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РЕЧ УРЕДНИКА
Ко нас и како едукује? (IV)

Поштовани директори, руководиоци, менаџери,

Прошли број смо започели темом о континуираној 
едукацији директора у области дигитализације. 

За овај број „Понедељника” смо припремили и 
обећани Сараднички (анкетни) упитник који је можете наћи у маилу којим вам стиже и Понедељник.

Надамо се да ћете одвојити време за попуњавање нашег упитника, како бисмо након сумирања података 
заједно ефикасније и успешније наставили започети процес реализације дигиталне трансформације.

 
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 11.3.2019. ДО 18.3.2019.                                              (ОД ПОНЕДЕЉКА ДО ПОНЕДЕЉКА)

Датум Корисник / Орган Обавеза

1 2 3

15
. М

АР
Т

Сви корисници јавних 
средстава

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

Руководилац интерне 
ревизије корисника јавних 

средстава

Достављање годишњег извештаја о раду интерне ревизије за претходну 
годину руководиоцу корисника јавних средстава.

Директни корисници 
средстава буџета РС

Достављање Министарству финансија (на основу Инструкције), 
предлога за утврђивање приоритетних области финансирања за 

период 2020– 2022. године. Детаљније у броју 5 часописа Буџетско 
рачуноводство.

Органи аутономне покрајине 
и јединице локалне 

самоуправе

Достављање годишњег извештаја Министарству о спроведеним 
активностима на унапређењу заштите потрошача, за претходну 

календарску годину. 

Овлашћени предлагач 
локалне власти (директни 

буџетски корисник)

Достављање локалном органу управе надлежном за финансије 
предлога капиталних пројеката који ће бити укључени у план јавних 

инвестиција локалне власти за буџетску 2020. и наредне две фискалне 
године.

Јединице локалне 
самоуправе

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 фебруар  2019. године на Обрасцу 
ПЛ-1 и Обрасцу ПЛ-2. За слање у електронском облику, обрасци се 

преузимају са сајта Министарства финансија.

Јединице локалне 
самоуправе

Достављање месечног извештаја о планираним приходима и 
примањима (Образац 1), планираним расходима и издацима (Образац 
2 и Образац 2а). Месечно се исказују подаци о оства-реним приходима 

и примањима, односно извршеним расходима и издацима, као и 
подаци о нивоу задужености, за извештајни период  јануар-фебруар 

2019. године.

ПДВ обвезници чији је 
порески период календарски 

месец

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

пореском органу.

Установе културе Поднешење оснивачу извештаја о раду и извештаја о финансијском 
пословању за претходну годину. 
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ПРОПИСИ 
I. НОВИ ПРОПИСИ ОБЈАВЉЕНИ У 
ПРЕТХОДНОЈ СЕДМИЦИ

НОВИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПО-
СЛОВАЊЕ СВИХ КОРИСНИКА ЈАВНИХ 
СРЕДСТАВА

• Правилник о изменама и допуни 
Правилника о стандардном 
класификационом оквиру и Контном 
плану за буџетски систем (ступа на 
снагу 14. марта 2019)

• Правилник о изменама и допунама 
Правилника o условима и начину 
вођења рачуна за уплату јавних 
прихода и распоред средстава са 
тих рачуна (ступа на снагу 14. марта 
2019)

• Правилник о утврђивању 
професионалних болести (ступа на 
снагу 14. марта 2019)

• Правилник о измени Правилника 
о садржају и начину издавања 
обрасца извештаја о повреди на 
раду и професионалном обољењу 
(ступа на снагу 14. марта 2019)

(СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 14 од 6.3.2019.)

НОВИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ 
ПОЈЕДИНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Државна управа и локална 
самоуправа

• Одлука о поступку и критеријумима за 
доделу средстава Покрајинског секретаријата 
за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова за реализацију 
програма унапређења социјалне заштите 
у Аутономној покрајини Војводини у 2019. 
години (ступила на снагу 28. фебруара 2019)

 (СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ бр. 11 од 27.2.2019.)

Правосуђе

• Допуна Јавнобележничке тарифе (ступила на 
снагу 7. марта 2019)

 (СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 14 од 6.3.2019.)

Здравство

• Правилник о допуни Правилника о Листи 
лекова који се прописују и издају на терет 
средстава обавезног здравственог осигурања 
(ступио на снагу 7. марта 2019)

 (СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 14 од 6.3.2019.)
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II. ПРОПИСИ У СКУПШТИНСКОЈ ПРОЦЕДУРИ

ПРЕДЛОЗИ ЗАКОНА који су уврштени у дневни ред 
Прве седнице Првог редовног заседања Народне 
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. 

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
Реорганизација Пореске управе 

Пореска управа ће бити реорганизована до 30. јуна 
2019, кроз нову систематизацију и смањење броја 
филијала са 78 на 37, што би требало да допринесе 
бољој ефикасности.

До краја текуће године биће набављен софтвер који 
ће омогућити да се све наплате пореза, нарочито 
ПДВ-а, спроведу у што краћем времену, што ће 
омогућити бржи повраћај ПДВ-а.

У 2020. години приоритет ће бити нова фискална 
политика која се односи на фискализацију фискал-
не касе, а план је да све фискалне касе у Србији 
буду повезане у реалном времену са ПУС, што ће 
омогућити откривање сиве економије у трговини. 

Пореска уверења електронским путем преко порта-
ла еПорези Пореске управе  

Сви корисници портала eПорези од 1. марта 2019. 
године могу да добију пореска уверења електрон-
ским путем. За приступ порталу неопходан је елек-
тронски дигитални сертификат, док за проверу ве-
родостојности електронског уверења није потребан 
електронски сертификат.

На сајту Пореске управе објављено је и Кориснич-
ко упутство за издавање и проверу веродостојности 
еУверења Пореске управе.

10. Конференција о интернету – „ДИДС 2019”

Јубиларна 10. Конференција о интернету одржана 
је у Београду у организацији Фондације „Регистар 
националног интернет домена Србије”. Конферен-
ција је међународног карактера и  одржана је у 
три блока: „Трансформација државних сервиса”, 
„Трансформација у привреди” и „Трансформа-
ција у корист нација” са учешћем великог броја 
стручњака у бројним тематским и информатичким 
областима.

Дигитална економија неопходна за одрживи 
привредни раст

У оквиру панела «Утицај развоја инфраструкту-
ре, иновација и активне политике запошљавања 
на раст» одржаног на Копаоник бизнис форуму, 
наглашено је да је дигитална економија један од 
приоритета Србије. ИКТ представља један од мало-
бројних сектора чији извоз у последње две године 
расте брже од увоза.

Извоз ИКТ услуга у прошлој години достигао је 
нови рекорд од 1,135 милијарди евра.

Тај рекорд je оборен уз раст извоза од чак 26 одсто 
у односу на 2017. годину, у којој је извоз ИКТ услу-
га вредео 899 милиона евра.

http://www.poreskauprava.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/5461/korisnicko-uputstvo-za-izdavanje-i-proveru-verodostojnosti-euverenja-poreske-uprave.html
http://www.poreskauprava.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/5461/korisnicko-uputstvo-za-izdavanje-i-proveru-verodostojnosti-euverenja-poreske-uprave.html
http://www.poreskauprava.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/5461/korisnicko-uputstvo-za-izdavanje-i-proveru-verodostojnosti-euverenja-poreske-uprave.html
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Закон о осигурању у случају повреде на раду

Закон о осигурању у случају повреде на раду биће 
донет током ове године на предлог синдиката. Сва-
ки радник, без обзира да ли је његов послодавац 
приватник или држава, мораће да буде осигуран. 
Инспекцији рада неопходно је више инспектора, 
како би инспекцијски надзор био спроведен у адек-
ватном обиму.

Влада Србије усвојила сет уредби о 
иновационом предузетништву

Влада Србије усвојила сет уредби о иновационом 
предузетништву. 

Применом Уредбе о утврђивању Програма под-
ршке отварању регионалних иновационих стартап 
центара за 2019. годину биће унапређен инова-
циони екосистем у Србији кроз подршку отварања 
регионалних иновационих стартап центара. Крајњи 
циљ је да обезбеђивање потребних услова и једнаке 
шансе за реализацију и развој иновативних преду-
зетничких идеја.

Средства ће моћи да користе организације и једи-
нице локалне самоуправе, које треба да омогуће 
да се по реализацији одобреног пројек-
та постигне самоодрживост регионалног 
иновационог стартап центра, у којем би 
млади предузетници имали стручну, мен-
торску, правну, саветодавну и логистичку 
подршку да покрену и воде бизнис, што ће 
бити значајан генератор отварања нових 
радних места у локалном окружењу.

За ове намене обезбеђено је 220.000.000 
динара из буџета.

Уредбом о утврђивању Програма за про-
моцију и популаризацију иновација и 
иновационог предузетништва за 2019. 
годину предвиђено је да се оствари конти-
нуирани допринос развоју одрживе пре-
дузетничке културе, раст конкурентности 
Србије и изградња економије засноване 
на иновацијама и знању.

Усвојена је и Уредба о утврђивању Програ-
ма подршке развоју и промоцији женског 
иновационог предузетништва за 2019. 
годину са циљем повећања свести о важ-

ности женског предузетништва, обезбеђивања боље 
информисаности о мерама које извршна власт 
спроводи на том пољу и остварења значајније улоге 
жена предузетница на тржишту рада. Влада Србије 
за ове намене издвојила је 100.000.000 динара из 
државне касе.

Потписан Програм достојанственог рада за 
период од 2019. до 2022.

У циљу остваривања највиших радних стандарда и 
стандарда социјалне заштите потписан је Програм 
достојанственог рада за период од 2019. до 2022. 
године, који предвиђа заједничке акције Владе, со-
цијалних партнера и Међународне организације 
рада. Тим поводом је основан и Координациони 
тим састављен од еминентних стручњака из разли-
читих области и чланова Владе Србије. Сви актери 
спровођења Програма имају заједничку интенцију 
стварања развијене Србије која ће бити по мери 
свих грађана.

Надлежно министарство ће кроз предлоге за изме-
не старих закона, обезбеђивање преквалификација 
и доквалификација, као и спречавањем рада на 
црно наставити да се  активно бави унапређењем 
положаја радника.
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Ревидирана листа професионалних болести у 
Србији

Према новом Правилнику о утврђивању професи-
оналних болести који је донела Радна група за ре-
визију листе професионалних болести сада постоји 
64 уместо досадашњих 56 болести.

Поред овога, допуњени су поједини постојећи опи-
си послова и радних места на којима се појављује 
професионална болест, као и услови за признавање 
болести као професионалне.

На ревидирану листу професионалних болести 
додате су следеће болести: тровање талијумом, 
тровање платином или њеним једињењима и тро-
вање осмијумом, оштећење слуха изазвано буком, 
обољења изазвана вибрацијама које се преносе на 
руке и вибрацијама које се преносе на цело тело, 
тетанус и обољења проузрокована директним кон-
тактом са другим биолошким агенсима на раду, 
пнеумокониозе узроковане нефиброзогеном пра-
шином/влакнима; бисиноза плућа, канабиоза, ба-
гасоза, бронхијална астма и обољење горњих дис-
ајних путева.

Почело спровођење јавне расправе о Нацрту 
закона о утврђивању порекла имовине и 
посебном порезу 

Министарство правде објавило је на својој интернет 
презентацији Нацрт закона о утврђивању порекла 
имовине и посебном порезу који је израдила радна 
група коју су чинили представници Министарстава 
правде, финансија и Пореске управе.

Нацрт овог закона предлаже увођење новог начи-
на којим се уређују услови и поступци под којима 
се утврђује имовина и увећање имовине физичког 
лица, његови приходи стечени у одређеном перио-
ду, као и посебан порез на увећање имовине за које 
физичко лице не може да докаже да је стекло на 
законит начин.
У складу са утврђеним Програмом спровођења, 
јавна расправа о Нацрту закона утврђивању по-
рекла имовине и посебном порезу ће се одржати 
у периоду од 8. марта до 29. марта 2019. године. 
Програмом је предвиђено да у јавној расправи 
учествују релевантни државни органи, представ-
ници цивилног друштва, стручне јавности и других 
заинтересованих страна.

Државна управа

Сви подаци грађана у Централном регистру 
становништва

У Скупштини Србије представљен је Пред-
лог закона о Централном регистру ста-
новништва којим ће се створити правне 
претпоставке за успостављање и вођење 
Централног регистра становништва до 
септембра 2020. године.

Централни регистар становништва ће 
повезати и објединити последње преузе-
те податаке о грађанима из 13 различи-
тих службених евиденција, које сада воде 
различите институције кроз шест база.

Први пут да ће се подаци о грађанима 
који су од значаја за остваривање њи-
хових права наћи у оквиру једне једин-
ствене, централизоване и поуздане др-
жавне базе података која садржи тачне и 

ажурне податке о становништву Републике Србије у 
електронском облику.

Коришћење података из овог регистра биће бес-
платно, а грађани у поступцима пред органима, 
приликом остваривања својих права, неће има-
ти трошкове нити ће своје време трошити на при-
бављање таквих докумената, већ ће то држава чи-
нити за њих.
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Партнерство за отворену управу – Отвореност у 
служби поверења

Током Недеље Партнерства за отворену управу која 
се одржава од 11-17. марта 2019. у циљу промо-
висања отворености управе, подстицања инклузије 
и унапређења управљања кроз сарадњу између 
влада и грађана биће одржано више догађаја по-
свећених укључивању локалних самоуправа у ову 
иницијативу. 

Као завршни догађај Министарство државне управе 
и локалне самоуправе, у сарадњи са Мисијом ОЕБС 
у Србији, организује Конференцију „Партнерство за 
отворену управу – отвореност у служби поверења”, 
која ће се одржати у петак, 15. марта 2019. 

Сврха Конференције јесте промовисање иницијати-
ве Партнерство за отворену управу у циљу укључи-
вања јединица локалне самоуправе, представљање 
Акционог плана на републичком нивоу, модела ак-
ционог плана за локални ниво, као и активности 
различитих државних институција, локалних само-
управа, цивилног друштва, ИТ и пословне заједни-
це у циљу унапређења транспарентности, учешћа 
јавности, јавне одговорности и коришћења нових 
технологија као инструмента за унапређење ових 
вредности.

„Wоmen Leadership” семинар у Националној 
академији за јавну управу

Национална академија за јавну управу у сарадњи 
са Повереником за заштиту равноправности и Ам-
басадом Републике Француске, организује дво-
дневни семинар „Wоmen Leadership”, који ће се 
одржати 12. и 13. марта у просторијама Национал-
не академије за јавну управу.

Циљ семинара је да оснажи жене, државне службе-
нице, да преузму више одговорности, да их подстак-
не да разговарају о лидерству и својој управљачкој 
пракси, да се укључе у обављање кључних послова, 
истовремено поштујући своје вредности и пратећи и 
остварујући своје професионалне и личне циљеве.

Семинар се одржава на енглеском језику без пре-
вода и намењен је женама на средњем и вишем 
управљачком нивоу. 

Просвета

Чланство у Европском конзорцијуму архива 
података у друштвеним наукама CESSDA ERIC

Министарство просвете, науке и технолошког раз-
воја Републике Србије постало је члан  Европског 
конзорцијума архива података у друштвеним нау-
кама – CESSDA ERIC чиме ће српској истраживач-
кој заједници бити олакшан приступ подацима и 
резултатима истраживања у области друштвених 
наука.

Циљ CESSDA ERIC је да пружи свеобухватане, ор-
ганизоване и интегрисане податке из области 
друштвених наука, чиме ће олакшати и подржа-
ти најквалитетнија истраживања, наставу и учење 
у области друштвених наука у Европском истра-
живачком простору и повећати утицај активности 
својих чланова.

Придруживањем конзорцијуму размена српских 
и европских података на којима ће бити базира-
не нове међународне анализе ће бити олакшана, а 
повећава се и вероватноћа укључивања података 
из Републике Србије у европске компаративне сту-
дије.
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Упис ђака првака од 1. априла до 31. маја

Упис деце у први разред основне школе почиње 1. 
априла и трајаће до 31. маја, саопштило је Мини-
старство просвете. Завршено је подношење молби 
за упис првака у школe којима деца територијал-
но не припадају. У школе је послато 2.106 захтева, 
а највише захтева добиле су школе на територији 
општине Земун – 377, Палилула – 318 и Нови Бео-
град – 293, док приградске општине Сопот, Младе-
новац и Барајево нису добиле ниједну молбу.

Бесплатни уџбеници за основце и наредне 
школске године

Влада Србије је донела одлуку о додели бесплат-
них уџбеника одређеним групама ђака и наредне 
школске године. Да би дете остварило ово право, 
мора да буде треће дете из исте породице које је 
у систему редовног школовања. Осим по основу 
трећег, четвртог и сваког наредног детета, уџбенике 
добијају и деца из социјално угрожених породица, 
као и малишани са сметњама у развоју. 

Из буџета Србије се финансирају уџбенички ком-
плети од првог до четртог разреда из математике, 
српског или матерњег језика, света око нас, приро-
де и друштва, и страног језика. У вишим разредима 
основне школе у бесплатним комплетима ће бити, 
осим српског или матерњег језика и математике, и 

уџбеници за први страни језик, географију, исто-
рију, хемију, физику и биологију. 

Основне школе су дужне да до 18. марта, у инфор-
мациони систем Министарства, унесу податке о 
броју ученика по разредима, категоријама за које 
је потребно обезбедити бесплатне књиге, као и о 
одабраним уџбеницима по предметима и узрасту. 

У прошлој школској години бесплатне уџбенике по 
свим основама добило је 84.000 ученика, од којих 
око 12.000 у главном граду. 

Крајем марта четвртаци раде међународни тест

Ученици четвртог разреда основних школа из Ср-
бије ће од 25. марта до 11. априла пети пут бити 
обухваћени великим међународним ТИМСС испи-
тивањем којим се у више од 60 земаља света про-
веравају ђачка постигнућа и оно што су научили из 
математике и природних наука. 

У Србији ће ове године на тесту учествовати 4.669 
ученика и 216 учитеља из 165 основних школа из 
три региона.

Резултати најновијег ТИМСС тестирања биће по-
знати крајем 2020. године. Резултати последњег 
тестирања 2015. године говоре да су четвртаци из 
Србије у математичком знању изједначени са ђа-
цима из социоекономски развијенијих земаља. 
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Увођење факултативне наставе у средње школе

Од почетка другог полугодишта у све средње шко-
ле и гимназије стигло је упутство из Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја о увођењу 
факултативне наставе из области система одбране, 
цивилне заштите и реаговања у случају природних 
катастрофа и непогода. Препорука је да се учени-
ци завршних разреда упознају са овом материјом, 
за сада на часовима одељенског старешине, а од 
следеће школске године планира се да буде четири 
часа за обраду једанаест понуђених тема. Преда-
вачи могу бити разредне старешине или стручни 
сарадници из Министарства одбране.

На овај начин би се ученици упознали са корисним 
знањима које нису до сада стицали.

Повећане награде за ученике генерације

На предлог Секретаријата за образовање и дечју 
заштиту Град Београд je од ове године повећао на-
граде за најбоље ученике београдских школа. За ту 
намену Секретаријат је издвојио 12 милиона дина-
ра.

Ученици генерације основних школа ће убудуће уз 
књиге добијати и таблет рачунаре, док ће ученици 
генерације средњих школа уз лаптоп рачунаре до-
бијати и књиге.

Радна верзија нове мреже школа

Прва радна верзија нове мреже школа предвиђа 
спајање појединих школа које имају мање од 480 
ученика. Одлука о мрежи школа донета је ради ра-
ционализације, с обзиром на то да је велики број 
школа с малим бројем деце скуп систем. 

Наставља се укључивање друштвено 
одговорних компанија у пројекат опремања 
школа

Нови пројекат опремања школа под називом „За 
лепшу школу“ спроводи се укључивањем друштве-
но одговорних компанија, амбасада и невладиних 
организација ради омогућавања услова за приме-
ну нових технологија у образовању у нашим шко-
лама.

Пројекту се придружило седам компанија, а до 
краја године очекује се да ће бити обезбеђено укуп-
но хиљаду рачунара што ће зарезултат имати поди-
зање дигиталних компетенција ученика.
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Оформљена радна група за припрему Закона о 
финансирању високог образовања

Министарство просвете, науке и технолошког раз-
воја оформило је радну групу са представницима 
привреде и студената са циљем припреме Закона о 
финансирању високог образовања. Законом би се 
растеретио буџет студената и смањили се трошкови 
према Универзитету, а средства би се определила 
више на науку и научноистраживачки рад. Такође, 
Законом би се привреда више и боље повезала са 
универзитетима и наставним програмима, како 
би се школовао кадар који је реално потребан тр-
жишту.

Министарство просвете расписало Јавни 
конкурс за избор мастер студијских програма

Расписан је Јавни конкурс за избор мастер сту-
дијских програма из области информационих тех-
нологија, програмирања, анализе података и ор-
ганизације са циљем да се повећа број стручњака 
и побољша квалитет ИТ кадра у Србији, али и обе-
збеде услови за раст ИТ индустрије.

Истовремено, Министарство је потписало са Ини-
цијативом „Дигитална Србија” споразум којим је 
договорена сарадња када је реч о реализацији кон-
курса.

Предвиђено је да мастер програм траје три семе-
стра, док ће пријављене високошколске институције 
морати да предложе и најмање један кратки сту-
дијски програм из наведених области.

Конкурс је отворен за све државне универзитете 
или факултете који већ имају студијске програме 

из рачунарства, информaционих технологија, ме-
наџмента или организационих наука. Приватне 
високошколске установе могу да учествују на кон-
курсу у оквиру заједничке пријаве са државним 
универзитетима или факултетима.

Јавни конкурс биће отворен 45 дана, а заинтере-
соване високошколске установе могу да добију де-
таљније информације и да се пријаве електронским 
путем на сајту Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. 

Детаљније о конкурсу можете видети овде. 

Учешће на Регионалном форуму о одрживом 
развоју у Женеви

На Регионалном форуму о одрживом развоју за 
UNECE (The United Nations Economic Commission 
for Europe) регион који се одржава 21. и 22. мар-
та 2019. године у Женеви презентоваће се студија 
случаја под називом „Квалитетно инклузивно об-
разовање у Србији” у оквиру округлог стола на тему 
„Учење без граница: целоживотно учење и инклу-
зивно образовање”. На Регионалном форуму биће 
представљена искуства Републике Србије у спро-
вођењу реформи у инклузивном образовању, а која 
се односе на остваривање четвртог циља одрживог 
развоја: Квалитетно образовање.

Основни циљ садашњих политика и стратегија је да 
се побољша приступ квалитетном предшколском и 
основном образовању, како би се побољшала обра-
зовна постигнућа свих ученика, а посебно деце из 
угрожених друштвених група и социјално нестиму-
лативних средина. 

http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi/
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Социјална заштита

Појачани инспекцијски надзори у установама 
социјалне заштите

Министарство за рад, запошљавање, борачка и со-
цијална питања Владе Републике Србије најављује 
покретање акције појачаних ванредних инспек-
цијских надзора у установама социјалне заштите. 

Предвиђено је да се контрола спроводи од марта 
месеца у области остваривања права корисника, 
услова и стандарда за пружање услуга домског 
смештаја и примене стручних процедура у устано-
вама социјалне заштите.

Циљ ванредне контроле је да се подигне ниво ква-
литета услуге у установама социјалне заштите.

Исплата разлике између исплаћених и 
припадајућих борачко-инвалидских примања

Разлика између исплаћених и припадајућих износа 
примања из области борачко-инвалидске заштите 
у 2018. години биће исплаћена до краја марта ове 
године.

Обрачун примања извршен је на основу званичних 
статистичких података, а основни параметар за од-
ређивање износа права је просечна месечна нето 
зарада у Србији (зарада без пореза и доприноса), 
из месеца који претходи исплати.

Статистичке податке за обрачун права из области 
борачко-инвалидске заштите за 2018. годину мо-
жете погледати у прилогу.

У апсолутном сиромаштву живи 115.000 деце 
у Србији

Према подацима Канцеларије Уницефа у Србији 
115.000 деце живи у апсолутном сиромаштву, 
док је додатних 30,2% у ризику да падне испод 
линије сиромаштва. Само половина деце у Ср-
бији похађа предшколско образовање, а када су 
у питању најсиромашнија деца тај проценат је 
само 9%, односно 6% када су у питању деца из 
ромских насеља.

Деца са сметњама у развоју и инвалидитетом, а по-
себно деца са комплексним или тешким обликом 
сметњи у развоју у Србији су још увек недовољно 
укључена у токове друштва.

Истовремено, у Србији је направљен значајан на-
предак у остварењу одредби Конвенције о правима 
детета.

Истакнуто је да деца у Србији имају релативно до-
бар приступ услугама, могу да користе интернет и 
дигиталне технологије, док вероватноћа да ће на-
ставити образовање после завршетка основне шко-
ле износи 89 %.

Правосуђе

Подршка УСАИД-а унапређењу рада правосуђа

Значајан подстицај активностима на унапређењу 
рада правосуђа у Србији Министарство правде до-
бија од УСАИД-а, пре свега кроз пројекте којима се 
континуирано подржава јачање владавине права и 
борбу против корупције.

Пројектом „Владавина права” пружа се значајна 
подршка изради првог радног текста нове нацио-
налне стратегије унапређења рада правосуђа у Ср-
бији за наредни петогодишњи период.

Овим пројектом посебна пажња се пружа јачању 
капацитета Државног правобранилаштва, као и 
члановима радне групе за израду измена и допуна 
Закона о извршењу и обезбеђењу, чија ће главна 
новина бити успостављање платформе за Е-аук-
цију.

https://media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/statisticki-podaci-za-obracun-prava2018.docx
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Култура

Јединствена културно-просветна политика 
српског народа

Повеља о српском културном простору која дефи-
нише смернице за јединствену културно-просветну 
политику српског народа потписана је између Ми-
нистарства културе и информисања Србије и Ми-
нистарства просвјете и културе РС.

Потписивањем Повеље исказује се заједничка 
тежња културних чинилаца у Србији и РС за усагла-
шавањем активности и мера од стратешког интере-
са за српску културу и њено међусобно повезивање 
и представљање у свету.

Текст Повеље можете погледати овде.

Здравство

Здравство Србије на 18. месту у Европи

Здравство Србије је на 18. месту у Европи према 
ранг-листи Европског здравственог система за 
2018. годину.

Као показатељи побољшања у здравству наводе се 
смањене листе чекања, смањена употреба антибио-
тика, а посебно се истиче набавка нове опреме, пре 
свега „икс” и гама ножа. Уз помоћ Светске банке 
обезбеђено је и шест линеарних акцелератора.

Планом набавке предвиђена је нова дијагностич-
ка опрема, попут скенера и магнетне резонанце, 
а у реализацију истог ће се највероватније поново 
укључити Светска банка.

Прошле године запослено је 4.000 
здравствених радника и дато 1.509 
специјализација, што такође пред-
ставља напредак у односу на прет-
ходни период.

Ускоро усвајање Стратегије за 
ретке болести

На округлом столу о ретким болести-
ма одржаном у организацији Наци-
оналне организације за ретке боле-
сти Србије (НОРБС), наведено је да 
се процењује да у Србији приближно 
пола милиона грађана живи са неком 
од ретких болести. Ради ефикаснијег 
решавања потреба пацијената ускоро 
ће бити усвојена Стратегија за ретке 
болести са акционим планом, који ће 
на свеобухватнији и прецизнији на-
чин уредити ову област.

Одобрена средства из буџета за ле-
чење ретких обољења ове године из-
носе две милијарде динара.

Рок за успостављање регистра оболе-
лих од ретких болести 1. јануар 2020. 
године, а до сада је формирана ини-
цијална база и креиран софтвер.

http://www.kultura.gov.rs/cyr/aktuelnosti/-povelja-o-srpskom-kulturnom-prostoru
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Сваки пети запослени 
немедицински радник 

Упркос томе што здравству у 
Србији тренутно недостаје око 
3.500 лекара и више од 8.000 
сестара, односно медицинских 
техничара, од увођења забра-
не запошљавања запослено је 
више од 3.500 немедицинских 
радника на неодређено радно 
време. 

Према званичним подацима 
Института за јавно здравље 
„Милан Јовановић Батут”, ско-
ро свака пета особа са платног 
списка здравствених установа 
у Србији је немедицински рад-
ник, док у Европској унији тек 
сваки десети запослени не носи 
бели мантил.

Е-рецепти смањиће гужве по 
домовима здравља

Од 1. марта 2019. у свим здравственим установа-
ма у Србији почела је примена електронског про-
писивања лекова, тј. издавање е-рецепта, што ће 
смањити гужве по домовима здравља, а временом 
и потпуно укинути папирне рецепте. 

Новина је да хронични болесници који обнављају 
своје терапије више не одлазе код лекара, већ се у 
систему може видети да су то обновљиви рецепти. 

25 година хуманитарне организације „Лајфлајн 
Велика Британија” која помаже српско 
здравство

Хуманитарна организација „Лајфлајн Велика Бри-
танија”, чији је покровитељ принцеза Катарина Ка-
рађоревић, обележила је 25 година хуманитарног 
рада у Лондону где су и ове године   прикупљене 
донације за опремање дечјих болница у Србији.

Свечаној вечери су присуствовали амбасадорка Ср-
бије у Лондону Александра Јоксимовић, министар 
здравља Златибор Лончар, као и више од 200 зва-
ница из дијаспоре и угледних грађана Лондона.

Здравствени туризам Србије на сајму у Берлину

Пројекат „Здравствени туризам Србије” пред-
стављен је на највећем међународном сајму туриз-
ма ИТБ 2019 који се у периоду од 6. до 10. марта 
одржава у Берлину.

На штанду Туристичке организације Србије пред-
стављене су стоматолошке ординације и клинике 
за пластичну и реконструктивну хирургију које су 
сертификоване у оквиру поменутог пројекта, које 
пружају здравствене услуге у складу са највишим 
светским стандардима по приступачним ценама, а 
за које влада велико интересовање међународних 
тур оператера као и посетилаца сајма.

Министарство је упутило позив свим здравственим 
установама, које су испуниле услове према по-
стојећем Закону о здравственој заштити приликом 
регистрације (болнице, поликлинике,ординације и 
друге) да се прикључе промоцији здравственог ту-
ризма у Србији.

Позив се односи на установе које су регистроване у 
Агенцији за привредне регистре или у Трговинском 
суду, а обављају делатности из области стоматоло-
гије и пластичне и реконструктивне хирургије.
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Омладина и спорт

Расписан јавни позив за програм/пројекат 
„Заврши Започето” 

Објављен је позив за подношење предлога програма/
пројекaта: Завршетак изградње спортских објеката 
на територији Републике Србије. Приоритет имају 
програми/пројекти који се односе на финансирање 
радова на отвореним спортским теренима и триби-
нама чија изградња је започета али није завршена, 
као и њихово стављање у употребу.

Основни циљ пројекта је стварање услова за одвијање 
спортских активности и коришћење спортских обје-
катa од стране свих категорија становништва.

О условима конкурса више можете видети овде.

Подаци, цене

Референтна  каматна стопа задржана на нивоу од 3,0%

На седници одржаној 7. марта  2019. године Извршни одбор 
Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну сто-
пу задржи на постојећем нивоу од 3,00%. Наредна седница 
Извршног одбора НБС на којој ће се одлучивати о референт-
ној каматној стопи одржаће се 9. априла 2019. године.

Просечне месечне нето зараде и потрошачке цене у 
Републици Србији за период од 1. јула 2018. године до 
31. децембра 2018. године

Просечна месечна нето зарада за децембар 2018. године је у 
односу на јул исте године увећана за 6,4% док су потрошачке 
цене у истом периоду опале за 0,2%

Годишња просечна зарада у Републици Србији за 2018. 
годину

Годишња просечна зарада у Републици Србији за 2018. годи-
ну износи 823.548 динара, док годишња просечна зарада без 
пореза и доприноса износи 595.800 динара.

http://www.mos.gov.rs/vest/ministarstvo-omladine-i-sporta-raspisuje-javni-poziv-za-prijavu-jedinicama-lokalnih-samouprava-rad-ucesca-u-programuprojektu-zavrsetak-izgradnje-sportskih-objekata-na-teritoriji-republike-srbije-zavrsi-zapoceto
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Србија друга у Европи по стопи смртности од 
малигних болести

Поводом месеца борбе против рака Институт за јавно 
здравље „Др Милан Јовановић Батут” изнео је податке да 
се у Србији годишње у просеку дијагностикује око 36.000 
нових случајева малигних болести, док од рака умре више 
од 20.000 људи. 

Подаци о водећим узроцима оболевања и умирања од 
рака у нашој земљи готово се поклапају са подацима о 
водећим узроцима оболевања и смртности од малигних 
тумора у већини земаља у развоју. 

Србија се, према најновијим проценама, а међу 40 зе-
маља Европе, сврстава у групу земаља са средњим ризи-
ком оболевања (налази се на 12. месту) и високим ризи-
ком умирања од малигних болести у Европи (на другом 
месту одмах после Мађарске). 

Упркос превентивним програмима који доводе до зна-
чајног смањења стопа оболевања од неких врста рака, 
нови подаци показују да се већина земаља суочава са 
повећањем апсолутног броја случајева малигних болести 
који се касно дијагностикују и захтевају дуготрајно лечење 
и негу.

Трећа узастопна златна медаља Европског првенства 
нашој атлетичарки

Ивана Шпановић је 
освојила трећу уза-
стопну златну медаљу 
у скоку у даљ на дво-
ранском Европском 
првенству у Глазгову. 
Овим успехом Ивана 
је постала друга жена 
у историји којој је по-
шло за руком да веже 
три узастопне титуле.

ВЕСТИ
Родна равноправност предуслов развоја 
друштва

Према истраживању „Жене, бизнис и пра-
во” које је спровела Светска банка Србија се, 
када је реч о родној равноправности, нала-
зи на 18. месту у конкуренцији 188 земаља 
света, као најбоље рангирана држава у ре-
гиону. Србија је прва земља ван ЕУ која је 
увела индекс родне равноправности, а по-
даци о укључености жена у политички жи-
вот сврставају је у једну од најуспешнијих 
земаља на том пољу. Истраживања показују 
да женама широм света припада само три 
четвртине права које добијају мушкарци.

Изложба „Осми март у Србији, Србија је 
део света”

Изложба „Осми март у Србији, Србија је 
део света” биће отворена у петак, 8. мар-
та, са почетком у 10 часова у Свечаној сали 
Скупштине Града Београда.

На изложби ће бити представљено 20 жена 
Србије које су дале допринос у UNESCO 
областима, у образовању, науци, култури, 
уметности, информисању и комуникација-
ма, а чији се профили налазе на порталу 
Википедије.

Након тога, у 11 часова у Српско – ко-
рејском Информатичком приступном цен-
тру волонтери Викимедије Србије и запос-
лени у Министарству за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања уносиће нове 
профиле знаменитих жена Србије, које нису 
представљене на Википедији.

ЗАНИМЉИВИ ДАТУМИ
14. март

- Међународни Дан река

15. март

- Светски дан права потрошача
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ПОСЛЕ ПОСЛА

Пронађена изгубљена писма Николе Тесле

Пронађена су два писма Николе Тесле, за која се 
мислило да су изгубљена, а реч је о писмима која 
је велики научник упутио Радоју Јанковићу, гене-
ралном конзулу Краљевине Југославије у Њујорку. 
Према речима Виктора Лазића, оснивача „Адли-
гат”-а, ови артефакти писани јасним ћириличним 
писмом од изузетног су значаја за српску културу.

Ремек-дела из Палате Киђи у Народном музеју 

У Народном музеју у Београду у току је изложба 
под називом „Бернинијева школа и римски барок. 
Ремек-дела из Палате Киђи у Аричи”. Изложба 
чијим је отварањем обележено 140 година од успо-
стављања дипломатских односа између Италије и 
Србије, као и 10 година од успостављања стратеш-
ког партнерства између Рима и Београда, обухвата 
55 значајних дела.

Завршен 47. ФЕСТ

Свечаном доделом награда затворен је 47. Фест на којем је пу-
блика имала прилике да види 125 филмова подељених у неколико 
програмских целина од којих су две биле такмичарског карактера: 
Главни такмичарски програм приказао је 14 остварења, а нацио-
нални програм под називом Српски филм (Србија и пријатељи) 13.

Најбољи у првој категорији ком је припала награда Београдски по-
бедник за најбољи филм је америчко остварење „Дивљина” (Wил-
длифе) редитеља Пола Дејноа.

Београдски победник за најбољи филм у селекцији Српски филм 
отишао је Горану Радовановићу за остварење „Случај Макавејев 
или процес у биоскопској сали”.

Награда жирија Главни такмичарски програм отишла је филму 
„Црни анђео” (Ел Ангел) Луиса Ортеге.
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ИЗ ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ У МАРТУ 2019. ИЗДВАЈАМО

1) СЕМИНАР:

„НОВИНЕ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О 
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ У ПРАК-

СИ”,
14.3.2019. године (четвртак), Београд, Хотел 

„Палас”, Топличин венац 23.

3) Специјално за  установе ПРОСВЕТЕ  
– СЕМИНАР:

„НОВИНЕ У ПОСЛОВАЊУ УСТАНО-
ВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И 

УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТ-
СКОГ СТАНДАРДА”

15.3.2019. године (петак), Београд, Сава 
центар 

2) САВЕТОВАЊЕ: 

„ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАН-
СИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ДИРЕКТНИХ 
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА И ЗАВ-

РШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ 
ВЛАСТИ ЗА 2018. СА ПОСТУПКОМ 

КОНСОЛИДАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА НО-
ВИНАМА У ПРОПИСИМА”

18.3.2019. године (понедељак), Београд, Хо-
тел „Палас”, Топличин венац 23.

4) Специјално за установе СОЦИЈАЛ-
НЕ ЗАШТИТЕ – РАДИОНИЦА:

„ПОСЛОВАЊЕ УСТАНОВА СОЦИЈАЛ-
НЕ ЗАШТИТЕ У ИНФОРМАЦИОНОМ 

СИСТЕМУ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА – 
ИСИБ”

28. и 29.3.2019. године, Врњачка Бања, Хо-
тел „Фонтана”.

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:

Садржај комплета часописа бр. 5/2019 можете погледати 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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