
Недељни пословни информатор 
за буџетске кориснике

Е Л Е К Т Р О Н С К О   И З Д А Њ Е

број 196, од 28. до 4. фебруара 2019. године,  
Издавач „Образовни информатор”  
Уређује Уреднички колегијум:  
Марица Ивић, Срђа Николић, 
Драгана Милосављевић и Милица Мишнић 
Бесплатан примерак



Најпоузданији линк за буџетско пословање        www.obrazovni.rs

2

САДРЖАЈ

РЕЧ УРЕДНИКА  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   3
 » ВИ, 2019. ГОДИНА И БРУТО 
ОРГАНИЗАЦИЈСКА СРЕЋА

НАЈВАЖНИЈЕ ПОСЛОВНЕ  
ОБАВЕЗЕ У ОВОЈ СЕДМИЦИ    .   .   .   .   .  4

 » ДОНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ

 » НОВЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН ПЛАТА У 
ЈАВНОМ СЕКТОРУ

 » ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О СТВАРНИМ 
ВЛАСНИЦИМА РЕГИСТРОВНИХ СУБЈЕКАТА 
У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ –  
РОК 31. ЈАНУАР 2019.

 »  ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ 
ПОСЛОВНИХ ОБАВЕЗА 
 ОД 28.1. ДО 4.2.2019. 

ПРОПИСИ   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   6
 » I. НОВИ ПРОПИСИ ДОНЕТИ У ПРЕТХОДНОЈ 
СЕДМИЦИ

 » II. ПРОПИСИ У СКУПШТИНСКОЈ ПРОЦЕДУРИ
 » III. ПРОПИСИ У НАЈАВИ

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ    .   .   .   .   .  8
 » ИЗНОС ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ЗА  
НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

 » ПРИJAВА ИМOВИНE ФУНКЦИOНEРA 
ИСТИЧE 31. JAНУAРA 2019. ГOДИНE

 » БЕЗ ТРОШКОВА ЗА УНОШЕЊЕ АДРЕСЕ У 
ЛИЧНУ КАРТУ СА ЧИПОМ

 » ЗА 18 ПРОЈЕКАТА ТРИ МИЛИОНА ЕВРА 
БЕСПОВРАТНЕ ПОМОЋИ 

 » МОГУЋНОСТ КОРИШЋЕЊА ГОДИШЊЕГ 
ОДМОРА ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛАМА У 
ВРЕМЕ ЗИМСКОГ РАСПУСТА УЧЕНИКА

ВЕСТИ    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 10

 » ПРОШЛЕ ГОДИНЕ 53 СМРТНЕ ПОВРЕДЕ НА 
РАДУ, НАЈВИШЕ ОД 2006.

 » ПОЧЕЛО ДА РАДИ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ХИТНЕ 
ПОСТУПКЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

 » ОБЈАВЉЕНЕ ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА ЗА  
ПРИПРЕМУ МАЛЕ МАТУРЕ

 » СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
 » УВОДЕ СЕ ТРИ ПРОГРАМА РАНОГ 
ОТКРИВАЊА БОЛЕСТИ

ПОСЛЕ ПОСЛА    .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 11
 » ШТА ЈЕ БРУТО ОРГАНИЗАЦИЈСКА СРЕЋА?

ЗАНИМЉИВИ ДАТУМИ  .   .   .   .   .   .   . 12
КОНТАКТИ:    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 13



Најпоузданији линк за буџетско пословање        www.obrazovni.rs

3

РЕЧ УРЕДНИКА
ВИ, 2019. ГОДИНА И БРУТО ОРГАНИЗАЦИЈСКА СРЕЋА

Завршила се још једна пословна, буџетска година. Увелико 
сводимо билансе професионалне и личне. Остаје исписана 
додатна страница нашег рада и живљења. Наша Редакција се 
трудила да са своје стране чини све да се ваше професионалне, 
па последично и личне ситуације уз нашу подршку одвијају на 
најбољи могући начин.
Склони смо да у овом периоду правимо билансе – онога што 
је било, онога што је могло бити и да правимо планове за оно 
што желимо да буде. То је добра и важна животна тактика под 
условом да њене принципе поставимо квалитетно и да их са 
истрајношћу подржавамо.
Добра страна је чињеница да су могућности веће од оних које смо искористили. Увек можемо утицати на 
то да, с обзиром на своју позицију, људи постижу више и боље, да буду успешнији, да користе више своје 
потенцијале, да сарађују плодоносније, да живе задовољније. Нема никаквих оправдања за оно што не 
чинимо за добробит других.
У овом смислу, одговорност свих запослених у јавном сектору је велика али је и сатисфакција коју због 
тога имате огромна. Можда о томе ретко размишљате али мудрост каже  да човек има само оно што пружа 
другима, а Ајнштајн нам шаље поруку да у животу можемо остварити све што желимо ако довољном 
броју људи помогнемо да они остваре оно што желе.

Ко за то има бољу прилику од Вас?
Ви можете много тога да урадите, а да то није условљено неким спољним факторима. Могли бисмо 
тврдити да је срећа Ваше организације и Ваше делање. О чему је заправо реч? Одговор потражите у 
рубрици „После посла”. 

До следећег Понедељка,
Марица Ивић,

главни и одговорни уредник  
Образовног информатора
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НАЈВАЖНИЈЕ ПОСЛОВНЕ  
ОБАВЕЗЕ У ОВОЈ СЕДМИЦИ 
ДОНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ 
ПЛАНА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 
ЗА 2019. ГОДИНУ

Директни и индиректни корисници средстава 
буџета Аутономне покрајине Војводине дужни су, 
такође, да ускладе предлог финансијског плана са 
одобреним апропријацијама у буџету и да донесу 
финансијски план за 2019. годину, у року од 45 
дана од дана ступања на снагу Покрајинске олуке 
о буџету АПВ за 2019 годину односно до 3.2.2019. 
године.

НОВЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН 
ПЛАТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Влада Републике Србије је ускладила појединачне 
плате у јануару 2019. године са фискалним 
правилима утврђеним одредбама члана 27е 
Закона о буџетском систему. Основица за обрачун и 
исплату плата повећава се од плате за јануар 2019. 
запосленима у појединим делатностима у односу 
на висину основице утврђене за децембар прошле 
године, што је у складу са планираним повећањем 
и средствима обезбеђеним у буџету Републике 
Србије за 2019. годину. Подсећамо, Закон о 
платама државних службеника и намештеника 
прописује да се основице за запослене у  државним 
органима утврђују  Законом о буџету Републике 
Србије за 2019. годину, што је и учињено усвајањем 
овог закона и објављивањем током прошле године 
у Службеном гласнику РС број 95.

Преглед нових основица можете погледати 
овде.

ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА 
О СТВАРНИМ ВЛАСНИЦИМА 
РЕГИСТРОВНИХ СУБЈЕКАТА 
У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ 
РЕГИСТРЕ –  
РОК 31. ЈАНУАР 2019.

Законом о централној евиденцији стварних 
власника („Сл. гл. РС”, бр. 41/18) прописана 
је обавеза одређивања стварног власника 
регистрованог субјекта и евидентирања истог у 
Централну евиденцију стварних власника правних 
лица и других субјеката регистрованих у Републици 
Србији у складу са законом, коју води Агенција за 
привредне регистре. Овај закон примењује се на: 
привредна друштва (осим јавних акционарских 
друштава); задруге; огранке страних привредних 
друштава; пословна удружења и удружења, 
осим политичких странака, синдиката, спортских 
организација и удружења, цркава и верских 
заједница; фондације и задужбине; установе; 
представништва страних привредних друштава, 
удружења, фондација и задужбина.
Закон се не примењује на привредна друштва и 
установе у којима је Република Србија, аутономна 
покрајина или јединица локалне самоуправе једини 
члан, односно оснивач, као ни на предузетнике, 
јавна акционарска друштва, привредна друштва у 
стечају и принудној ликвидацији.
Више о уносу података у Централну евиденцију 
стварних власника можете сазнати на интернет 
страници Агенције – Регистри/Централна 
евиденција стварних власника, одељак – Упутства, 
где су објављени Водич у сликама, и Корисничко 
упутство за употребу апликације за евидентирање 
стварних власника.

 

http://www.obrazovni.rs/EI/wp/novosti/nove-osnovice-za-obracun-plate/
http://www.apr.gov.rs/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.aspx
http://www.apr.gov.rs/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.aspx
http://www.apr.gov.rs/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.aspx
http://www.apr.gov.rs/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.aspx
http://www.apr.gov.rs/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.aspx
http://www.apr.gov.rs/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.aspx
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 ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ ПОСЛОВНИХ ОБАВЕЗА 
 ОД 28.1. ДО 4.2.2019. 

(ОД ПОНЕДЕЉКА ДО ПОНЕДЕЉКА)

Ред. Бр. Корисник/ Орган Обавеза

1 2 3

у року од 45 дана 
од дана ступања на 

снагу одлуке о буџету 
локалне власти 

за 2019. годину, 
тј. Најкасније до 

12.2.2019. 

Директни и индирекнти 
корисници средстава 

буџета локалне власти 
који по закону имају 
обавезу доношења 

финансијског плана, 
односно они који 
по закону немају 

обавезу доношења 
финансијског плана

Доносе финансијски план за 2019. годину, усаглашен 
са одобреним средствима из буџета а на основу 

обавештења о додељеним средствима од надлежног 
директног буџетског корисника.

Они који по закону немају обавезу доношења 
финансијског плана, доносе плaн зa кoришћeњe 

oнихв aпрoприjaциja зa кoje oбим и нaмeнa 
ниje унaпрeд зaкoнoм oдрeђeнa и тo пo ближим 

нaмeнaмa и aктивнoстимa за 2019. годину

31. јануар

Сви послодавци

Издавање потврде о плаћеним порезима и 
доприносима по одбитку од стране пореског плаца, 
односно пореског посредника, за 2018. годину лицу 

из чијег прихода су плаћени јавни прходи на обрасцу 
ППП ПО.

Сви послодaвци

Послодавац доставља запосленом обрачун зараде, 
односно накнаде зараде за децембар 2018. године. 
Уколико није извршена исплата зараде, послодавац 

је дужан да уз обрачун достави и обавештење о томе, 
као и да наведе разлоге због којих није извршена 

исплата.

Сви послодавци

Обрачун и уплата доприноса за обавезно социјално 
осигурање на најнижу месечну основицу, уколико 
послодавац није исплатио зараду за претходни 

месец.

3. фебруар*

Директни и индирекнти 
корисници средстава 

буџета АПВ који 
по закону имају 

обавезу доношења 
финансијског плана

Доносе финансијски план за 2019. годину, усаглашен 
са одобреним средствима из буџета АПВ на основу 
обавештења о додељеним средствима од надлежног 

директног буџетског корисника

*Рокови се, у случају да падају у недељу или у дане државних празника, као и у друге дане када 
орган пред којим треба предузети радње не ради, померају на први наредни радни дан, у 
складу са одредбама члана 80. Закона о општем управном поступку („Сл. гл. РС” бр. 18/16).
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ПРОПИСИ 
I. НОВИ ПРОПИСИ ДОНЕТИ У 
ПРЕТХОДНОЈ СЕДМИЦИ

НОВИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ 
СВИХ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС бр. 3 од 19.1.2019.
• Уредба о утврђивању Програма подршке 

развоју пословне инфраструктуре за 2019. 
годину (ступа на снагу 20. јануара 2019)

• Одлука о измени Одлуке о одређивању 
одговорних лица и тела за управљање 
програмима претприступне помоћи Европске 
уније у оквиру инструмента за претприступну 
помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године 
(ступа на снагу 20. јануара 2019)

• Правилник о изменама Правилника о ближим 
условима, начину и поступку остваривања 
ослобођења од плаћања акцизе на 
производе које произвођач, односно увозник 
продаје дипломатским и конзуларним 
представништвима и међународним 
организацијама, као и на деривате нафте, 
биогорива и биотечности који се продају на 
основу међународног уговора (ступа на снагу 
20. јануара 2019)

• Одлука о изменама Одлуке о утврђивању 
Програма за решавање вишка запослених у 
поступку приватизације за 2015, 2016, 2017. и 
2018. годину (ступа на снагу 27. јануара 2019)

• Правилник о евиденционој пријави и одјави 
сезонских радника (ступа на снагу 20. јануара 
2019) 

• Уредба о утврђивању Програма коришћења 
средстава Буџетског фонда за финансирање 
активности и мера унапређења и развоја 
области електронских комуникација и 
информационог друштва у 2019. години 
(ступа на снагу 27. јануара 2019)

 
 
 
 
 

НОВИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ 
ПОЈЕДИНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

Локална самоуправа

• Уредба о расподели подстицаја у 
пољопривреди и руралном развоју у 2019. 
години (ступа на снагу 20. јануара 2019)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ бр. 4 од 
15.1.2019. године

НОВИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ 
СВИХ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА 
• Анекс Колективног уговора за органе 

Аутономне покрајине Војводине (ступа на 
снагу 15. јануара 2019) 

• Правилник о ближим условима и поступку 
остваривања права на матерински додатак за 
незапослене мајке за треће или четврто дете 
(ступа на снагу 16. јануара 2019)

НОВИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ 
ПОЈЕДИНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

Локална самоуправа

• Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о 
Годишњем програму коришћења средстава 
из Буџетског фонда за шуме Аутономне 
покрајине Војводине за 2019. годину

Здравство

• Одлука о поступку и критеријумима за 
доделу буџетских средстава Покрајинског 
секретаријата за здравство за изградњу, 
одржавање и опремање здравствених 
установа чији је оснивач Аутономна покрајина 
Војводина (ступа на снагу 15. јануара 2019) 

Наука

• Правилник о критеријумима 
за суфинансирање учешћа на 
научним скуповима у иностранству 
научноистраживачких радника и студената 
који су показали посебне резултате (ступа на 
снагу 23. јануара 2019)
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II. ПРОПИСИ У 
СКУПШТИНСКОЈ 
ПРОЦЕДУРИ

ПРЕДЛОЗИ ЗАКОНА који још 
нису уврштени у дневни ред 
седнице Народне 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

• Предлог закона о 
здравственом осигурању

• Предлог закона о изменама 
и допунама Закона о Српској 
књижевној задрузи

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 здравственој заштити 
• 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 
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ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ИЗНОС ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ЗА  
НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

Републички завод за статистику Србије објавио 
је податке о просечним зарадама по запосленом 
за новембар 2018. године који износи: 69.949 
динара, тј. 50.556 без пореза и доприноса износи.
Индекс просечне зараде за месец новембар 2018. 
у односу на претходни месец износи 101,4; индекс 
просечне зараде без пореза и доприноса у односу 
на претходни месец износи 101,3.

ПРИJAВА ИМOВИНE 
ФУНКЦИOНEРA ИСТИЧE  
31. JAНУAРA 2019. ГOДИНE

Функциoнeри су дужни дa пoднeсу извeштaj o 
имoвини и прихoдимa дo 31. јaнуaрa 2019. године сa 
стaњeм нa дaн 31. дeцeмбрa 2018. године, у случају 
да je дoшлo дo битних прoмeнa у oднoсу нa пoдaткe 
из раније пoднeтoг извeштaja. 
Подсећамо да су фунционери који имају обавезу 
подношења овог извештаја према Закону о Агенцији 
за борбу против корупције, изaбрaна, пoстaвљeна 
или имeнoвaна лица у oргaнима Рeпубликe Србиje 
(РС), aутoнoмнe пoкрajинe (АП), jeдиница лoкaлнe 
сaмoупрaвe (ЈЛС)  и у oргaнима jaвних прeдузeћa 
и приврeдних друштaвa, устaнoвa и других 
oргaнизaциja чиjи je oснивaч, oднoснo члaн РС, АП и 
ЈЛС и  друга лица кoje бирa Нaрoднa скупштинa.
Битна прoмeна је свaкa прoмeнa пoдaтaкa из 
извeштaja o имoвини и прихoдимa, кoja сe oднoси 
нa имoвину, чиja врeднoст прeлaзи изнoс гoдишњe 
прoсeчнe зaрaдe бeз пoрeзa и дoпринoсa у Рeпублици 
Србиjи.
Када Рeпублички зaвoд зa стaтистику утврди тaчaн 
изнoс гoдишњe прoсeчнe нeтo зaрaдe у 2018. гoдини 
у Рeпублици Србиjи, пoдaтaк o тoмe бићe oбjaвљeн и 
нa интeрнeт прeзeнтaциjи Aгeнциje за борбу против 
корупције.

БЕЗ ТРОШКОВА ЗА УНОШЕЊЕ 
АДРЕСЕ У ЛИЧНУ КАРТУ СА 
ЧИПОМ

Влада Србије донела је 24. јануара 2019., на 
предлог МУП-а одлуку која се односи на издавање 
трајних личних карата, а која предвиђа да ће 
грађани убудуће бити ослобађени плаћања било 
каквих трошкова за издавање личне карте са чипом, 
у случају када се уписује адреса пребивалишта за 
улице које претходно нису имале назив или кућни 
број. Грађанима који поседују личну карту са чипом 
податак о називу улице и кућног броја биће унет у 
чип, без промене обрасца личне карте и такође без 
плаћања таксе или накнаде, а сви трошкови пашће 
на терет буџета Србије.

ЗА 18 ПРОЈЕКАТА ТРИ МИЛИОНА 
ЕВРА БЕСПОВРАТНЕ ПОМОЋИ 

Циљ ЕУ интеграција је равномеран и одржив 
регионални развој, и путем јачања међуопштинске 
сарадње. Са три милиона евра бесповратне помоћи, 
ЕУ финансира 18 пројеката пописа и управљања 
јавном имовином у 48 локалних самоуправа. 
Петину новца обезбедиле су општине и градови, 
који желе да утврде чиме располажу и уз газдовање 
имовином, попуне буџете и привуку инвеститоре, 
а добар знак је што је сада за један пројекат 
заједнички конкурисало и до седам градова и 
општина, саопштило је ресорно министарство.
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МОГУЋНОСТ КОРИШЋЕЊА 
ГОДИШЊЕГ ОДМОРА 
ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛАМА У 
ВРЕМЕ ЗИМСКОГ РАСПУСТА 
УЧЕНИКА

За ученике основних и средњих школа у (централној) 
Србији, други део зимског распуста почиње у петак 
1. фебруара 2019. године и траје до  четвртка, 14. 
фебруара 2019. године.
Државни празник Дан државности – Сретење 
празнује се нерадно 15. и 16. фебруара 2019. 

године (петак и субота), тако да се ученици враћају 
у клупе, односно почиње друго полугодиште у 
понедељак, 18. фебруара 2019. године.
Законом о основама система образовања и 
васпитања, између осталог је уређено и време 
коришћења годишњег одмора запослених у 
основним и средњим школама. У складу са 
наведеним, запослени у школи, по правилу, користе 
годишњи одмор за време школског распуста.  
Према томе, запослени у основним и средњим 
школама могу да користе годишњи одмор или 
део годишњег одмора и за време трајања зимског 
распуста ученика. 
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ВЕСТИ

ПРОШЛЕ ГОДИНЕ 53 СМРТНЕ 
ПОВРЕДЕ НА РАДУ, НАЈВИШЕ ОД 
2006.

У Србији су се протекле године догодиле 53 повреде 
на раду са смртним исходом, што је највише 
од 2006. године, а одузето је шест лиценци за 
обављање послова безбедности и здравља на 
раду. Чак 58% повреда са смртним исходом било 
је у области грађевинарства и прерађивачкој 
индустрији, чуло се 23. јануара 2019. на састанку 
надлежних у Палати Србија – представника 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања и Управе за безбедност и здравље 
на раду, који су одржали састанак са правним 
лицима и предузетницима који поседују лиценцу за 
обављање послова безбедности и здравља на раду.

ПОЧЕЛО ДА РАДИ ОДЕЉЕЊЕ ЗА 
ХИТНЕ ПОСТУПКЕ ЗАШТИТНИКА 
ГРАЂАНА

Одељење за хитна поступања Заштитника грађана, 
које ће се бавити проблемима грађана који не могу 
да чекају, јер свако одуговлачење може да изазове 
ненадокнадиву штету, почело је да ради 18. јануара 
2019. године. До сада се 122.000 грађана обратило 
тој институцији, било је 44.000 притужби, а 5.000 
препорука је прослеђено државним органима.

ОБЈАВЉЕНЕ ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА ЗА  
ПРИПРЕМУ МАЛЕ МАТУРЕ

Збирке задатака из српског језика, математике и 
комбинованог теста за припрему ђака који полажу 
малу матуру у Србији од 25. јануара 2019. могу 
да се набаве у књижарама или поузећем, саопштио 
је „Просветни преглед.” Збирке ће омогућити 
ученицима VIII разреда основних школа да што 
боље провере знање пре коначног изласка на 
пријемни испит у јуну, јер им приближавају модел 
задатака који ће се наћи на завршном испиту. Свака 
књига садржи по 450 задатака који су подељени 
на основни, средњи и напредни ниво, а на крају 
публикације су решења. Збирке су штампане и на 
језицима националних мањина, а ове године први 
пут и на бугарском.

СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ ЗА 2018. 
ГОДИНУ

Министарство просвете објавило списак добитника  
Светосавске награде за 2018. годину.
Списак на сајту Министарства.

УВОДЕ СЕ ТРИ ПРОГРАМА РАНОГ 
ОТКРИВАЊА БОЛЕСТИ

Три нова програма скрининга биће постепено 
уведена у 2019. и 2020. години, а превентивним 
прегледима раног откривања болести биће 
обухваћене кардиоваскуларне болести, депресије 
и дијабетес (шећерна болест), уз постојећа три 
скринига на: карциноме дојке, грлића материце и 
дебелог црева, саопштило је Министарство здравља. 
Стручне комисије већ раде на протоколима нових 
скрининга, односно дефинишу врсте прегледа и 
анализа које ће се радити у оквиру ових програма 
о трошку осигурања.

http://www.mpn.gov.rs/
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ШТА ЈЕ БРУТО  
ОРГАНИЗАЦИЈСКА СРЕЋА?

Појам смо извели из појма Бруто национална 
срећа.
Њега користе савремени економисти да би 
истакли чињеницу да мерење благостања 
једног друштва не треба ценити искључиво 
по економским критеријумима, него шире 
укључујући пре свега индикаторе пријатности 
и саосећања које повезује људе у друштву, 
смањује њихову отуђеност, појачава бригу 
за здравље, очување природе и окружења у 
коме живе и раде, враћа вредност породици и 
усмерава довољно средстава за образовање 
и развој демократије.
Ниједно друштво, ма колико економски било 
јако, не може бити срећно уколико добар 
део тог богатства не усмерава у задовољење 
наведених потреба, мада добар део њих 
и не зависи од материјалних могућности 
друштва. Да је то тако говори чињеница да је 
индекс бруто националне среће био највећи, 
управо тамо где је и настао, у материјално 
сиромашном Бутану, малој краљевини на 
Хималајима.
Како се друштвене вредности пре свега преламају 
кроз организације и начине на које се одвијају 
организацијски процеси тако се, и бруто 
национална срећа може посматрати кроз бруто 
организацијску срећу.

Шта би чинило организацијску срећу?
Како бисмо је дефинисали, у којим елементима 
организације се налази?
Директно у вредностима које негује, у начину на 
који је организована, у природи односа менаџера и 
запосленог, у односу запосленог према послу који 
ради, у односима међу запосленима…

Шта би то конкретно значило?
Необично али истинито, срећне организације нема 
без доброг менаџера*
Управо ви, као топ менаџер, генерални директор 
носите одговорност да се догађаји одвијају 
на најбољи могући начин. Ви сте мозак своје 
организације, ви сте њена иницијална и развијена 
воља, ви сте њена каписла акције, ви сте њена 
емоција. 
Око 230 радних дана у години ви делујете на све што 
се у организацији дешава. И не само у организацији. 
Ваши ефекти протежу се на породицу запосленог, 
његов однос према окружењу и у крајњој линији на 
друштво у коме живимо.

ПОСЛЕ ПОСЛА

*Руководилац и организатор послова, надзорник позорнице, редитељ; технички управник или директор у фабрикама; пословођа (Милан Вујаклија, Лексикон 
страних речи и израза)
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ЗАНИМЉИВИ ДАТУМИ
28. јануар:

Дан заштите података о личности

29. јануар:

1860. Рођен Антон Павлович Чехов (Таганрог, 
29.1.1860. – Баденвајлер, 16.7.1904.)
Приповедач и најзначајнији руски драмски 
писац. Значајнија дела су му: „Галеб“, „Ујка 
Вања“, „Три сестре“, „Вишњик“.

30. јануар: 

Дан смрти Фердинанда Поршеа, немачког 
конструктора аутомобила (1951.); 

31. јануар: 

Национални Дан без дуванског дима
1. фебруар: 
Дан штампања првог броја „Службеног листа 
Југославије” (1945.); 

2. фебруар: 

Светски дан мочвара (влажних станишта, тј. 
рамсарских подручја); 
Светски дан бесплатног јавног превоза; 
Дан оснивања прве српске школе у Београду 
(1727.). 

3. фебруар: 

Дан рођења Феликса Менделсона, немачког 
композитора (1809.);

4. фебруар: 

Светски дан борбе против рака; 
Рођен Борислав Пекић (Подгорица, 4.2.1930. 
– Лондон, 2.7.1992.) Књижевник, романсијер, 
драмски писац, филмски сценариста, академик. 
(1930)

Због тога је важно да увек имате на уму да сте са 
својом позицијом добили част, али и одговорност 
да наше друштво чините здравијим, бољим за 
живот, срећнијим.
Ваша визија и планови, управљачка мудрост, ваше 
вођење, организовање и координирање запослених, 
су најважнији услови срећног организацијског 
живота.

Нема срећне организације без срећног 
запосленог, нема срећног друштва без срећне 

организације.

Оно што сигурно можете и треба да чините
Знајте, ако хоћете (а сигурни смо да хоћете) да 
своју улогу чините потпунијом и делотворнијом 
и подигнете индекс среће у организацији коју 
водите (и тиме свој лични индекс), имате довољно 
инструмената на располагању.
Почетак нове године је добар моменат да у свом 
животу и каријери  кренете даље. Стајање у месту 
не постоји  (птица која дуго стоји на једном месту, 
лако бива плен других птица, народна изрека). 

Ненапредовање данас значи назадовање. Ви то не 
желите, зар не?
Образовно информатор Вам припрема практичан 
приручник на тему развијања знања, вештина, 
техника и тактика вашег професионалног 
напредовања. Сигурни смо да ћемо тако повећати 
индекс Ваше среће.
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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

КОНТАКТИ:

mailto: marketing@obrazovni.rs
https://www.obrazovni.rs/uploads/ponuda_2019.pdf
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