
  
 

организује 
С Е М И Н А Р 

„ПОСЛОВАЊЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У СКЛАДУ СА НОВИМ  
ЗАКОНОМ И ПРАВИЛНИЦИМА“ 

Београд, ,,Славија'' (Светог Саве 1-9)  
24.11.2017. (петак) 

(са почетком у 10.00 часова) 

 
          Семинар је намењен: ▪ Ректорима, Деканима, Директорима ▪ Секретарима/Правницима ▪ Руководиоцима 

финансијских и рачуноводствених служби  
 

На овом семинару ћете сазнати:  

 Које су новине у Закону о високом образовању; 
 Које су новине у новодонетим правилницима; 
 Које су нове пословне обавезе органа високошколских установа у примени Закона и Правилника; 

П  Р  О  Г  Р  А  М   

           Поздравна реч: Проф. др Ана Ланговић Милићевић, државни секретар у Министарству просвете, 
науке и технолошког развоја 

 
1. УПОЗНАВАЊЕ СА НОВИНАМА У ЗАКОНУ О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ  
2. УПОЗНАВАЊЕ СА НОВОДОНЕТИМ ПРОПИСИМА (Правилник о стандардима и поступку за 

акредитацију студијских програма, Правилник о стандардима и поступку за акредитацију 
високошколских установа, Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање 
квалитета високошколских установа, Правилник о стандардима и поступку за спољашњу 
проверу квалитета високошколских установа, Правилник о стандардима за почетну 
акредитацију високошколских установа и студијских програма) 

3. ФИНАНСИРАЊЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У СКЛАДУ СА НОВИМ ЗАКОНОМ 

4. НАЧИН УТВРЂИВАЊЕ ШКОЛАРИНЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ  УСТАНОВА  

5. УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ СТЕЧЕНОМ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА 

6. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА  

 
 Предавачи:   Георгије Марић, главни уредник за прописе 
                                Вукашин Петровић, саветник за Високо образовање  у Образовном инфоматору 
                               Регина Раделић, одговорни уредник за област Буџетски систем  у Образовном инфоматору 
 Семинарски материјал: ЦД-презентације предавача, Нови Закон о високом образовању, Приказ промена у Закону 
и Правилницима, Модел правилника о стицању и расподели, Упутство о начину утврђивања школарине, 
Финансирање установа високог образовања у складу са новим законом (текст из ,,Буџетског рачуноводства''бр.  
21/17) 
 Пријава учешћа: Након извршене уплате, доставити попуњене и оверене Пријаве: 

 на е-mail: korisnickiservis@obrazovni.rs или путем Е-пријаве преко сајта: www.obrazovni.rs  или  
  факсом на број: 011/3286-494, 26-24-434. 

 КОТИЗАЦИЈА    
- За претплатнике на комплет часописа Образовног информатора: 3.900,00 дин.  

- За остале учеснике: 6.900,00 дин. 
* Наведене цене су са ПДВ-ом.  
** Овим Упитником (линк), можете стећи право учешћа на овом семинару по нижој, претплатничкој цени, уколико исти 

доставите до 15.11.2017.године. Попуњен Упитник послати на мејл: oiprosveta@obrazovni.rs  

Ближе информације: Кориснички сервис 
(011)2624 434 

Д о б р о д о ш л и! 
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