
 

  

 
 

После ЕИС-а и ВебЦенуса, у систем Просвете Републике Србије је од септембра месеца 2016. године уведен 
јединственим информационим систем ДОСИТЕЈ. Решеност Министарства да ова апликација заживи и буде 
успешни алат свим установама образовања у планирању, евиденцији али и у обавезујућем правно-економском 
извештавању, је јасна и представља радну обавезу. 

Искуства у досадашњем четворомесечном коришћењу су обећавајућа са општим закључком да је потребна 
додатна едукација самих одговорних лица за рад са информационим системом у појединим установама. 

Уочени проблеми у раду су системски.  

Наши стручни тимови економиста, правника и информатичара, планирају да уочене проблеме објасне те едукују 
полазнике за самостални рад. 

Планирамо и да на свако конкретно питање полазника припремимо одговор са циљем да будуће пријаве 
извештаја кроз овај информациони система за сваку установу буду потпуне, ефикасне и  тачне. 

Проблема је доста али и решења за сваки од њих. 

 

СТРУЧНИ СЕМИНАР 
„ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ДОСИТЕЈ - ПРАВИЛАН УНОС ПОДАТАКА” 

  
ПРОГРАМ СЕМИНАРА 

● I ДЕО ●  
од 10.00 до 11.30 часова 

 

 ПРИСТУП СИСТЕМУ И УНОС ОСНОВНИХ ПОДАТАКА О УСТАНОВИ 

 Основе коришћења програма – приступ и пријава 

 Структура програма Доситеј – модули и обавештења 

 Унос основних података о школској установи 

 Минули рад 

 Проценат увећања укупног коефицијента 

 Подаци о зградама у матичној школи и издвојеним одељењима 

 Унос површине учионица и веза са ненаставним особњем 

 Унос грејних површина 

 Унос броја ученика којима се припрема храна 
 

     Кафе пауза од 11.30 до 12.00 часова   

 

● II ДЕО ●  
од 12.00 до 13.30 часова 

 УНОС СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ УСТАНОВЕ 

 Структура одељења и правилан унос 

o Примена Наставног плана и програма 

 Унос броја извршиоца 

o Наставно особље 

o Ван-наставно особље 

o Усаглашавање са Уредбом о шифарнику радних места 

 



 

o Правилник о цени услуга 

o Закон о одређивању максималног броја извршиоца у јавном сектору 

 Унос коефицијената запослених 

o Примена Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запосленима у јавним службама 

o Редефинисање назива радних места у складу са Уредбом о шифарнику радних места 

o Дефинисање коефицијента за различите стручне спреме и радне позиције 

o Унос технолошких вишкова 

     Ручак-послужење од 13.00 до 14:00 часова     

 

● III ДЕО ●  

од 14.00 до 16.00 часова 

 ПРАКТИЧАН РАД И ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 

 Практичан рад у програму са реалним примером установе 

o Унос свих података за дату установу 

o Практична провера свега наведеног 

 Питања и одговори 

o Одговори на унапред приспела питања Полазника 

o Одговори на директна питања Полазника 

 

 ПОДЕЛА СЕРТИФИКАТА 
 
 ПРЕДАВАЧИ: Саветници у Образовном информатору и стручна лица Школских управа. 
 
 ПРИЈАВА УЧЕШЋА:  Пријаве се врше директним обраћањем телефоном, мејлом или путем нашег 
Интернет сајта. Будући полазници се пријавом одлучују за један од понуђених термина у једном од понуђених 
15 градова Србије. БРОЈ УЧЕСНИКА ЈЕ ОГРАНИЧЕН! ПРИЈАВЕ СИ ПРИМАЈУ ДО ПОПУНЕ БРОЈА ПЛАНИРАНИХ 
МЕСТА! 
Попуњену Пријаву, послати најкасније 24 сата пре одабраног термина семинара. на мејл: 
korisnickiservis@obrazovni.rs; путем on-line формулара на сајту: www.obrazovni.rs или на факс: (011)3286-494.  
 

       МЕСТО И ДАТУМ ОДРЖАВАЊА СЕМИНАРА: 
       Београд, 24.01.2017.  Хотел Палас, Топличин Венац 23   Попуњен!          Ниш, 25.01.2017.  Герантолошки центар, Радних бригада 15 

Нови Сад, 30.01.2017. Хотел Путник, Илије Огњановића 24                         Сомбор, 01.02.2017.  Герантолошки центар, Првомајски булевар бб                                       
Зрењанин, 03.02.2017.  Град Зрењанин, Трг Слободе 10                                  Крагујевац, 06.02.2017. ОШ Станислав Сремчевић, Лазе  
Шабац, 08.02.2017.Висока школа струковних студија, Добропољска 5                                                               Маринковића 54   
Ужице, 10.02.2017. Град Ужице, Димитрија Туцовића 52                               Ваљево, 14.02.2017. Биће накнадно објављено                                                                                                  
Чачак, 17.02.2017. Регионални центар за образовање, Цара Душана бб   Краљево, 21.02.2017. Биће накнадно објављено                                                                                                      
Пожаревац, 23.02.2017. Пожаревачка гимназија, Симе Симића 1               Бор, 24.02.2017.  Школа за децу са посебним потребама Видовдан,  
Крушевац, 27.02.2017. Биће накнадно објављено                                                                                                                                  Моше Пијаде 31 
К.Митровица, 28.02.2017.   Биће накнадно објављено 

      Београд, 22.02.2017.  Хотел Палас, Топличин Венац 23 Додатни термин 
  

       ЦЕНА (Односи се на установу и важи за два полазника): 
ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ    3.870,00 дин са ПДВ 
ЗА НЕПРЕТПЛАТНИКЕ 4.930,00 дин са ПДВ   
  

Додатне информације: 
(011)3286 489; 2624-434 

marketing@obrazovni.rs ; korisnickiservis@obrazovni.rs 

 

Д о б р о д о ш л и !  
 

 
 Најпоузданији линк за буџетско пословање: www.obrazovni.rs  
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