ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ

Број 214 од 3. јуна до 10. јуна 2019. године,
Издавач „Образовни информатор”
Уређује Редакцијски колегијум:
Марица Ивић, гл. и одговорни уредник,
Милица Мишнић, уредник,
Срђа Николић и Драгана Милосављевић
Бесплатан примерак

Недељни пословни информатор
за буџетске кориснике

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА!
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РЕЧ УРЕДНИКА
О положају запослених у јавном сектору
Поштовани читаоци,
Пратећи на десетине редакцијских информација актуелних у јавном сектору, одлучих се да ова „Реч
уредника” буде посвећена свим запосленим у јавном сектору (којих има око пола милиона). Најсвежије
информације су, чини ми се, изазовне: с једне стране, Влада Србије и ММФ увелико раде на новом механизму запошљавања којим би требало да се укине досадашња забрана запошљавања у јавном сектору
и измени Закон о начину одређивања максималног броја запослених, те да се приступи увођењу објективних кадровских планова. То подразумева и израду примерене методологије којој су поред Каталога
послова неопходни нормативи рада, што би резултирало и оптималним бројем извршилаца у јавном
сектору. С друге стране, прогнозе надлежних су да ће се платни разреди (читај: систем вредновања рада и
резултата рада) пролонгирати до јануара 2021. године.
Било како било, у овом тренутку остаје непознаница шта ће бити са зарадама током идуће године?
У овом тренутку чини нам се да би вредело наоружати се стрпљењем и знањем ако треба и 2-3 године,
како би се економски стабилизовао статус свих јавних службеника. Коначно, како и сам Закон о буџетском систему уводи мерљивост резултата рада било би целисходно да се јасним „аршинима” мере и појединачни учинци и институција и одговорних извршилаца који спроводе реформу.
Предуслов за решавање вишедеценијског проблема који се тиче вредновања рада и селекције кадрова, не
само у јавном него и у привредном сектору, је да се најпре одговори на питање КО И КАКО НАС ЕДУКУЈЕ?
„Образовни информатор” ће својом, такође вишдеценијском, сарадњом са праксом свих јавних служби
наставити да пружа пуну подршку даљем реформисању јавног сектора, (што је и чинио од доношења
првог Закона о буџетском систему, 2002. године) са жељом да што пре отпочнемо бележење видљивих
резултата реформе јавног сектора, а тиме и читавог друштва.
ВАЖНА ПРЕПОРУКА: Да надлежне институције за реформу јавног сектора, између осталог, озбиљно
дефинишу систем тзв. сопствених прихода који у свакој здравој економији имају свој пун смисао.
До идућег „Понедељника”,

Марица Ивић,
главни и одговорни уредник
Образовног информатора
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НАЈВАЖНИЈЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ И РОКОВИ
(ИЗ БУЏЕТСКОГ КАЛЕНДАРА)
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ ПОСЛОВНИХ ОБАВЕЗА И РОКОВА У ОВОЈ СЕДМИЦИ

Корисник / Орган

Обавеза

1

2

3

Сви буџетски
корисници као
послодавци

Достављање Обрасца ИОСИ – Извештај о извршењу обавезе запошљавања
особа са инвалидитетом за мај 2019. године у електронском облику, путем
портала Пореске управе

Корисници јавних
средстава

Подношење молбе 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.

Директни
корисници
средстава буџета
РС

Достављање Управи за трезор плана за извршење буџета за период јулдецембар 2019. године, на месечном нивоу

Директни буџетски
корисници

Достављање месечних извeштajа 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.

Локални орган
управе надлежан
за финансије

Извештавање Управе о инвестирању новчаних средстава са консолидованог
рачуна трезора локалне власти на домаћем финансијском тржишту
новца за месец мај 2019, подношењем Обрасца ИКРТЛВ – Извештај о
инвестирању новчаних средстава на консолидованом рачуну трезора
локалне власти за месец _____ 201_. године.

Јединице локалне
самоуправе

Достављају 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 претходни
месец.

Корисници јавних
средстава

Достављање података о броју укупно запослених, изабраних, постављених
и ангажованих лица и износу исплаћеном на име свих примања у месецу
мају 2019. године Министарству финансија – Управи за трезор.

7. јун

5. јун

Датум
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10. јун

Датум

Корисник / Орган

Обавеза

Надлежни орган
локалне власти

Доставља извештај 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.

Порески дужници,
који нису
обвезници ПДВ

Подносе месечне пореске пријаве за плаћање ПДВ-а за мај 2019. године
надлежном пореском органу.
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ПРОПИСИ
I. НОВИ ПРОПИСИ ОБЈАВЉЕНИ У
ПРЕТХОДНОЈ СЕДМИЦИ
НОВИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ
СВИХ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА
• Решење о номиналним износима новчане социјалне
помоћи (примењује се почев од утврђивања права
на новчану социјалну помоћ за април 2019. године)
• Подаци о просечним зарадама и просечним
зарадама без пореза и доприноса по запосленом,
за март 2019. године
(СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 36 од 24.5.2019)

• Одлука о измени Одлуке о утврђивању основице
доприноса за лица укључена у обавезно осигурање
у Републичком фонду за пензијско и инвалидско
осигурање (ступа на снагу 6. јуна 2019)
• Одлука о броју студената за упис у прву годину
студијских програма основних струковних,
академских и интегрисаних студија који се
финансирају из буџета Републике Србије за
високошколске установе чији је оснивач Република
Србија у школској 2019/2020. години (ступила на
снагу 1. јуна 2019)
• Одлука о броју студената за упис у прву годину
студијских програма мастер академских студија
који се финансирају из буџета Републике Србије
за високошколске установе чији је оснивач
Република Србија у школској 2019/2020. години
(ступила на снагу 1. јуна 2019)
• Одлука о броју студената за упис у прву годину
студијских програма докторских академских
студија који се финансирају из буџета Републике
Србије за високошколске установе чији је оснивач
Република Србија у школској 2019/2020. години
(ступила на снагу 1. јуна 2019)
• Правилник о ученичким и студентским кредитима
и стипендијама (ступио на снагу 1. јуна 2019)
• Правилник о смештају и исхрани ученика и
студената (ступио на снагу 1. јуна 2019)
• Правилник о стипендијама за изузетно надарене
ученике и студенте (ступио на снагу 1. јуна 2019)

(СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 37 од 29.5.2019)

НОВИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ
ПОЈЕДИНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Државна управа и локална
самоуправа
• Закон о изменама и допунама Закона о главном
граду (ступа на снагу 6. јуна 2019)
(СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 37 од 29.5.2019)

Просвета
• Одлука о броју студената за упис у прву годину
студијских програма основних струковних студија
који се финансирају из буџета Републике Србије
за академије и високе школе струковних студија
чији је оснивач Република Србија у школској
2019/2020. години (ступила на снагу 1. јуна 2019)
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• Правилник о одмору и додатним активностима
студената (ступио на снагу 1. јуна 2019)
• Правилник о изменама Правилника о садржају и
начину вођења евиденције и издавању ученичке и
студентске картице у дому ученика и студентском
центру (ступио на снагу 1. јуна 2019)
• Правилник о педагошкој норми васпитача и
стручног сарадника психолога и педагога у дому
ученика (ступио на снагу 1. јуна 2019)
• Стручно упутство за спровођење уписа у прву годину
студијских програма основних и интегрисаних
студија на високошколским установама чији је
оснивач Република Србија за школску 2019/2020.
годину (ступило на снагу 25. маја 2019)

• Правилник о изменама и допунама Правилника о
садржају и начину вођења евиденције и издавању
јавних исправа у основној школи (ступио на снагу
29. маја 2019)
• Правилник о измени Правилника о јавним
исправама које издаје средња школа (ступио на
снагу 29.маја 2019)
(СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 37 од 29.5.2019)

• Одлука о броју студената за упис у прву годину
основних струковних, академских и интегрисаних
студија, који се финансирају из буџета Аутономне
покрајине Војводине на факултетима у саставу
Универзитета у Новом Саду, у школској 2019/2020.
години (ступила на снагу 30. маја 2019)

(СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 36 од 24.5.2019)

• Одлука о броју студената за упис у прву годину
мастер академских студија и докторских
академских студија, које се финансирају из буџета
Аутономне покрајине Војводине на факултетима у
саставу Универзитета у Новом Саду, у школској
2019/2020. години (ступила на снагу 30. маја 2019)

• Правилник о календару образовно-васпитног рада
основне школе за школску 2019/2020. годину
(ступа на снагу 4. јуна 2019)
• Правилник о календару образовно-васпитног рада
средње школе за школску 2019/2020. годину
(ступа на снагу 4. јуна 2019)
• Правилник о ближим условима за оснивање,
почетак рада и обављање делатности основне
школе (ступа на снагу 4. јуна 2019)
• Правилник o изменама и допунама Правилника о
степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Здравство и социјална
заштита (ступа на снагу 4. јуна 2019)

• Одлука о броју студената за упис у прву годину
основних струковних студија, који се финансирају
из буџета Аутономне покрајине Војводине у
високим школама струковних студија, чији
је оснивач Аутономна покрајина Војводина, у
школској 2019/2020. години (ступила на снагу 30.
маја 2019)
(СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ РС бр. 22 од 23.5.2019)

(СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС – Просветни гласник бр. 5 од 27.5.2019)

Здравство
• Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим
ценама лекова за употребу у хуманој медицини
чији је режим издавања на рецепт (ступила на
снагу 25. маја 2019)
(СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 36 од 24.5.2019)

• Правилник о изменама и допунама Правилника
о обустављању и повлачењу, као и о техничкој
процени медицинског средства на тржишту
(ступио на снагу 29. маја 2019)
• Правилник о утврђивању цена за лабораторијске
здравствене услуге на примарном, секундарном и
терцијарном нивоу здравствене заштите (ступа на
снагу 6. јуна 2019)
(СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 37 од 29.5.2019)
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III. ПРОПИСИ У ПРИПРЕМИ

Правосуђе

У министарствима се тренутно налазе следећи
НАЦРТИ ЗАКОНА:

• Одлука о изменама Одлуке о броју заменика јавних
тужилаца (ступила на снагу 25. маја 2019)
(СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 36 од 24.5.2019)

•
•
•
•

• Правилник
о
изменама
Правилника
о
критеријумима, мерилима и поступку за
оцењивање рада судијских помоћника (ступа на
снагу 6. јуна 2019)
(СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 37 од 29.5.2019)

•
•
•

II. ПРОПИСИ У СКУПШТИНСКОЈ ПРОЦЕДУРИ
ПРЕДЛОЗИ ЗАКОНА који још нису уврштени у
дневни ред седнице Народне скупштине:

•

• Предлог измена Закона о државним и другим
празницима,
• Предлог Закона о изменама и допунама Закона о
акредитацији,
• Предлог Закона о изменама и допунама Закона о
процени утицаја на животну средину,
• Предлог Закона о допунама Закона о
изгледу и употреби грба, заставе и
химне Републике Србије,
• Предлог Закона о изменама и
допунама Закона о избору народних
посланика,
• Предлог Закона о измени Закона о
раду,
• Предлог Закона о правима бораца
ратних војних инвалида и породица
погинулих и несталих бораца,
• 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 ауторском и
сродним правима,
• Предлог Закона о изменама и
допунама Закона о пензијском и
инвалидском осигурању,
• Предлог Закона о изменама и
допунама Закона о министарствима,
• Предлог Закона о допуни Закона о
избору Народних посланика.

•
•
•
•
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Нацрт закона о јавним набавкама,
Нацрт закона о студентском организовању,
Нацрт закона о иновационој делатности,
Нацрт закона о изменама и допунама Закона о
научноистраживачкој делатности,
Нацрт закона о путевима,
Нацрт закона о превозу опасне робе,
Нацрт закона о превозу терета у друмском
саобраћају,
Полазне основе за израду текста Нацрта закона
о изменама и допунама Закона о политичким
странкама,
Нацрт закона о комуналној милицији,
Полазне основе за израду текста Нацрта закона о
изменама и допунама Закона о заштити грађана,
Нацрт борачког закона,
Нацрт закона о утврђивању порекла имовине и
посебном порезу.
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ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Фискална стратегија за 2020. у јуну

Локална самоуправа

Према извештају Министарства финансија, поводом другог разматрања аранжмана „The Policy
Coordination Instrument“ који је Република Србија
потписала је са ММФ-ом, најављено је да ће Фискална стратегија за идућу годину бити публикована у јуну ове године.

Скупштина Србије усвојила измене Закона о
главном граду
Скупштина Србије усвојила је измене и допуне
Закона о главном граду, којима се омогућава децентрализација града, повећавају надлежности
општина и повећава квалитет живота грађана.
Нови Статут града Београда требало би да буде
усвојен најкасније до средине јула месеца, чиме ће
престоница имати другачију организацију.

Истакнуто је да се пуна имплементација реформе
плата у јавном сектору очекује од средине 2020. године, након што се усвоји Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавном
сектору.

Приградске општине добиће право да ван плана
генералне регулације доносе урбанистичке планове, уз сагласност Града, што ће им омогућити да се
брже развијају и боље привлаче инвеститоре. Закон
ће омогућити и да приградске општине имају своја
јавна предузећа, такође уз сагласност града.
Децентрализација ће бити завршена када општине,
поготово приградске, буду почеле да праве услужне центре. Тиме би највећи део посла који грађани
треба да обаве у општини могли да обављају у насељима која су део те општине.

Већа основица за обрачун плате за запослене у
предшколским установама
На седници одржаној 30.5.2019. Влада РС усвојила
је измену Закључка 05: бр. 121-164/2019 од 16.
јануара 2019. која се односи на повећање плата запослених у предшколском образовању. Утврђена је
нова основица за обрачун и исплату плата у износу
3.130,26 динара са припадајућим порезом и доприносима, која ће се примењивати почев од плате
за мај ове године.

Потписани колективни уговори за државне
органе и општине
Министар државне управе и локалне самоуправе
потписао је јуче са репрезентативним синдикатима и удружењем послодаваца колективнe уговорe
којима се уређују додатна права запослених у државним органима и органима јединица локалних
самоуправа.

О спровођењу закључка стараће се Министраство
финансија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као и Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Колективни уговори ступају на снагу даном
објављивања у «Службеном гласнику», чиме се
стварају услови за континуитет у остваривању права запослених у погледу минулог рада, јубиларне
награде, солидарне помоћи, као и других права.

Подсећамо, доношење Закључка о новој основици
омогућено је на основу извршених измена и допуна Закона о буџетском систему.
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Преузимање домова здравља у АП Војводини

Јавни позив за финансирање Еурека пројеката у
2019. години

Скупштина Војводине усвојила је предлог према
коме покрајинска влада, према Закону о здравственој заштити, преузима оснивачка права над
домовима здравља од локалних самоуправа на територији АП Војводине.

Просвета

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је Јавни позив за финансирање Еурека пројеката за 2019. годину.

Промоција Националног модела дуалног и
предузетничког образовања

Основни програмски принцип Еурека иницијативе
подразумева да организације-реализатори пројекта из свих земаља–учесница слободно одлучују о
формулисању, реализацији и финансирању Еурека Пројеката. По овом Јавном позиву се пријављују
истраживачко-развојни Еурека пројекти у свим Еурека технолошким областима.
Више о условима пријављивања погледајте овде.
Полагање пријемног на факултетима и уписне
квоте
Крај јуна резервисан је за полагање пријемног испита за упис на факултете у Србији за академску
2019/2020, а свега 29.461 бруцош у Србији биће
на буџету.

На промоцији Националног модела дуалног и предузетничког образовања у Београду истакнуто је
да модел дуалног образовања у Србији успешно
функционише већ три године, да ћемо ове године
имати 4.500 ученика у том моделу, док се следеће
очекује близу 7000.

На факултете Универзитета у Београду уписаће се
15.219 бруцоша, од тог броја 9.544 су буџетска места, а 5.675 студената ће плаћати своје студије.
Први круг пријављивања кандидата за полагање
пријемног испита на Београдском универзитету
обављаће се од 19. до 23. јуна.

Модел дуалног образовања подразумева добру сарадњу са компанијама, а оцењен је као неопходан
за Србију, јер се наша држава суочава са дефицитом кадрова.

Полагање пријемног испита обавиће се 24. јуна
до 30. јуна, а прве резултате кандидати могу очекивати најкасније до 1. јула. Коначне листе биће
објављене најкасније до 8. јула.

На скупу који је организовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја, представљени
су правилници, стандарди каријерног вођења и саветовања и Закона о Националном оквиру квалификација.

За слободна места која остану после првог круга
будући студенти ће моћи да конкуришу 2. и 3. септембра, док ће се пријемни полагати 4. и 5. септембра, а резултати ће бити објављени најкасније
6. септембра. Упис кандидата завршава се 15. септембра до краја дана.

У делу предвиђеном за представљање ученичких постигнућа, ученичке задруге у основним и
средњим школама и средње школе у дуалном образовању, представиле су своје резултате.
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Основана Академија струковних студија

Социјална заштита

Спајањем три високе школе у Београду – здравствене, хотелијерске и туристичке, одлуком Владе
Србије је основана Академија сруковних студија.
Именовањем привременог савета престао је мандат органима управљања Високе здравствене школе, Високе хотелијерске и Високе туристичке школе.
Ово је трећа академија основана спајањем високих
струковних школа. Претходно су основане Академија васпитачко – медицинских струковних студија
у Крушевцу и Академија пословних струковних студија у Београду.

Србија ускоро добија дечијег омбудсмана
Јавна расправа поводом
Закона о заштити права
детета и успостављања
заштитника права детета - дечијег омбудсмана почеће 5. јуна у
Скупштини Србије.
Након Београда, јавна
расправа биће одржана
и у Новом Саду, Крагујевцу, Новом Пазару и Нишу.

Нови вртићи прво на Чукарици и Бежанијској
коси

Урађена је радна верзија Закона о изменама и
допунама породичног закона, која у једном делу
афирмише и дефинише одређена права детета.
Нове мере нису усмерене на кажњавање родитеља,
већ је кроз превентивни надзор добровољно омогућено родитељима, да кроз посебне програме и
доступност посебним знањима и вештинама, науче
ненасилне методе васпитање детета.
Препорука Комитета за права детета Уједињених
нација је изричита забрана физичког кажњавања
деце и употреба силе као начина васпитног средства.
Сајам за треће доба по шести пут у Београду
Сајам за треће доба под
слоганом „Град у коме
године имају будућност“
одржава се по шести пут
на Београдском сајму,
28. и 29. маја.

Планом Секретаријата за образовање и дечју заштиту Београд би требало да добије укупно 17
монтажних обданишта, од којих осам треба да буде
завршено до краја ове, а остали током следеће године.

Ове године организовани су забавни, рекреативни и едукативни
програмски садржаји, од
креативних радионица, концерата, драмских минијатура, поетских наступа до спортских програма
прилагођених старијима и великог такмичења у
плесу.

Процедура за расписивање тендера и изборе извођача радова је започета. Изградњом ових објеката, наставком субвеницонисања боравка у приватним обдаништима и адаптацијом простора у
школама до септембра би требало да се обезбеде
места за сву децу чији су родитељи из приоритене
групе. План је да током следеће године буду укинуте листе чекања и за све остале категорије малишана.

Улаз на Сајам за треће доба слободан је за све посетиоце, оба дана од 10 до 17 сати.
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Правосуђе

Здравство

Закон о бесплатној правној помоћи унапредиће
приступ правди

Акција запошљавања најуспешнијих ученика
средњих медицинских школа
Влада Републике Србије и Министарство здравља
донели су одлуку да спроведу акцију запошљавања 400 најуспешнијих медицинских радника са
средњом стучном спремом у здравственим установама у Републици Србији.
Планирано је да се омогући радно ангажовање
најуспешнијих ученика медицинских школа за следећа занимања: медицинска сестра – техничар, педијатријска сестра, гинеколошко-акушерска сестра,
а у складу са кадровским плановима здравствених
установа и финансијским планом Републичког
фонда за здравствено осигурање.
Овај позив се односи искључиво на кандидате који
су завршили средње медицинске школе у школским
годинама: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018. Приоритет ће имати кандидати са најбољим успехом.

Примена Закона о бесплатној правној помоћи
унапредиће приступ правди за велики број грађана слабијег имовног стања кроз подршку широког круга пружалаца бесплатне правне помоћи. У
циљу шире доступности бесплатне правне помоћи,
законом је омогућена употреба свих расположивих ресурса, искустава и специјализованих знања,
где се посебно очекује важан допринос цивилног
друштва.

Детаљније о начину пријављивања и условима можете видети овде.
Наставак Кампање за рационалну употребу
антибиотика

Планирано је спровођење обуке за различите групе
пружалаца бесплатне правне помоћи, као и обуке у
јединицама локалне самоуправе, у вези са одлучивањем о захтеву за остваривање права на бесплатну правну помоћ.

У оквиру Кампање за рационалну употребу антибиотика, у организацији Министарства здравља,
одржана је едукација на којој су стручној јавности представљена два стратешки важна документа: Национални програм за контролу резистенције
бактерија на антибиотике и Национални водич добре клиничке праксе за рационалну употребу антибиотика.

Округли сто о изменама и допунама Закона о
извршењу и обезбеђењу
Округли сто на којем ће бити представљен Нацрт
измена и допуна Закона о извршењу и обезбеђењу
одржава се данас у Апелационом суду у Беграду са
почетком у 16 часова.

Кампања за рационалну употребу антибиотика покренута је као одговор на забрињавајуће податке о
изузетно високој употреби антибиотика за системску примену, а последично и високим стопама резистенције код свих испитиваних врста бактерија.

Представници Министарства правде заједно са
осталим члановима радне групе која је радила на
Нацрту измена и допуна Закона, упознаће присутне са новинама које доноси радни текст, што ће
уједно бити прилика и за дискусију о предложеним
решењима у циљу унапређења текста Нацрта.

Предузете мере су обухватиле едукацију здравствених радника, медијску кампању, јачање капацитета
микробиолошких лабораторија, као и израду наведених стратешких докумената.
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Едиција „Прозна дела српских научника”

Култура
Обједињени портал за претрагу културног
наслеђа Србије

У Министарству културе и информисања одржана
је прес-конференција поводом најаве објављивања
едиције „Прозна дела српских научника“.
Девет аутора којима ће бити посвећени појединачни томови били су велики научници у својим областима. Ова едиција има за циљ да покаже како
су реномирани српски научници истовремено били
и талентовани писци, есејисти, аутобиографи, популаризатори науке. На једном месту ће се наћи
позната Пупина, Миланковића, Самарџића, Новаковића и других.

Сва покретна и непокретна културна добра, која
чувају архиви, библиотеке, музеји, галерије и заводи за заштиту споменика културе, обједињена
су јединственим порталом за претрагу културног
наслеђа Србије и мапирање споменка и установа
културе, који је покренуло Министарство културе
и информисања уз стратешку подршку компаније
Мајкрософт Србија.

Едиција, која ће имати око 5000 страна, представља заједнички пројекат Министарства културе
и информисања, Владе АП Војводине, ЈП „Службени гласник“ и Универзитетске библиотеке „Светозар
Марковић“ који би требало да буде завршен током
јесени како би била представљена на Сајму књига у
Београду, крајем октобра 2019. године.

Претраживач култрурног наслеђа гарантује веродостојност обрађених података и корисницима
пружа могућност да на једном месту, уношењем
кључне речи, добију основне информације о жељеном појму.
Реч је о механизму који прикупља податке који су у
дигиталном облику унети у све базе установа културе на територији Србије.

Награда Београдског фестивала игре

Посебну пажњу завређује више од 50 дигиталних водича, које је креирао Математички институт САНУ, а који су обезбеђени за установе културе, градска језгра, језгра старе индустријске зоне,
археолошке локалитете и директно су повезани са
културним туризмом и туризмом уопште.

Награда „Јован Ћирилов – за корак даље” 16. Београдског фестивала игре припала је италијанском
кореографу Јакопу Годанију. Награда се додељује
за триптих радова: „Узвишени изазов”, „Одјеци неуморне душе” и „Јединствена реакција”, који је извела „Компанија игре Дрезден Франкфурт”. Годани
је кореографску каријеру развијао креирајући оригинална дела за велики број светских компанија.
Уручење награде планирано је у оквиру 17. БФИ
2020. године.

Информације на сајтовима www.kultura.rs,
www.kultura.srb или www.culture.rs доступне су
на српском језику и на ћирилици, а могу се претраживати и на енглеском и на латиници.
13
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ВЕСТИ
Нови државни ИТ пројекти

Пореске олaкшице за ИТ компаније у Србији
Пореске олакшице у
смислу пореза на добит правних лица и
пореза на доходак
грађана у ИТ сектору
су неке од мера Владе Србије за подшку
ИТ сектору које су недавно представљене у
Ректорату Универзитета у Новом Саду.
Представници ИТ сектора су поручили да им је најважније смањење
дажбина за запошљавање радника како би били
конкурентни државама које већ дају електронско
држављанство.

Према инфорамцијама из е-Управе, очекује нас 5
крупних ИТ пројеката који треба да се започну и
реализују у наредном периоду:

До посла обуком у Националној служби за
запошљавање

1. Изградња другог државног Дата центра површине
10000м2 и вредног 30 милиона долара. Реч
је о капиталном инфраструктурном пројекту
електронске управе који подразумева изградњу
великог центра за складиштење података, са
комерцијалним делом у коме ће бити смештена
опрема највећих светских ИТ компанија. Биће пет
пута већи од постојећег у Београду.

Националним акционим планом запошљавања за 2019. годину,
планирано је укључивање 1200 незапослених лица (од тога
500 особа са инвалидитетом) у обуке за
конкретна занимања,
као што су: оператер на ЦНЦ машини,
кројач-шивач, геронто
домаћица, месар, кувар, пекар, козметичар, фризер, зидар, фасадер, тесар, књиговођа.

2. Од 1. јула 2019. грађани ће моћи преко портала
Е-управе да наруче нове возачке дозволе које
ће им затим стизати поштом на кућну адресу.
Пројекат ће се реализовати у сарадњи са МУП-ом.
3. Поручивање уверења о некажњавања преко
портала Е-управа.
4. Инсталирање постерминала на шалтерима
јединица локалне самоуправе у циљу такмичења
локалних самоуправа у пружању безготовинског
начина плаћања.

Поред тога,биће организоване и обуке према зaхтевима послодаваца, а подручје обуке ће зависити
искључиво од захтева (потреба) послодаваца.У ове
обуке планирано је да се укључи 530 незапослених
лица (од тога 30 особа са инвалидитетом).

5. Укључивање нове 32 инспекцијске службе у
пројекат Е-инспектор.
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ПОСЛЕ ПОСЛА

Отворен трећи Етнолоџи фест
у Београду

Отворен први „Илустрофест”
Изложбом најбољих илустрација
из целог света, које су дело 80
аутора, на Београдској тврђави
отворен је први „Илустрофест” –
Фестивал илустрације. На отварању фестивала додељене су награде најбољим илустраторима у
категоријама илустрација књиге,
илустрације у медијима, илустрације у дизајну, илустрације у
категорији лични и друштвено –
ангажовани пројекти.

Трећи «Етнолоџи фест» отворен
је у Београду у Дому Војске са
жељом да се представи велика
мисија промоције Србије кроз
богату ризницу културног наслеђа.
Овај фестивал је осмишљен да
допринесе истраживању и бележењу нематеријалног културног
наслеђа које су оставили анонимни ствараоци из народа.
Етно наслеђе, као естетски образац карактеристичан за ово
поднебље и део нашег културног
идентитета, представљено је и на
овом фестивалу, као и на бројним манифестацијама које се
одржавају широм Србије.

Мићини славни „призори”
Изложба „Прозор у призор” једног од највећих српских сликара
20. века Миће Поповића отворена је у београдској „Дворској
галерији”. Поставку чини 29 слика, од којих је део из приватних
колекција, део власништво сликареве породице, а једно платно
позајмљено је од САНУ.
Изложба је конципирана тако да
одсликава један осврт на Мићино сликарство из периода који је
он назвао сликарство призора.
Посетиоци могу да виде изложву
до 8. јуна.

ЗАНИМЉИВИ ДАТУМИ
4. jun - Међународни Дан невине деце жртава агресије
5. jun - Светски Дан заштите животне средине
8. jun - Светски Дан океана
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МАРКЕТИНГ ОБРАЗОВНОГ
ИНФОРМАТОРА
Садржај новообјављеног комплета часописа, број 11/2019, можете погледати на следећим линковима:
„ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА“ бр. 11/2019

„ПРАВНИ САВЕТНИК” бр. 11/2019

„БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО” бр. 11/2019

Организујемо следеће семинаре/радионице:

„КРЕИРАЊЕ
И УПОТРЕБА
ЕЛЕКТРОНСКИХ
ДОКУМЕНАТА И
ЕЛЕКТРОНСКА
АРХИВА”

„НОРМАТИВНО
РЕГУЛИСАЊЕ
ПРАВНОЕКОНОМСКОГ
ПОСЛОВАЊА
УСТАНОВА
СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ”
(интегрисани приступ)
И

„ПРИПРЕМА
ЗА ИЗРАДУ
ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА ЗА 2020.
ГОДИНУ”

„ПРИМЕНА
НОВИХ ПРОПИСА
У ПОСЛОВАЊУ
ОСНОВНИХ И
СРЕДЊИХ ШКОЛА”

• Организовање и
спровођење екскурзија и
наставе у природи
(правни и економски аспект)

• Актуелна питања из
пословања основних и
средњих школа
20. јун 2019. Нови Сад

11. јуна 2019. године,
Крагујевац, Бизнис
иновациони центар

23-25. јуна 2019. године,
Врњачка Бања

26. јун 2019. Крагујевац

ПРОГРАМ

ПРОГРАМ

ПРОГРАМ

ПРИЈАВА

ПРИЈАВА

ПРИЈАВА
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КОНТАКТИ

Тел/Факс: 011/3286 489; 3286 494
informator@obrazovni.rs

Цара Лазара 5А, Београд, п.фах 25
Тек. рачуни: 265-1630310006149-98,
220-31313-49, 285-0014063160001-95
ПИБ: 100037959, Шифра делатности: 8560,
Матични број: 17196707

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