које немају називе и кућне 
бројеве. Након што локалне самоуправе дају име-
на улицама за које је израђен елаборат, исте могу 
бити унете у јединствени државни регистар.

Државна управа

Усвојени програми за стручно 
усавршавање за 2019. годину 
(Национална академија)

Влада Републике Србије, на предлог Националне 
академије за јавну управу, усвојила је следеће про-
граме за стручно усавршавање за 2019. годину:

• Општи програм обуке државних службеника 
за 2019. годину 

• Програм обуке руководилаца у државним 
органима за 2019. годину

• Општи програм обуке запослених у 
јединицама локалне самоуправе за 2019. 
годину

• Програм обуке руководилаца у јединицама 
локалне самоуправе за 2019. годину

Ови програми обуке донети су по први пут у скла-
ду са новинама у прописима у области стручног 
усавршавања државних службеника и запослених 
у јединицама локалне самоуправе, са циљем уна-
пређења и стицања знања, вештина и способности 
руководилаца, државних службеника и запослених 
у јединицама локалне самоуправе за спровођење 
укупних реформских процеса.

Просвета

Скупштина Србије усвојила сет 
закона из области образовања

Скупштина Србије усвојила је измене и допуне више 
закона којима се уређују основе система о образо-
вању и васпитању, а којима се омогућава увођење 
јединственог информационог система у просвети.

Скупштина је усвојила измене и допуне Закона о 
основама система образовања и васпитања, Зако-
на о основном образовању и васпитању, Закона о 
предшколском васпитању и образовању и Закона о 
ученичком и студентском стандарду.

Јединствени информациони систем у просвети има 
за циљ да се дође до укупног регистра свих устано-
ва, запослених и полазника.

Одобрени билатерални пројекти са 
Словачком за период 2019-2020.

На основу Споразума 
између Савезне вла-
де Савезне Републике 
Југославије и Владе 
Словачке Републике 
о научној и техноло-
шкој сарадњи потпи-
саног у Братислави 
26. фебруара 2001. године, Мешовита комисија 
за научну и технолошку сарадњу је разменом нота 
дипломатским путем, у фебруару 2019. године 
усвојила листу од 17 пројеката за финансирање у 
двогодишњем периоду са почетком реализације од 
15. фебруара 2019. године. 

Наредни позив за пријављивање предлога пројека-
та биће објављен у првој половини 2020. године.
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Социјална заштита

Почела кампања „Безбедан рад - 
здрава будућност“

Одлуком Владе Србије да се 2019. година прогласи 
годином безбедности и здравља на раду, отпочето 
је са спровођењем кампање „Безбедан рад - здрава 
будућност“.

У плану је доношење новог Закона о безбедности 
и здрављу на раду, Закона о осигурању у случају 
повреде на раду, као и измена Правилника о про-
фесионалним болестима.

Циљ кампање је да се бољом заштитом радника и 
обезбеђивањем безбеднијих услова рада повећа 
запошљавање, али и привуку нове инвестиције.

ИСИБ окружење за установе 
социјалне заштите

Центрима за социјални рад Србије биће омогућена 
потпуна контрола и транспарентно трошење новца 
новим системом функционисања установа соци-
јалне заштите у информационом систему изврше-
ња буџета (ИСИБ окружење). Циљ је да се, осим фи-
нансијске контроле, омогуће и бољи услови рада 
запосленима у установама социјалне заштите.

Здравство

Сарадња Србије и Немачке у 
области здравства

Министарства здравља Србије и Немачке догово-
рила су унапређење сарадње здравствених система 
две земље. У наредном периоду Србија ће добити 
значајну помоћ и подршку Немачке, пре свега у ле-
чењу деце оболеле од ретких болести.

Осигураници још нису преузели 
67.284 здравствене картице

Републички фонд за здравствено осигурање саоп-
штио је да је до сада урадио 7.076.667 здравстве-
них картица, а да осигураници још нису преузели 
67.284 легитимација. Највећи број непреузетих 
картица је у Београду 22.000, Новом Саду 10.000 
и Нишу 4.000 картица. РФЗО је позвао све оси-
гуранике да преузму своје картице здравственог 
осигурања у матичним Филијалама и испоставама 
РФЗО.
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Наука

Отворен конкурс „Истражи. 
Промени” програма „Покрени се за 
науку”

Конкурс „Истражи. Промени” програма „Покрени 
се за науку” отворен је, већ четврту годину за ре-
дом, и трајаће до 05. маја. Овогодишњим конкур-
сом биће додељено осам грантова у вредности од 
по 600.000,00 динара научним тимовима у обла-
сти фармације, медицине, хемије, и биологије, као 
и мултидисциплинарним пројектима у овим обла-
стима. 

Ове године програм конкурса усмерен је на тимски 
рад, иновативан приступ у раду и алтернативна ре-
шења за смањење негативног утицаја на здравље 
људи и животно окружење. 

Култура

Министарство културе оснива Фонд 
за враћање културног блага

Формирање Фонда за враћање културног блага Ср-
бије, које је у плану Министарства културе, помоћи 
ће да се велики део националног блага у које спада 
неколико хиљада рукописа и фрагмената расутог 
широм света, по приватним колекцијама, али и би-
блиотекама у Ватикану и на Харварду, врати у Ср-
бију. Највећи број сачуваних српских средњовеков-
них рукописа, изузев Хиландарске збирке, налази 
се на територији Европе у власништву приватних 
колекционара.

Бесплатан улаз посетиоцима 
поводом 56 година од оснивања 
Историјског музеја Србије

У среду 20. фебруара обележава се 56 година од 
оснивања Историјског музеја Србије.  Посетиоци ће 
тим поводом имати прилике да бесплатно погле-
дају мултимедијалну изложбу «Крај Великог рата 
1917-1918».



Најпоузданији линк за буџетско пословање        www.obrazovni.rs

12

ВЕСТИ
Вредност инфраструктурних 
пројеката са Кином пет милијарди 
евра

Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре Зорана Михајловић примила је у прву 
посету нову амбасадорку Кине у Београду Чен Бо, 
са којом је разговарала о сарадњи Србије и Кине 
на реализацији заједничких инфраструктурних 
пројеката. Истакнуто је да је вредност пројеката са 
Кином који су у току већа од милијарде евра, а да 
су планирани пројекти вредни 4 милијарде евра, 
односно да је укупна вредност свих пројеката са 
Кином 5 милијарди евра.

Помоћ Норвешке 91 локалној 
самоуправи у Србији

Пројекат „Норвешка за вас – Србија” вредан 4,27 
милиона евра, у оквиру којег се пружа помоћ 91 
локалној самоуправи у Србији спроводи се од ав-
густа 2018. до јула 2020. године, у партнерству са 
Владом Србије и у сарадњи са националним и ло-
калним институцијама. Пројекат се спроводи ради 
оснаживања и развоја неразвијених подручја у 
Србији, односно градова и општина који спадају у 
трећу и четврту групу развијености.

Французима кључ аеродрома 
«Никола Тесла» на 25 година 

Симболичном предајом кључа, управљање Аеро-
дромом «Никола Тесла» данас је свечано предато 
концесионару. После 57 година, колико је о сур-
чинским пистама бринуло домаће предузеће, по-
сао је поверен француској компанији «Венси аеро-
дроми». Тај посао концесионар радиће наредних 
25 година.

«Венси» је званично преузео управљање аеродро-
мом «Никола Тесла» 22. децембра прошле године, 
али је данас то и свечано обележио под слоганом 
«Осветљавамо ваш свет». За концесију је «Венси» 
дао 501 милиона евра једнократно, обавезао се да 
ће уложити 732 милиона евра и да ће сваке године 
плаћати концесиону накнаду од 4,4 до 15,1 милион 
евра. Циљ новог оператера је да до краја уговора 
дочекају, услуже и отпрате 15 милиона путника го-
дишње.
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После посла

Историја 33 године интернета у 
Србији

Србија обележава 33 године од првог предавања 
на тему интернета у оквиру предмета Рачунарске 
мреже на Универзитету у Београду,.

Уследила је реализација прве интернет везе у Ср-
бији између ФОН-а и ЕТФ-а у Београду. У Европи 
данас недостаје милион стручњака у области ИТ-
а, у Србији је слободно 5.000 радних места ових 
профила, а годишње дипломира само око 1.000 
студената. 

У «Адлигату» отворено Одељење за 
дигитализацију

Захваљујући подршци Министарства културе и ин-
формисања, које је суфинансирало овај подухват, 
у «Адлигату» је отворено Одељење за дигитализа-
цију. Како се у овом удружењу које се бави унапре-
ђењем српске културе и уметности налази изузетно 
значајан део српске и светске архивске грађе, то је 
значај могућности дигитализације већи.

Осим личне архиве и документације Уроша Преди-
ћа, у плану за дигитализацију су и грађа из легата 
Исидоре Секулић, Саве Шумановића, Михаила Пе-
тровића Аласа, Милоша Црњанског, Јоце Вујића, 
Милована Данојлића, Борислава Пекића, Миодра-
га Павловића и многих других великих имена наше 
културе.

Занимљиви датуми
20. фебруар

Светски Дан социјалне правде (УН)

21. фебруар

Међународни Дан матерњег језика (УН) 
 

22. фебруар

Дан заштите споменика културе у Србији

23. фебруар

Основан Олимпијски комитет Србије 
(основан 1910.)
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МАРКЕТИНГ  
ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

ИЗ ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 

У МАРТУ 2019. ИЗДВАЈАМО

Поводом обавезе да се до 31. марта 2019. године поднесу пореске пријаве за порез на 
имовину у „статици” за 2019. годину, организујемо једнодневни семинар на тему:

„ПРИМЕНА НОВИНА У ЗАКОНУ О ПОРЕЗИМА 
НА ИМОВИНУ У ПРАКСИ“

(ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ У „СТАТИЦИ“ • ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН (ДОНАЦИЈЕ) • 
ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА) 

Београд, Хотел „Палас”, Топличин венац 23 

14.3.2019. године (четвртак), почетак у 10.00 часова

Циљ семинара: Упознавање са новинама у примени Закона и новим пореским пријавама, 
како бисте ефикасно, без правних последица и о року извршили своје обавезе.                

Детаљније: пратите на нашем сајту www.obrazovni.rs

У НАЈАВИ: ПРИМЕНА СЕТА ПРОСВЕТНИХ ЗАКОНА

Поводом иновиране законске регулативе у делатности просвета у сарадњи са Удружењем 
секретара и правника у вапривреди, ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР ће организовати стручне 

скупове на тему:

НОВИНЕ У ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И 
УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

Циљ стручног скупа: ИНСТРУКЦИЈЕ у вези примене измена закона којима се уређују 
основи система образовања и васпитања, предшколско васпитање и образовање, основно 

образовање и васпитање и ученички и студентски стандард.

Детаљније о програму и месту одржавања  
стручних скупова благовремено ћемо вас обавестити.
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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
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