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Реч уредника
Како уптрављати правно – економским пословањем у контексту 
дигиталне трансформације

Одговор на ово питање тражимо сви ми који управљамо (руководимо) пословним системима, 
односно организацијама или организационим јединицама, било то у установи, предузећу, оп-
штини, ученичкој или земљорадничкој задрузи, пољопривредном газдинству, итд., итд, итд...
Многи едукатори већ увелико организују семинаре и радионице на тему дигиталне трансфор-
мације, али, углавном застају након приче о електронском документу, потпису и печату. А шта 
даље?
Одговор на ово питање ћемо дати укратко, мада је трагање за истим трајало дуже од две годи-
не, тачније од објављивања закона о електронском документу, електронској идентификацији и 
услугама од поверења у електронском пословању („Сл. гласник РС 94/2018”).
Као прво, дигиталну трансформацију треба схватити као процес који ће трајати и унапређива-
ти сваки посао па и правно – економско пословање све док информационо – комуникационе 
технологије (ИКТ) не надрасту до те мере да се и пословање мора трансформисати у следећу 
– Пету технолошку револуцију (надамо се да ова Четврта технолошка промена неће трајати 
двадесет година као Трећа која је по нашем мишљењу трајала од увођења компјутера, најпре у 
обављање рачуноводствених послова).
Друго, едукативни концепт Образовног информатора смо у међувремену поприлично транс-
формисали тако да се сви наши производи (од прописа до пословно – рачуноводственог соф-
твера) одвијају свакодневно а седмично се прате управо понедељником у овој електронској 
публикацији. Потом, дигитално пословање публикујемо кроз 15-дневни комплет часпописа за 
управљање правно – економским пословањем, информатичку подршку: Подсетник за директо-
ра, Правни саветник и Буџетско рачуноводство.
Уз то, све важније прописе који својим садржајем задиру у начине обављања пословних оба-
веза треба додатно испратити стручним скуповима и практичним радионицама. И, на крају, 
наш едукативни концепт завршавамо у интерним нормативним актима и рачуноводственим 
софтверима.

За овако важан и одговоран едукативни процес 
треба имати стручан управљачки и информа-
тички писмен кадар који ће садашње пословне 
процесе: канцеларијско пословање, кадровске 
евиденције, рачуноводствене извештаје, и сл. на 
најбржи начин трансформисати у – квалитетне 
управљачке резултате.
За све наведено је потребно и учешће вас корисника, 
односно читалаца „ПОНЕДЕЉНИКА” јер ћемо на тај 
начин у ланцу процеса дигитализације сви дати свој 
допринос. У наредном броју који ћете читати путем 
мејл-а наредног понедељка, 28. јануара ове године 
објавићемо комплетан едукативни програм Обра-
зовног информатора из области „Дигиталне транс-
формације”.

До следећег понедељка
У Београду, 21.1.2019. године
Редакцијски колегијум Образовни информатора
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Доношење финансијског плана буџетских 
корисника за 2019. годину

Директни и индиректни корисници средстава буџета Републике дужни су 
да своје финансијске планове ускладе са одобреним апропријацијама у 
буџету и донесу финансијски план у року од 45 дана од дана ступања на 
снагу Закона о буџету РС за 2019. годину, односно до 23. јануара 2019. 
године. 
Директни и индиректни корисници средстава буџета локалне власти, 
који се финансирају из буџета локалне власти, односно из буџета ре-
публике и локалне власти, треба у року од 45 дана од дана ступања на 
снагу одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину да ускладе сво-
је финансијске планове са одобреним апропријацима у буџету локалне 
власти и да донесу финансијски план за 2019. годину. Наведено значи, 
да најкасније до 12. фебруара 2019. године сви индиректни корисници 
треба да имају донете финансијеке планове за 2019. годину.

Детаљније о овој обавези у броју 1/19 Буџетског рачуноводства

Подсећамо да је, по добијању обавештења од стране директног корисни-
ка о расподели средстава, неопходно указати органу руковођења – ди-
ректору на обавезу да се изврши усаглашавање предлога финансијског 
плана са добијеним апропријацијама, као и да се сазове седница органа 
управљања ради усвајања финансијског плана. 
Поступак доношења финансијског плана буџетски корисници могу регу-
лисати општим актима. Тим поводом у броју 2-3 Правног саветника (у 
штампаном облику) односно у ИН-актима за јавни сектор (у електрон-
ском облику) објавили смо примере општих аката у области управљања 
финансијама:

• Правилник о финансијском планирању индиректног буџетског 
корисника,

• Правилник о буџетском рачуноводству за кориснике буџетских 
средстава, 

• Правилник о набавкама.
Напомињемо, да су примери правилника урађени као општи за све бу-
џетске кориснике применом процесног приступа (сагледавања активно-
сти које треба обавити у процесима и подпроцесима пословања носиоца 
активности, рокова, одговорности и др.) и интегрисаног приступа (по-
везаност са прописима, организационим актима и другим документи-
ма) што представља добру полазну основу за сагледавање могућности 
у оквиру дигиталне трансформације послова правне службе у делу нор-
мативног уређивања пословања. 

Издавање потврде о плаћеном порезу и 
доприносима по одбитку за 2018. годину

Исплатилац прихода дужан је да лицу из чијег је прихода наплаћен по-
рез по одбитку, изда потврду о плаћеним порезима и доприносима по 
одбитку, у коју се уносе подаци о бруто приходу, трошковима, опорези-
вом приходу, олакшицама и по одбитку плаћеним јавним приходима у 
току 2018. године. Потврда се издаје за исплаћене приходе у периоду од 
1.1.2018. до 31.12.2018. године, без обзира на који се период исплата 
односи и  од значаја је за утврђивање годишњег пореза на доходак гра-
ђана. Наведену обавезу исплатилац прихода дужан је да изврши најка-
сније до 31.1.2019. године.

Како попунити потврду о плаћеним порезима из прихода физичког 
лица опширније у броју 1/19  часописа БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО.

http://www.obrazovni.rs/EI/
http://www.obrazovni.rs/EI/
http://www.obrazovni.rs/EI/
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I. НОВИ ПРОПИСИ ДОНЕТИ У  
ПРЕТХОДНОЈ СЕДМИЦИ

• НОВИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ СВИХ КОРИСНИКА 
ЈАВНИХ СРЕДСТАВА
 » У претходној седмици није било нових прописа од значаја за 

пословање свих корисника јавних средстава
• НОВИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ 

ДЕЛАТНОСТИ

Службени гласник РС, број 2 од 16.1.2019. 

Државна управа и локална самоуправа
• Уредба о изменама и допунама Уредбе о начелима за 

унутрашње уређење и систематизацију радних места у 
министарствима, посебним организацијама и службама Владе 

• (ступа на снагу 24. јануара 2019.) 
• Уредба о изменама и допунама Уредбе о разврставању радних 

места и мерилима за опис радних места државних службеника 
(ступа на снагу 24. јануара 2019.)

• Уредва о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних 
места у државним органима (ступа на снагу 24. јануара 
2019, изузев члана 3. ове уредбе у делу који се односи на 
учествовање на интерном конкурсу државних службеника 
који су у радни однос на одређено време примљени након 
спроведеног јавног конкурса због привремено повећаног обима 
посла, који се примењује од 1. јануара 2021.)

• Уредба о вредновању радне успешности државних службеника 
(ступа на снагу 24. јануара 2019.)

• Уредба о оцењивању службеника (ступа на снагу 24. јануара 
2019.)

Локална самоуправа
• Правилник о посебној врсти објеката и посебној врсти радова 

за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као 
и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се 
изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као 
и обиму и садржају и контроли техничке документације која се 
прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи 
(ступа на снагу 17. јануара 2019.)

Просвета
• Правилник о ближим условима, начину рада, активностима 

и саставу Тима за каријерно вођење и саветовање у средњој 
школи која реализује образовне профиле у дуалном 
образовању (ступа на снагу 24. јануара 2019.) 

Здравство
• Правилник о Номенклатури здравствених услуга на 

секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите (ступа 
на снагу 24. јануара 2019, а примењује се од 1. јуна 2019.) 

• Правилник о изменама и допунама Правилника o медицинско-
техничким помагалима која се обезбеђују из средстава 
обавезног здравственог осигурања (ступа на снагу 24. јануара 
2019.)  
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Бесплатан примеракСлужбени лист АП Војводине, број 3 од 11.1.2019.

Локална самоуправа
• Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта 

на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката 
у области локалног и регионалног економског развоја (ступила 
на снагу 11. јануара 2019.) 

• Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве 
предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и 
суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног 
економског развоја (ступила на снагу 11. јануара 2019.)

Просвета
• Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта 

на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката 
у области предшколског и основног образовања и васпитања 
(ступила на снагу 11. јануара 2019.)

• Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве 
предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и 
суфинансирање пројеката у области предшколског и основног 
образовања и васпитања (ступила на снагу 11. јануара 2019.)

Здравство
• Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта 

на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката 
у области здравствене заштите (ступила на снагу 11. јануара 
2019.)

• Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве 
предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и 
суфинансирање пројеката у области здравствене заштите 
(ступила на снагу 11. јануара 2019.) 

Спорт
• Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта 

на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у 
области развоја спорта (ступила на снагу 11. јануара 2019.)

• Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве 
предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и 
суфинансирање пројеката у области развоја спорта (ступила на 
снагу 11. јануара 2019.)

Култура
• Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта 

на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у 
области културе (ступила на снагу 11. јануара 2019.)

• Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве 
предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и 
суфинансирање пројеката у области културе (ступила на снагу 
11. јануара 2019.) 
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Бесплатан примеракII. ПРОПИСИ У СКУПШТИНСКОЈ ПРОЦЕДУРИ

ПРЕДЛОЗИ ЗАКОНА који још нису уврштени у дневни ред седнице На-
родне скупштине: 
• Предлог закона о поштанским услугама
• Предлог закона о рачунању времена
• Предлог закона о изменама и допунама Закона о основном 

образовању и васпитању
• Предлог закона о изменама и допунама Закона о предшколском 

васпитању и образовању
• Предлог закона о допуни Закона о комуналним делатностима
• Предлог закона о изменама и допунама Закона о ученичком и 

студентском стандарду
• Предлог закона о изменама и допунама Закона о основама 

система образовања и васпитања
• Предлог закона о Централном регистру становништва.

III. ПРОПИСИ У НАЈАВИ

У министарствима се тренутно налазе следећи НАЦРТИ ЗАКОНА: 
• 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 здравственој заштити
• Закон о здравственом осигурању
• 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 јавним набавкама.
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Програми преквалификација НСЗ

Министарство за рад саопштило је да преквалификације у области ИТ 
даје добре резултате, али да је потребно да се програм преквалификаци-
је прошири и на друга за-нимања, пре свега она која траже послодавци. 
У Акционом плану за 2019. мање је него раније ИТ стручњака, али је сада 
у фокусу доста других, дефицитарних занимања, а преквалификације ће 
бити посебно усмерене на људе који су завршили гимназије. Нај-траже-
нији профили су: кувар, конобар, возач, оператер на ЦНЦ машинама, 
заваривач, машински техничар, а што се тиче високе стручне спреме ту 
су економисти, инжењери машинства, професори страних језика, лекари 
са одређеним специјализацијама.

Нова класификација занимања у примени од 1. 
јануара 2019. године

Надлежно министарство за рад је у сарадњи са Привредном комором 
Србије и Националном службом за запошљавање у децембру одржало 
пет једнодневних инфо-сесија у Београду, Новом Саду, Суботици, Кра-
гујевцу и Крушевцу, са циљем упознавања послодаваца и других кори-
сника са шифарником занимања. У јануару ће бити одржано још пет 
информативних сесија и то: у Београду (16. и 30.), у Нишу (18.), у Заје-
чару (23.) и у Ужицу (25.). Осим тога, припремљени су и приручници за 
примену Јединственог кодекса шифара за уношење и шифрирање пода-
така у евиденцијама у области рада и формиран је портал на интернет 
страници надлежног министарства за рад, и Националне службе за за-
пошљавање, како би корисници могли да добију одговоре на сва питања. 

Привредна комора Србије  - пример подршке 
процесу дигитализације

Пројектом комора Аустрије и Србије коју финансира Аустријска развој-
на агенција, предвиђена је помоћ аустријских колега у креирању подза-
конских и интерних коморских аката неопходних да би се и у Србији у 
потпуности успоставио систем дуалног образовања. Аустријска комора 
подржавa и увођење десет нових дуалних образовних профила и успо-
стављање Wеб платформе са свим информацијама о дуалном образова-
њу намењеним компанијама, школама, ученицима и њиховим родите-
љима. На овај начин постојаће и јединствена и комплетна база података 
о дуалном образовању, чији ће администратор бити ПКС. То ће, даље, 
омогућити компанијама да електронски подносе захтеве за закључива-
ње и раскид уговора, увођење нових и модернизацију постојећих обра-
зовних профила, као и пријаве за акредитацију и инструктора за обуку. 



Најпоузданији линк за буџетско пословање        www.obrazovni.rs

9

Понедељник
Недељни пословни информатор 

за буџетске кориснике

Е Л Е К Т Р О Н С К О   И З Д А Њ Е

број 194, од 14. до 21. јануара 2019. године, 
Издавач „Образовни информатор” 
Уређује Уреднички колегијум: Марица Ивић, Срђа Николић,
Драгана Милосављевић и Милица Мишнић
Бесплатан примеракВЕСТИ

Конкурс за дигитализацију културног наслеђа и 
савременог стваралаштва

Министарство културе и информисања расписало је 11. јануара 2019. 
Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката из области ди-
гитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у Републи-
ци Србији у 2019. који је отворен до 11. фебруара 2019, а право учешћа 
на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована 
за обављање делатности културе, физичка лица, правна лица која по-
слују у области ИКТ, као и други субјекти у култури, осим установа кул-
туре чији је оснивач Република, који се финансирају сходно члану 74. 
Закона о култури. Пријаве се подносе на конкурсном формулару који се 
може преузети са сајта Министарства.

За службенике ЈЛС у 2019. години покренуће се 
апликација „Огласна табла“ 

Службеници у органима локалне самоуправе добијаће све потребне ин-
формације и новости везане за њихов рад, преко апликације „Огласна 
табла”, коју ће у 2019. години покренути Министарство државне управе 
и локалне самоуправе. Апликација треба да омогући службеницима да 
у сваком тренутку, правовремено, имају информације о активностима 
у оквиру реформе јавне управе, као што је нпр. примена одређених за-
кона, појашњавање новина, контакт особу коју могу да питају за сваку 
недоумицу, као и о оглашавању слободних радних места и могућности-
ма за стручно усавршавање. У пилот фази овог пројекта апликацију ће 
тестирати 10 општина, а у 2020. години уследиће умрежавање свих оп-
штина и градова у Србији. 

Владимиру Табашевићу 65. „НИН”-ова награда

Добитник 65. НИН-ове награде за роман године је Владимир Табашевић 
за књигу „Заблуда Светог Себастијана”, у издању „Лагуне”, саопштио је 
15. јануара 2019. жири за доделу ове награде, која ће Табашевићу бити 
свечано уручена у понедељак, 21. Јану-ара. Владимир Табашевић рођен 
је 1986. у Мостару под пуним именом Бошњак Таба-шевић Владимир. 
Студирао је филозофију у Београду. До сада је објавио четири књиге по-
езије. На конкурс је пристигло преко 200, а у најужем избору било је 12 
романа.
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Државна секретарка у Министарству трговине, туризма и телеко-
муникација Татја-на Матић уручила је 19. јануара 2019. награде 
младим физичарима из Србије који су ос-војили бронзане меда-
ље на Међународној јуниорској научној олимпијади у Боцвани за 
основце и поручила да ће држава наставити да подржава таленто-
вану децу. Медаље су освојили: Лука Царевић и Алекса Ђорђевић 
из Ниша, Душан Бегуш из Шапца, Невена Стојковић и Алекса Соти-
ров из Београда, Никола Спасић из Аранђеловца. Министар-ство је 
у 2018. одвојило 1,2 мил. дин. за организацију такмичења младих 
физичара. 

О трошку РФЗО још 61 лек

На новој „позитивној листи” лекова коју је формирао РФЗО наћи 
ће се 61 нови лек. На новој листи лекова наћи ће се и терапиј-
ске алтернативе лекова за кардиоваскуларна обољења, дијабетес 
и реуматолошка обољења, као и иновативни лекови за пацијенте 
који болују од псоријазе и метастатског меланома, а који су БРАФ 
позитивни. Нову листу лекова Влада Србије усвојиће на некој од 
наредних седница.

Контакт телефон РФЗО за грађане

РФЗО подсећа да је крајем новембра 2018. отворен контакт – центар 
при Фонду, у коме грађани могу да сазнају своја права када је реч о 
здравственом осигурању. Број контакт – центра за све информације је 
0700/333 – 443 (по цени локалног позива) и 011/73-50-900 за позиве 
преко мобилних мрежа и из иностранства. Мејл на који грађани могу да 
затраже информације је kontakt.centar@rfzo.rs, а број инфо – линије 
на којој грађани могу да се распитају о лечењу у иностранству о трошку 
РФЗО или буџетског фонда Министарства здравља је 011/2053-683.

Отворена СОС линија за спречавање самоубистава

У Србији сваке године око 1.500 људи изврши самоубиство, што нашу 
земљу сврстава на 13. место у Европи, а како би се спасили људски жи-
воти у Клиници за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић”, данас је 
отворена Национална СОС линија за превенцију суицида.
На телефонски број 011/7777-000, могу се јавити они који помишљају 
на самоубиство или њихова породица, а са њима ће разговарати психи-
јатри, психолози, социјални радници.
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трећину лечења

Према новом предлогу закона, који је пре десетак дана ушао у скупштин-
ску про-цедуру, сваки грађанин ће морати да се одазове на скрининг 
прегледе карцинома дојке, грлића материце и дебелог црева, а уколико 
се не одазове, а дође до обољења, РФЗО неће платити цело лечење, већ 
ће грађанин, уколико оболи од карцинома, платити 35% из свог џепа, 
и то није казнена политика, већ жеља да се промени свест грађана, са-
оп-штило је Министарство здравља Србије. Нови закон предвиђа да сви 
грађани морају да се одазову на три скрининг прегледа – за тумор дојке, 
тумор грлића материце и тумор дебелог црева, а уколико им искрсне 
нека обавеза, породична или пословна, за недола-зак на скрининг се 
мора донети оправдање.

Европска недеља превенције рака грлића материце

Европска недеља превенције рака грлића материце траје од 20. до 27. 
јануара 2019. Сваке године само у Европи тај карцином се открије код 
60.000 жена, а половина од тог броја премине. У Србији свакога дана 
једна жена умре, а четири оболе од овог рака. Европска недеља пре-
венције рака грлића материце усмерена је на рано откривање болести и 
њеним обележавањем почињу јавне и превентивне активности које треба 
да резултирају одласком жена код гинеколога једном у три године на 
„Папаниколау” преглед, који је уз редовне гионеколошке прегледе најбо-
љи метод раног откривања рака. Скрининг прегледи се у Србији спроводе 
од 2012. у 18 општина.

Приоритети Министарства привреде у 2019.

Министарство привреде ће се у 2019. фокусирати на четири приоритета: 
1) пита-ње приватизације и стечаја, 2) инвестиције, тј. нова улагања; 3) 
сектор малих и средњих предузећа; и 4) наставак реализације инфра-
структурних пројеката (68 у 2019.)., најавио је државни секретар у Ми-
нистарству привреде Драган Стевановић. Он је додао да је 2018. била 
најбоља за привреду Србије у протеклих 10 година, а најпозитивније је 
оце-њена приватизација РТБ Бор.

АПР: Око 22.400 предузећа гаси се 1. јула

Агенција за привредне регистре (АПР) саопштила је да ће око 22.400 
предузећа у Србији за пет месеци престати да постоји, тј. биће при-
нудно ликвидирано, у складу са новим законом о привредним дру-
штвима, пошто су се стекли разлози за принудну ли-квидацију, због 
недостављања финансијских извештаја за претходне три године. 
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Изложба о Николи Тесли у Јапану од 26. јануара

Изложба „Никола Тесла – српски генијални изумитељм Едисонов 
ривал”, која презентује најважније сегменте везане за његов жи-
вот, идеје и достигнућа као допринос савременој цивилизацији и 
будућим генерацијама, биће отворена у музеју „Солар” у Ја-па-
ну 26. јануара. Три тоне експоната – светлосних панела, радних 
модела, макета лабо-раторија и изума кренуло је из Београда ка 
граду Хофу. Ову изложбу је у Музеју науке и технологије у Шан-
гају у децембру видело је 600.000 људи. После Јапана изложба 
ће бити постављена у Никозији и Атини (у септембру), а у току су 
преговори о гостовању у Москви, УАЕ, Мароку и Египту.

ЕУ продужава век техничким уређајима 

ЕУ планира да уведе такозвано право на поправку, тј. серију предлога 
који би натерали произвођаче да праве квалитетније и самим тим ду-
готрајније уређаје, за које би постојали резервни делови и који би могли 
лакше да се поправљају. То би значило како потрошачима, тако и за еко-
логију – умањило би хиљаде тона отпада. Уочено је да су нови уређаји 
најчешће неупотребљиви ако се покваре након истека гаранције, а 1960-
их и 1970-их су могли да се користе и 30, 40, и више година, због чега ће 
ускоро грађани ЕУ и појединих делова САД добити „право на поправку”. 
Европски предлог односи се на расвету, ТВ и велике кућне апарате. План 
ЕУ, који разматра и 18 држава САД, комплексан је и контроверзан, а про-
извођачи кажу да су предложена правила поправке превише стриктна и 
да ће отежати иновације.

Стиже вирус грипа АХ1Н1

Србију ускоро очекује врхунац епидемије 
грипа који стиже из Хрватске, где је однео 
седам живота, а лекари се боре за живот 
26 особа. У Србији су дозе вакцина иско-
ришћене, а за вакцинацију је и касно јер 
је за имунизацију потребно 14 до 21 дан. 
Најугроженији су хронични болесници и 
старији од 65 година, кажу у Заводу за 
заштиту здравља у Београду. Од акутних 
респираторних инфекција од 7. до 13. ја-
нуара оболело је 13.910 грађана, а међу 
њима 30% су оболелих у узрасту од пет до 
19 година, од 20 до 64 године њих 5.536, 

и старијих од 65 година 1.876 особа. У узрасту од 1 до 4 године оболело 
је 2.372 детета, а код 56 особа констатовано је обољење слично грипу.

Отворен нови луксузни хотел у центру Копаоника

Компанија МК Ресорт саопштила је да је 11. јануара 2019. отворила још 
један хотел на Копаонику „Горски Хотел & Спа”, са четири звездице, се 
простире се на девет нивоа и има 97 луксузних соба и 21 апартман, а 
смештен је надомак ски стазе Мало језеро. Поседује и ексклузиван „a la 
carte” ресторан и ресторан за скијаше, Спа центар, затворени базен са 
погледом на ски стазу, сауне, хамам, руску бању, ледену фонтану, сла-
ну собу и тепидаријум и велики избор спа третмана и модеран фитнес 
центар, Конгресни центар са 470 седећих места и мултифункционалном 
салом од 470 квм.
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ЗАНИМЉИВИ ДАТУМИ
22.јануар: 
Дан почетка рада Позоришта „Стерија” у Вр-
шцу (1921.) 
Дан када је Ксенија Атанасијевић постала 
прва жена – доктор наука на Београдском 
универзитету (1922.)
23. јануар:
Дан када је краљ Милан Обреновић установио 
Орден Светог Саве за заслуге у просвети, књи-
жевности, цркви и лепим уметностима (1883.)

25. јануар:
Дан када је штампан први број листа „Поли-
тика” (1904.)
26. јануар:
Светски дан образовања о заштити животне 
средине

27. јануар:
Свети Сава (први српски архиепископ, свети-
тељ, просветитељ, полиглота, дипломата, ко-
смополита...) – школска слава
28. јануар:
Европски дан заштите података о личности

Академија посвећена Владети Јеротићу

Свечана Академија посвећена академику Владети Јеротићу одржана је 
19. јануара 2019. у препуној Комбанк дворани која је била премала да 
прими поштоваоце професо-ра, књижевника, психотерапеута, народног 
просветитеља и академика Српске академи-је наука и уметности (САНУ), 
који је преминуо 4. септембра прошле године. О Владети Јеротићу као 
мислиоцу, филозофу, научнику, академику, хуманисти и као човеку, го-
во-рили су, поред осталих и: академик Душан Ковачевић, психолог Жарко 
Требјешанин, професорка културологије Зорица Томић, глумац Небојша 
Дугалић и многи други.

„Негујмо српски језик”

Министарство културе и информисања Србије саопштило је да од 21. ја-
нуара 2019., почиње, тј. да се насравља акција „Негујмо српски језик”, 
која се бави неговањем и заштитом српског језика, писма, опште језичке 
културе и писмености, и то у два нова програмска облика. На билбор-
дима широм Београда биће изложени постери са изабра-ним народним 
пословицама и загонеткама који на ефектан начин сведоче о значају срп-
-ског језика, а у фебруару ће се у највећим градским центрима Србије 
одржати „Караван културе говора”, који ће, уз друге стручне сараднике, 
водити француски хуманитарац Арно Гујон, стари сарадник акције „Не-
гујмо српски језик”.
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Ваше коментаре и сугестије можете послати овде.
Образовни информатор
Цара Лазара 5А, Београд, п.фах 25
Тел/факс: 011/3286 489; 3286 494 

Тек. рачуни: 265-1630310006149-98, 220-31313-49,  
355-1006799-20, 285-0014063160001-95  
ПИБ: 100037959, Шифра делатности: 8560,  
Матични број: 17196707
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