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РЕЧ УРЕДНИКА
Ко нас и како едукује? (III)

Поштовани читаоци,

Припремајући се да за овај број кажем коју реч о 
едукацији директора, најпре сам имала у виду ди-
ректоре, односно руководиоце, школа (основних и 
средњих), предшколских установа, студентских и 
ученичких домова, домова здравља, клиничких центара, апотека, библиотека, домова културе, архива, 
позоришта, биоскопа, центара за социјални рад и осталих јавних установа.

Међутим, пренебрегла бих чињеницу да овај наш (и ваш) „Понедељник” читају не само јавне установе и 
службе које најдуже и најчешће користе инструктивне часописе и остале едукативне садржаје Образовног 
информатора, већ је преко сајта и преко друштвених мрежа доступан читавој јавности. Имајући то у виду, 
ову РЕЧ бих насловила свим директорима, менаџерима, управницима, председницима, односно руково-
диоцима како бисмо, можда у духу нашег језика и писма могли једном речју именовати све који се баве 
и управљају својом делатношћу.

Дакле, треба тражити одговоре на питање: Ко и како едукује руководиоце?

У извршавању тог задатка, најлакше ми је било да пођем од себе. Пошто сам дугогодишњи директор Об-
разовног информатора (више од четврт века), одговорила сам:

Едукујем се из разних извора, а најдражи извори су ми моји саговорници, сарадници, запослени и кори-
сници едукативних услуга Образовног информатора. Уствари, ми који не припадамо јавном сектору, за 
разлику од руководилаца о чијој едукацији брине држава, немамо законску обавезу да полажемо рачуне 
о квалитету пружених услуга. Наиме, руководиоцима у јавном сектору је тржиште мерило свих вредности 
доброг руковођења, односно управљања пословним системима. Али, оно што је заједничко свима, не 
само директорима, у овом времену јесте едукација из домена дигитализације. Како би се свеукупно по-
словање и резултат пословања крупним корацима унапређивали.

Како?

Овог пута бих да се у одговарање укључите и ви, поштовани читаоци, тако што ћете одговорити на Сарад-
нички (анкетни) упитник који ћемо вам упутити посебним мејлом.

Овом Речју и вашим укључивањем у тражењу најбољих начина да се дигитално трансформишемо, Об-
разовни информатор отпочиње континуирану едукацију директора, правника и рачуновођа примерено 
дигиталној трансформацији.

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 4.3.2019. ДО 11.3.2019.                                              (ОД ПОНЕДЕЉКА ДО ПОНЕДЕЉКА)

Датум Корисник / Орган Обавеза

1 2 3

5.
 М

АР
Т

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 текуће 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 одобравање додатног радног ангажовања код КЈС на Обрасцу ПРМ. Молба 
се подноси надлежном министарству, односно другом надлежном органу, за 

наредни месец.

Локални орган управе надлежан 
за финансије

Извештава Управу о инвестирању новчаних средстава са консолидованог 
рачуна трезора локалне власти на домаћем финансијском тржишту новца за 

месец фебруар 2019, подношењем Обрасца ИКРТЛВ - Извештај о инвестирању 
новчаних средстава на консолидованом рачуну трезора локалне власти за месец 

____________ 201__. године, 

Јединице локалне самоуправе

Дужне су да до овог рока, по истеку календарског месеца, доставе Пореској 
управи у електронском 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 инвалидитетом за фебруар 2019. године у електронском облику, путем 

портала Пореске управе

Директни корисници средстава 
буџета РС

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

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 текуће 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.

7. 
МАРТ Корисници јавних средстава

Достављање података о броју укупно запослених, изабраних, постављених 
и ангажованих лица и износу исплаћеном на име свих примања у месецу 

фебруару  2019. године Министарству финансија – Управи за трезор.

10. 
МАРТ1 Надлежни орган локалне власти

Достављање извештаја о извршеној уплати разлике зараде пре и по умањењу 
министарствима надлежним за начин и контролу обрачуна и исплате зараде у 

јавним предузећима – једном месечно, а најкасније до 10. у месецу за претходни 
месец.

1 Aкo пoслeдњи дaн рoкa пaдa нa дaн у кoмe oргaн нe рaди, рoк истичe кaд прoтeкнe први нaрeдни рaдни дaн. у складу са одредбама члана 
80. Закона о општем управном поступку („Сл. гл. РС” бр. 18/16 и 95/18 аутентично тумачење).
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ПРОПИСИ 
I. НОВИ ПРОПИСИ ОБЈАВЉЕНИ У 
ПРЕТХОДНОЈ СЕДМИЦИ

НОВИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ 
СВИХ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

• Уредба о издавању доплатне поштанске 
марке „КРОВ 2019” (ступила на снагу 
23.фебруара 2019)

• Правилник о условима за расподелу и 
коришћење средстава Буџетског фонда 
за унапређење енергетске ефикасности 
Републике Србије и критеријумима за 
изузимање од обавезе вршења енергетског 
прегледа (ступио на снагу 23. фебруара 2019, 
осим одредби члана 47. које се примењују од 
1. јануара 2021)

• Правилник o листи стандарда које мора да 
испуни тело за оцењивање усаглашености, 
обавезној садржини извештаја о оцењивању 
усаглашености и поступку оцењивања 
испуњености услова односно оцењивања 
усаглашености квалификованих услуга од 
поверења (ступио на снагу 2. марта 2019)

• Индекси потрошачких цена за јануар 2019. 
године

(СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 12 од 22.2.2019.)

• Правилник о каматним стопама за које се 
сматра да су у складу са принципом „ван 
дохвата руке” за 2019. годину (ступа на снагу 
8. марта 2019)

• Решење о одређивању износа месечне 
новчане накнаде (посебни додатак) за 
рехабилитовано лице 

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

• Подаци o кретању просечне месечне 
зараде без пореза и доприноса и о кретању 
потрошачких цена у Републици Србији од 1. 
јула 2018. до 31. децембра 2018. године

• Подаци о просечној годишњој заради и 
просечној годишњој заради без пореза и 
доприноса у Републици Србији за 2018. 
годину

• Податак о просечној годишњој заради по 
запосленом у Републици Србији за 2018. 
годину

(СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 13 од 28.2.2019.)

НОВИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ 
ПОЈЕДИНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Пољопривреда

• Уредба о утврђивању Годишњег 
програма развоја саветодавних послова у 
пољопривреди за 2019. годину (ступила на 
снагу 23. фебруара 2019)

• Уредба о изменама Уредбе о расподели 
подстицаја у пољопривреди и руралном 
развоју у 2019. години (ступила на снагу 23. 
фебруара 2019)

(СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 12 од 22.2.2019.)
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Државна управа и локална самоу-
права
• Покрајинска скупштинска одлука о додели 

буџетских средстава за унапређивање 
положаја националних мањина – националних 
заједница и развој мултикултурализма и 
толеранције (ступила на снагу 21. фебруара 
2019)

• Покрајинска скупштинска одлука о начину и 
критеријумима доделе буџетских средстава 
за националне савете националних мањина 
(ступила на снагу 21. фебруара 2019) 

(СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ бр. 8 
од 13.2.2019.)

• Правилник о додели 
буџетских средстава 
Покрајинског секретаријата 
за образовање, прописе, 
управу и националне 
мањине – националне 
заједнице за финансирање 
и суфинансирање програма 
и пројеката у области 
предшколског васпитања и 
образовања у Аутономној 
покрајини Војводини (ступио 
на снагу 20. фебруара 2019)

• Правилник о додели 
буџетских средстава 
Покрајинског секретаријата 
за образовање, прописе, 
управу и националне 
мањине – националне 
заједнице за финансирање 
и суфинансирање програма 
и пројеката у области јачања језичких 
компетенција ученика основних и средњих 
школа у АП Војводини (ступио на снагу 20. 
фебруара 2019)

(СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ бр. 9 од 20.2.2019.)

• Правилник о изменама и допунама 
Правилника о начину и критеријумима 
расподеле средстава из Буџетског фонда за 
програм локалне самоуправе (ступа на снагу 
8. марта 2019)

(СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 13 од 28.2.2019.)

Просвета

• Правилник о стандардима за почетну 
акредитацију високошколских установа и 
студијских програма (ступа на снагу 8. марта 
2019)

• Правилник о стандардима и поступку за 
акредитацију високошколских установа 
(ступа на снагу 8. марта 2019)

• Правилник о стандардима и поступку 
за спољашњу проверу квалитета 
високошколских установа (ступа на снагу 8. 
марта 2019)

• Правилник о стандардима за самовредновање 
и оцењивање квалитета високошколских 
установа и студијских програма (ступа на 
снагу 8. марта 2019)

• Правилник о стандардима и поступку за 
акредитацију студијских програма (ступа на 
снагу 8. марта 2019)

• Анекс I Посебног колективног уговора за 
предшколске установе чији је оснивач град 
Београд (ступа на снагу 8. марта 2019)

(СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 13 од 28.2.2019.)



Најпоузданији линк за буџетско пословање        www.obrazovni.rs

7

II. ПРОПИСИ У СКУПШТИНСКОЈ ПРОЦЕДУРИ

ПРЕДЛОЗИ ЗАКОНА који су уврштени у дневни 
ред Прве седнице Првог редовног заседања На-
родне скупштине у 2019. години:

• Предлог закона о Централном регистру 
становништва, 

• Предлог закона о изменама и допунама 
Закона о средствима за исхрану биља и 
оплемењивачима земљишта, 

• Предлог закона о изменама и допунама 
Закона о безбедности хране, 

• Предлог закона о изменама и допунама 
Закона о средствима за заштиту биља, 

• Предлог закона о изменама и допунама 
Закона о здрављу биља,

• Предлог закона о угоститељству, 
• Предлог закона о туризму, 
• Предлог закона о потврђивању Устава 

Међународне организације за цивилну 
заштиту, 

• Предлог закона о престанку важења Закона 
о ратификацији Споразума између Савезног 
извршног већа Скупштине Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије и 
Владе Малезије о избегавању двоструког 
опорезивања у односу на порезе на доходак.

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 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
• Предлог закона о финансирању Аутономне 

покрајине Војводине 

• Предлог закона о изменама и допунама 
Закона о забрани дискриминације 

• Предлог закона о изменама и допунама 
Закона о заложном праву на покретним 
стварима уписаним у регистар

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
Износ просечне зараде за децембар 2018. 
године

Републички завод за статистику Србије објавио је 
податке о просечним зарадама по запосленом за 
децембар 2018. године који износи 72.167 динара, 
тј. 52.372 динара без пореза и доприноса. Индекс 
просечне зараде за месец децембар 2018. године 
у односу на претходни месец износи 103,2; индекс 
просечне зараде без пореза и доприноса у односу 
на претходни месец износи 103,6.

Нови обрасци за припрему и достављање 
годишњих извештаја Централној јединици за 
хармонизацију 

На интернет страници Министарства финансија – 
Централне јединице за хармонизацију објављени 
су нови обрасци за припрему Годишњег извештаја 
о систему финансијског управљања и контроле и 
Годишњег извештаја о обављеним интерним реви-
зијама и активностима интерне ревизије (у секцији 
Документа - Остала документа). Корисници јавних 
средстава су замољени да не достављају  наведене 
извештаје на старим обрасцима.

Обрасци се могу преузети са линка: http://ifkj.
mfin.gov.rs/WP/index.php/ostaladokumenta/

Годишњи извештај о систему финансијског 
управљања и контроле, као и Годишњи извештај о 
обављеним интерним ревизијама и активностима 
интерне ревизије за 2018. годину достављају се до 
31.3.2019. године Министарству финансија – Сек-
тор Централна јединица за хармонизацију.

Детаљније о овој обавези у Буџетском рачуно-
водству бр. 5/19.

Управа за трезор почиње са применом 
измењених спецификација електронских 
формата за размену података

Од 01. марта 2019. године Управа за трезор почиње 
са применом нових спецификација електронских 
формата  за размену података (.XML и .TXT). 

Извршене су измене у спецификацији електрон-
ских формата налога и извода – извештаја о извр-
шеним променама на рачуну учесника у платном 
промету, у смислу дужине и распореда података 
у електронским фајловима, у складу са Одлукoм 
о облику, садржини  и начину коришћења образа-
ца платних трансакција у динарима (,,Сл. гл. РС“ 
бр.55/15...78/18), којом је повећан број карактера 
позива на број задужења и одобрења са 20 на 23, а 
сврхе плаћања за 69 карактера (са 36 на 105). 

Јединствени информациони систем локалне 
пореске администрације

Промоција јединственог информационог система 
локалне пореске администрације одржана је данас 
у организацији Канцеларије за информационе тех-
нологије и електронску управу у сарадњи са Швај-
царским пројектом за порезе на имовину.

Пуштањем у рад овог портала, грађанима и привре-
ди омогућено је да на клик дођу до информација о 
свом порезу на имовину и другим изворним јавним 
приходима, да поднесу пријаву за утврђивање по-
реза на имовину физичких и правних лица, као и 
електронско плаћање пореза на имовину.

 http://ifkj.mfin.gov.rs/WP/index.php/ostaladokumenta/ 
 http://ifkj.mfin.gov.rs/WP/index.php/ostaladokumenta/ 
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Урађен календар јавних конкурса за 
финансирање пројеката удружења

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Вла-
де Републике Србије израдила је први свеобухватни 
календар јавних конкурса за финансирање пројеката 
удружења из средстава буџета Републике Србије за 
2019. годину путем електронске апликације. 

Календар обухвата податке о свим планираним 
јавним конкурсима за финансирање пројеката и 
програма удружења и других организација цивил-
ног друштва из средстава буџета Републике Србије, 
органа јавне управе са сва три нивоа власти (репу-
бличког, покрајинског и локалног нивоа). Календар 
конкурса тренутно садржи податке о 729 планира-
них конкурса 175 органа јавне управе (17 органа 
државне управе, 11 покрајинских органа и 149 је-
диница локалне самоуправе).

Календар јавних конкурса представља значајан ис-
корак у правцу веће транспарентности органа јавне 
управе у области финансирања пројеката цивилног 
друштва.

Доказивање наменског коришћења новца за 
превоз радника 

Послодавци који запосленима не купују месечне 
карте за јавни превоз, већ им потребни износ ис-
плаћују „на руке”, мораће да доказују наменско 
трошење исплаћених средстава.

На захтев града Београда, Министарство финан-
сија донело мишљење број 011-00-12/2019-04 од 
01.02.2019. године којим указује да уколико посло-
давац нема веродостојне исправе на основу којих 
доказује да је на адекватан начин надокнадио тро-
шак запосленог за долазак и одлазак са рада (нпр. 
рачун за куповину месечне претплатне карте, днев-
не карте или карте за једну вожњу у јавном превозу, 
рачун за гориво у случају коришћења сопственог 
возила и сл.), ти трошкови му се не могу признати 
као расход. У случају да се накнаде за долазак и 
одлазак са рада не документују веродостојном ра-
чуноводственом исправом, исплате запосленима 
на име накнаде трошкова за долазак и одлазак са 
рада сматрају се недокументованим трошковима у 
смислу члана 7а тачка 1 Закона о порезу на добит 
правних лица. 

НБС: Нов приступ у оглашавању банкарских 
услуга од 1. априла 2019.

Народна банка Србије (НБС) најавила је нову поли-
тику у оглашавању банкарских услуга од 1. априла. 
Одлуком о ближим условима оглашавања финан-
сијских услуга уводи се велики број нових стандар-
да које су банке, даваоци лизинга и платне инсти-
туције, дужне да поштују приликом оглашавања 
својих производа. Обухваћени ће бити сви облици: 
електронски и штампани медији, интернет сајтови, 
апликације, друштвене мреже, Јутјуб канал, огла-
шавање на билбордима, паноима, плакатима, као и 
леци, флајери, промоције путем телефона. Убудуће 
финансијске услуге морају се оглашавати на начин 
који је јасан и разумљив просечном кориснику.

„Копаоник бизнис форум 2019.” од 3. до 6. 
марта

Овогодишњи Копаоник бизнис форум одржаће се 
од 3. до 6. марта и окупиће више од 1.300 учес-
ника. Током четири дана биће организовано 26 
панела, три пленарне сесије и шест специјалних 
догађаја. Учесници ће разматрати како постићи 
снажан економски раст и обезбедити брже прибли-
жавање просечном стандарду ЕУ. Централна тема 
овогодишњег Форума биће „Србија 10 година по-
сле велике рецесије: Снажан раст као императив”. 

http://konkursi.civilnodrustvo.gov.rs/
http://konkursi.civilnodrustvo.gov.rs/
http://konkursi.civilnodrustvo.gov.rs/
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ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Државна управа

Јавне online консултације за измене и допуне 
Закона о политичким странкама

Министарство државне управе и локалне самоупра-
ве започиње поступак јавних online консултација за 
измене и допуне Закона о политичким странкама 
ради усклађивања са одредбама Закона о општем 
управном поступку. Циљ прикупљања коментара и 
сугестија на овај начин је додатно унапређивање 
постојећег правног оквира. 

Радна група састављена од представника реле-
вантних државних органа сачинила је полазне ос-
нове за израду текста Нацрта закона о изменама и 
допунама Закона о политичким странкама.

Сви заинтересовани своје коментаре и сугестије 
могу послати на prava.slobode.registri@mduls.gov.rs  
до 15. марта 2019. године.

Полазне основе су објављене и на Порталу 
е-Управа.

Округли сто о Нацрту закона о комуналној 
милицији

Министарство државне управе и локалне самоу-
праве, у сарадњи са Сталном конференцијом гра-
дова и општина, организује округли сто о Нацрту 
закона о комуналној милицији који ће се одржати 
28. фебруара 2019. године, у Центру „Сава“, са по-
четком у 12 часова.
Министарство позива све заинтересоване да уче-
ствују у расправи на округлом столу.

Текст Нацрта закона можете погледати ОВДЕ.

Преузмите Агенду Округлог стола 

Преузмите Допис упућен локалним самоуправама

Просвета

Донет Правилник о модел - установи

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
донело је Правилник о модел установи који ће почети 
да се примењује од школске 2019/2020. године.
Доношењем Правилника о модел установи створе-
не су системске могућности за подршку установама 
које остварују изузетну образовно-васпитну праксу у 
складу са општим принципима и циљевима образо-
вања и васпитања у Републици Србији.
Правилником су ближе уређени услови за стицање 
статуса модел установе и престанка важења истог, 
а стручно упутство као вид подршке установама за 
покретање и спровођење поступка за стицање статуса 
модел установе накнадно ће донети министар.
Циљ успостављања овог модела је развој, подржа-
вање, промовисање и преношење примера изузет-
не образовно-васпитне праксе, која може да пружи 
смернице за унапређивање и планирање развоја си-
стема образовања и васпитања.
Улога модел установе је да постојећу изузетну и ино-
вативну праксу у одређеној области, односно аспекту 
рада, промовише у систему образовања и васпитања, 
да је преноси путем процеса хоризонталног учења и 
даље унапређује.

Правилник о модел - установи можете преузе-
ти ОВДЕ.

http://mduls.gov.rs/javne-rasprave-i-konsultacije/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-komunalnoj-miliciji/
http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/Agenda-Javna-rasprava-2802.pdf
http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/Dopis-okrugli-sto-MDULS.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/02/pravilnik.docx
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Продужен конкурс за учитеље и ђаке „Заштита 
за све“

Због продуженог распуста за основце, првобитни 
рок за пријаву и конкурс „Заштита за све“ који је 
био 28. фебруар, продужен је до 08. марта 2019. 
године.

Конкурс „Заштита за све“ намењен је деци 
предшколског и раног школског узраста, родитељи-
ма, васпитачима, учитељима, као и педијатрима и 
лекарима опште праксе. Овај програм покрива ва-
спитно-образовне установе и домове здравља на 
територији Републике Србије. Конкурс, уз подршку 
Министарства здравља и Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
спроводе Еуцерин Србија и Фонд Б92.

Циљ кампање је да подигне свест о значењу зашти-
те од штетног UV зрачења и промовише одговорно 
понашање на сунцу, те првенствено помогне уна-
пређењу рада са предшколском и децом од 1. до 4. 
разреда основних школа када је заштита од сунца 
у питању.

Детаљне информације о конкурсу доступне су 
на сајту www.zastitazasve.rs.

Нови циклус акредитације факултета 

Нови циклус акредитације за студијске програме и 
факултете почиње 1. марта. 

Да би факултети добили акредитацију морају да 
испуњавају читав низ услова - квалитетан настав-
нички кадар, добре програме, одговарајући про-
стор за рад, као и учешће у пројектима и на међу-
народним конференцијама. О свему наведеном 
образовна установа која аплицира за акредитацију 
мора да приложи адекватну документацију. 

Рецезентска комисија има пет чланова - три од-
ређује Национални савет за високо образовање, је-
дан члан је представник привреде, а један је пред-
ставник студената.

Сагледавањем и оценом поднете документације Ко-
мисија за акредитацију и проверу квалитета доноси 
уверење о акредитацији, а Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја издаје је Дозволу за 
рад.

Нови струковни мастер програми на 
Медицинском факултету у Београду

На Медицинском факултету Универзитета у Београ-
ду уводи се пет нових струковних мастер програма 
које ће моћи да упише 20 студената по смеру. 

Нове мастер студије трајаће две године, а прилику 
да их упишу имаће медицинске сестре, физиотера-
пеути, санитарно-еколошки инжењери, анестетича-
ри и медицинско-лабораторијски технолози. Ови 
образовни профили имаће први пут петогодишње 
студије - три године високих струковних и две годи-
не мастера, а моћи ће да их упишу полазници који 
су претходно стекли 180 ЕСПБ бодова кроз основно 
академско образовање и специјалистичке струков-
не студије из поља медицине. Студије ће коштати 
160.000 динара.

Успех младих математичара на такмичењу у 
Румунији

Српски тим који чине ученици Математичке гим-
назије из Београда освојио је пет медаља и оства-
рио друго место на  11. међународном такмичењу 
"Romanian Master of Mathematics" које је одржано 
од 20. до 25. фебруара у Букурешту.

На такмичењу из математике учествовале су 24 
најбоље светске средњошколске репрезентације.

Чланови екипе Србије, ученици Математичке гим-
назије, постигли су следеће резултате: Павле Мар-
тиновић - златна медаља, Алекса Милојевић – сре-
брна медаља, Јелена Иванчић – сребрна медаља, 
Јован Торомановић – бронзана медаља, Милош 
Милићев - бронзана медаља и Вукашин Михајло-
вић – похвала.

У екипном пласману Србија дели друго место са Ре-
публиком Корејом, иза екипе Сједињених Америч-
ких Држава, а следе Израел, Русија, Кина и други.
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Иноватори добили шансу у Србији

Министарство просвете, науке и технолошког раз-
воја, Фонд за иновациону делатност, Делегација ЕУ 
у Србији и Светска банка обележили су завршетак 
„Пројекта подршке истраживању, иновацијама и 
трансферу технологије у Србији“, који је финанси-
ран са 2,5 милиона евра из претприступних фон-
дова ЕУ (ИПА) за 2013. годину, а реализован у са-
радњи са Светском банком.

Кроз овај пројекат осмишљен је програм сарадње 
науке и привреде преко којих конзорцијуми при-
ватних предузећа и научноистраживачких уста-
нова могу да добију подршку од око 300.000 евра 
бесповратних средстава.

Током пројекта, настале су и нове услуге за ино-
ваторе. Једна од њих су финансијски ваучери, а до 
сада је 180 предузећа добило 220 ва-
учера који укупно вреде 1,7 мил. евра.

Продужена сарадња у вези са 
стицањем дипломе из немачког језика

Србија и Немачка продужиле су са-
радњу у оквиру пројекта преко којег 
српски ђаци добијају међународно 
признате дипломе из немачког језика 
(ДСД).

Новим анексом Меморандума о раз-
умевању између Србије и Немачке у 
пројекат је укључено 27 српских шко-
ла. Од 2012. године, када је првобит-
но потписан меморандум, до данас у 
пројекту је учествовало више од 2.300 
ученика. 

Ове године ДСД 1 испит биће одржан 14. марта у 
26 школа у Републици Србији, 24 средње школе и 
две основне школе. Тестови којима се проверавају 
све вештине (слушање, читање, писање и говор) сти-
жу из Немачке и јединствени су за цео свет, а пола-
жу се у исто време.

Тестове прегледају наставници који су прошли ви-
шемесечну обуку акредитованог семинара.

На крају године ученици добијају међународно 
признату диплому, а према резултатима које су по-
казали добијају диплому о положеном А2 или Б1 
нивоу.

Унапређење образовног система у Србији

У оквиру прве фазе пројекта “Повезане школе” 500 
школа у Србији ће бити повезано на брзи интернет, 
тако да ће се пројекат "2.000 дигиталних учионица" 
од септембра проширити на "10.000 дигиталних 
учионица”, чиме се уводи нови стандард у обра-
зовању.

Увођењем изборних предмета, електронских днев-
ника, а сада и повезивањем на брзи интернет. 
Опремљеност школа, образовање наставника, ин-
клузивно образовање, насиље у школама неке су од 
тема на којима ће у наредном периоду Влада РС 
у сарадњи са 200 сарадника, углавном наставног 
кадра, радити са циљем унапређења образовног 
система у Србији.

Изградња уметничког кампуса

Влада РС издвојила je средства за пројектовање 
и изградњу уметничког кампуса и за изградњу 
зграда неколико факултета. Пројекат формирања 
уметничког кампуса започет је изградњом Факул-
тета драмских уметности на Новом Београду. Нове 
зграде добиће и следећи факултети: Факултет му-
зичке уметности, Факултет примењене уметности, 
Географски факултет, Факултет безбедности, Био-
лошки  факултет и Факултет организационих на-
ука.
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Обавезна средња 
школа

Министарство просве-
те, науке и технолошког 
развоја ће приликом 
промене Устава тражити 
да се уведе обавезност 
средње школе. Агенда 
УН о одрживом развоју, 
чији је Србија потпис-
ник, предвиђа да све 
земље потписнице имају 
обавезу да до краја 
2030. године омогуће 
бесплатно и обавезно 
основно и средње обра-
зовање.  

Виши ниво студентског 
организовања

Министарство просве-
те, науке и технолошког 
развоја оформило је 
радну групу са представницима привреде и студе-
ната, која треба да припреми Закон о финансирању 
високог образовања. Законом би се растеретио 
буџет студената и смањили би се трошкови према 
Универзитету, а средства би се определила више на 
науку и научноистраживачки рад. Такође, Законом 
би требало да се привреда више и боље повеже са 
универзитетима и наставним програмима, како би 
се школовао кадар који је заиста потребан тржишту.

План оптимизације и рационализације школа

Стручњаци Светске банке су на основу осамнаесто-
месечне извршене анализе образовног система у 
Србији сачинили документ о рационализацији мре-
же школа. Ови је само полазни документ, а док ће 
се коначна мрежа школа урадити након сагласно-
сти дате од стране локалних самоуправа и од Ми-
нистарства просвете, науке и технолошког развоја.

Рок да све локалне самоуправе доставе своје пред-
логе за рационализацију и оптимизацију мреже 
школа је 31. март ове године. Уколико то не учине, 
то ће урадити Министарство просвете уместо њих.

Социјална заштита

Исплата средстава по основу приправности у 
складу са законом

Министарство за рад, запошљавање, борачка и со-
цијална питања Владе Републике Србије саопшти-
ло је да ће свим запосленима у складу са законом 
бити исплаћена средства по основу приправности и 
неодложних интервенција.

Министарство је крајем прошле године, у складу са 
регуларном законском процедуром, упутило свим 
центрима за социјални рад и установама социјалне 
заштите налог да доставе извештаје о ангажовању 
запослених радника по основу приправности.

Средства по том основу исплаћена су свим центри-
ма за социјални рад који су уредно доставили тра-
жене извештаје, док је Градски центар за социјални 
рад Београд извештај доставио 20. фебруара. 

С обзиром на обимност документације коју је ова 
установа доставила, Министарство је одобри-
ло уплату аконтације, а након извршене анализе, 
свим запосленим радницима средства по основу 
приправности ће бити исплаћена у целости.
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Виши стандарди социјалне заштите у Београду

Поводом отварања новог Прихватилишта за децу и 
омладину из Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања најављено је да ће у 
наредном периоду бити грађени и опремљене нови 
социјални станови који ће бити намењени деци 
без родитељског старања која наврше 18 година. 
Како ова деца губе право на боравак у Прихвати-
лишту са навршеним пунолетством, то ће овај вид 
помоћи, уз новчана средства која им Град Београд 
већ даје када изађу из система социјалне заштите, 
бити велика подршка.

Ступио на снагу Споразум Србије и Руске 
Федерације

Споразум о социјалној сигурности између Србије и 
Руске Федерације ступио је на снагу 1. марта 2019. 
године. Грађани Србије који су део радног века 
провели на пословима у Русији од 1. марта 2019. 
могу да аплицирају да им се уважи радни стаж и 
на тај начин остваре право на пензију.

Прихватилиште за децу и младе Београда на 
новој адреси

Ново Прихватилиште за децу и младе Београ-
да отворено је у улици Живка Давидовића 64 као 
заједнички пројекат Владе Србије и Града Београ-
да у који је уложено више од милион евра. На овај 
начин је истовремено обележен и 61. рођендан 
Прихватилишта.

Прихватилиште за децу и младе је установа у над-
лежности Секретаријата за социјалну заштиту, која 
збрињава најосетљивије категорије младих из целе 
Србије, од 7 до 18 година.

Међу њима су жртве насиља, злостављања и зане-
маривања, жртве трговине људима, деца без ро-
дитељског старања, деца улице, при чему је за 60 
година рада, збринуто приближно 70.000 деце.

Приликом отварања Прихватилишта најављено је 
да ће ове године усвајањем новог закона и успо-
стављањем институције Заштитник права детета 
бити обележено 30 година од доношења Конвен-
ције УН о правима детета.

Правосуђе

Одржан први округли сто поводом јавне 
расправе о Закону о спречавању корупције

Поводом јавне расправе о новом Закону о спречавању 
корупције одржан је први округли сто у Београду. 

Новине се састоје да у томе да свако ко претендује да 
убудуће постане члан одбора или директор агенције 
прво мора да положи тест који садржи три дела, и то: 
први део– знање о агенцији, о надлежности, превен-
цији корупције и борби против корупције, други део- 
тест интегритета и трећи део – програм, све у циљу 
смањења могућности политичког утицаја. Нацртом 
закона je, између осталог, предвиђено и да директор 
Агенције добије већа овлашћења.

Првом округлом столу присуствовали су представ-
ници министарстава правде, рада, запошљавања, 
борачких и социјалних питања, финансија, уну-
трашњих послова, Пореске управе, Републичког јав-
ног тужилаштва, представници Апелационих и пре-
кршајних судова, Удружења судова и тужилаца, те 
представници амбасаде САД, ОЕБС-а.

Избор чланова Агенције за борбу против 
корупције бираће се на конкурсу

Нови чланови Агенције за борбу против корупције 
бираће се убудуће на конкурсу. Како нови Нацрт 
закона о спречавању корупције предвиђа они ће се 
бирати на основу теста, чиме се доприноси профе-
сионализацији и апсолутној демократској процеду-
ри избора.

Према Нацрту поменутог закона чланове одбора 
Агенције за борбу против корупције више неће пред-
лагати Административни одбор Народне скупшти-
не, председник Републике, Влада Србије, Врховни 
касациони суд, Државна ревизорска институција, 
Заштитник грађана, Повереник за информације од 
јавног значаја, Социјално-економски савет, Адво-
катска комора Србије и удружења новинара.
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Култура

Нови циклус округлих столова о националним 
признањима у култури

Нови циклус округлих столова о будућности при-
знања за врхунски допринос националној култури, 
односно култури националних мањина започео је у 
Заводу за проучавање културног развитка. 

Представљен је предлог измена члана 14. Закона 
о култури, као резултат закључака донешених то-
ком прошлогодишњег циклуса округлих столова и 
тежње да се питање доделе Признања за врхунски 
допринос уреди на сеобухватан начин. Ближи ус-
лови и сам начин доделе биће прецизирани новом 
Уредбом, која ће се донети после усвајања измена 
и допуна Закона о култури.

Народна библиотека Србије обележила 187. 
рођендан

Уручењем националне награде у области библи-
отекарства „Јанко Шафарик” Дејану Вукићевићу 
и отварањем изложбе „Жене у српском Ђуре Јак-
шића”, НБС Београду обележила је 28. фебруара 
2019. свој 187. рођендан. 

НБС је у току протеклих 12 месеци организовала 
„Месец српске културе у Москви”, 7. Конференцију 
директора националних библиотека ЈИ Европе, за-
почела је рад на припреми ћириличног издања УДК 
таблица, које ће бити доступне свим библиотекама 
у мрежи, без додатних трошкова, дигитална НБС 
обогаћена са три нове тематске збирке и имала 
је 55.000 посета, конзервирано је и рестаурирано 
15.000 листова старе и ретке библиотечке грађе и 
1000 јединица некњижевне грађе.
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Омладина и спорт

Сарадња Србије и Републике Српске у области 
стипендирања младих талената

Међудржавни Меморандум о сарадњи у области 
стипендирања младих талената потписан је између 
Србије и Републике Српске.

Меморандум предвиђа да ће обе стране развија-
ти и подстицати сарадњу у области стипендирања 
младих талената јачањем партнерства кроз коор-
динирани рад Фонда за младе таленте Србије и 
Фонда "Др Милан Јелић" Републике Српске.

За ову годину планирано је унапређење политике 
стипендирања, успостављање заједничке активно-
сти каријерног вођења и саветовања младих тале-
ната, док ће за стипендисте бити омогућене погод-
ности које пружају јавне институције и привредни 
субјекти страна потписница.

Подаци, цене

Стопа незапослености у четвртом кварталу 
12,9%

Стопа незапослености у Србији, према Анкети о 
радној снази за IV квартал 2018. износила је – 
12,9%, и то 11,9% за мушкарце, а 14,2% за жене, 
према прелиминарним подацима РЗС. У поређењу 
са IV кварталом 2017. стопа незапослености је 
мања за 1,8%, а у односу на III тромесечје повећа-
на је за 1,6%. Стопа дугорочне незапослености је 
на годишњем нивоу смањена за 1,6%, на 7,3%. У 
периоду октобар – децембар 2018. запосленост бе-
лежи раст од 1,1% (годишњи ниво).

Јавни дуг пао у децембру на 53,6% БДП-а

Јавни дуг Србије смањен је у децембру 2018. за 
1,1 млрд. евра у односу на новембар, и износио је 
23,01 млрд. евра (53,6% БДП-а), док је у новембру 
износио 56,2% саопштило је Министарство фи-
нансија Србије. На крају 2017. јавни дуг је „тежио” 
23,22 млрд. евра и био је 57,9% БДП-а. Најнижи 
удео јавног дуга у БДП-у био је 2008. – 8,78 млрд. 
евра, тј. 28,3% БДП-а, а највећи 2000. – 201,2% 
БДП-а.
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ВЕСТИ
Конвенција о елиминисању дискриминације жена у Србији

Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена (CEDAW) примењује се у Србији 38 година, 
а до сада је Комитету за елиминацију дискриминације жена поднето само четири извештаја о примени.

Ова конвенција је важна за отклањање свих облика дискриминације, стереотипа, борбу против насиља, 
као и за учешће жена у јавном и политичком животу.

Делегација Србије представила је извештај пред Комитетом за елиминисање дискриминације жена.

Србија примењује примењује Конвенцију о елиминисању свих облика дискриминације жена.

ЗАНИМЉИВИ ДАТУМИ
5. март

- Светски Дан енергетске ефикасности

- 1832. - У Београду почела да ради 
прва штампарија у Србији. Штампарија 
купљена у Русији и допремљена у Бео-
град у мају 1831.

7. март

- Светски Дан позоришта

8. март

- Међународни Дан жена 

- 1846. - У Београду отворена прва чи-
таоница у Србији, названа Српско чита-
лиште, касније Читалиште београдско.

Отварање изложбе 
о Јовану Дучићу у 
Женеви

У Палати нација у Же-
неви отвара се изложба 
о великом српском књи-
жевнику и дипломати Јо-
вану Дучићу.

Изложба се одржава у 
оквиру обележавања 
75-годишњице од смрти 
Јована Дучића, у органи-
зацији Амбасаде Србије 
у Швајцарској Конфеде-
рацији и Сталне мисије 
Републике Србије при 
Уједињеним нацијама.
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ПОСЛЕ ПОСЛА

НОВИ ИНФОПАНЕЛИ ЗА ТУРИСТЕ - све о 
смештају, понуди и атракцијама у Београду

Нови инфопанели који ће омогућити туристима да 
добију све потребне информације о Београду биће 
постављени на 10 места у граду.  Информације које 
се налазе на панелима се односе на смештај, култур-
но-историјске споменике, препоруке места која треба 
посетити, начин на који се може видети Београд (бро-
дом, аутобусом или пешице) и све оно што страни ту-
риста може да очекује у Београду.

Панели садрже информације на српском, енглеском, 
кинеском и руском језику. 

Прва четири биће постављена на железничкој ста-
ници Прокоп, на Аеродрому "Никола Тесла", у Кнез 
Михаиловој улици и на Цветном тргу, где ће бити и 
нова пословница Туристичке организације Београда 
у којој ће страни туристи моћи да добију све потребне 
информације.

Изложба о Тесли на Кипру од 1. марта до 21. 
априла

Изложба „Никола Тесла – човек из будућности” отво-
рена је У Никозији, престоници Кипра. 
На Националном сајму, поставка коју чине макете и 
радни модели Музеја Николе Тесле, приказује причу 
о Тесли кроз призму духа времена, историје и њего-
вог живота, достигнућа и најважнијих проналазака 
које је оставио човечанству. Изложба ће трајати до 
21. априла. 

Кандидатура за европско првенство у фудбалу

У оквиру трећег квадрилатералног састанка одржа-
ног у Софији министри омладине и спорта Србије, 
Бугарске и Румуније и заменик министра спорта и 
културе Грчке разматрали су са представницима на-
ционалних фудбалских савеза даље кораке у циљу 
подношења заједничке кандидатуре за Европско 
првенство 2028. и Светско првенство 2030. године у 
фудбалу. 
Организација ове манифестације била би поверена 
Београду, што би дугорочно значило и велика ула-
гања у спортске капацитете наше земље, те пружило 
подстрек изградњи нових и планираном реновирању 
постојећих стадиона, као и развоју фудбала и цело-
купног система спорта на свим нивоима. 
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ИЗ ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ У МАРТУ 2019. ИЗДВАЈАМО

1) СЕМИНАР:

„НОВИНЕ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ПО-
РЕЗИМА НА ИМОВИНУ У ПРАКСИ”,

14.3.2019. године (четвртак), Београд,  
Хотел „Палас”, Топличин венац 23.

2) САВЕТОВАЊЕ: 

„НОВИНЕ У ПОСЛОВАЊУ УСТАНО-
ВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И 

УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТ-
СКОГ СТАНДАРДА”

15.3.2019. године (петак), Београд,  
Сава центар 

4) Специјално за установе СОЦИЈАЛНЕ  

„ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈ-
СКОГ ИЗВЕШТАЈА ДИРЕКТНИХ БУ-

ЏЕТСКИХ КОРИСНИКА И ЗАВРШНОГ 
РАЧУНА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ 

ЗА 2018. СА ПОСТУПКОМ КОНСОЛИ-
ДАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА НОВИНАМА У 

ПРОПИСИМА”
18.3.2019. године (понедељак), Београд, 

Хотел „Палас”, Топличин венац 23.

3) Специјално за  установе ПРОСВЕТЕ  – СЕ-
МИНАР:

ЗАШТИТЕ – РАДИОНИЦА:

„ПОСЛОВАЊЕ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ У ИНФОРМАЦИОНОМ СИ-
СТЕМУ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА – ИСИБ”

Март 2019. године, Врњачка Бања,  
Хотел „Фонтана”. 

О тачном датуму одржавања обавестићемо вас 
накнадно, када ћемо објавити и образац пријаве.

Семинари и радионице

МАРКЕТИНГ ОБРАЗОВНОГ 
ИНФОРМАТОРА

У циљу упознавања са новинама у примени прописа, како бисте ефикасно, без правних последица и о 
року извршили своје обавезе, Образовни информатор у марту 2019. године организује следеће стручне 
скупове:

Комплет часописа број 5/2019. отпремљен је претплатницима.  Садржај часописа погледајте овде: 

„ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА“ бр. 5/2019 „ПРАВНИ САВЕТНИК” бр. 5/2019 „БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО” бр. 5/2019

http://www.obrazovni.rs/direktori_podsetnik.php
http://www.obrazovni.rs/informator.php
http://www.obrazovni.rs/bilten.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
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