2019.
Промене у пословању уз
дигиталну трансформацију!
Најпоузданији линк за буџетско пословање

 www.obrazovni.rs

XII ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА
А)
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
Традиционално, крајем сваке буџетске године,
Образовни информатор у сарадњи са представницима надлежних институција и струковних
удружења у јавном сектору, организује годишњу
Конференцију буџетских корисника.
Годишње конференције се одржавају са циљем
да се, на основу сумирања најважнијих питања у
буџетском пословању у текућој календарској години, сагледају приоритетне пословне обавезе и
рокови извршавања у наредној буџетској години,
а које се тичу примене прописа у пракси.
Дигитална трансформација је задатак од посебног реформског интереса. Овогодишња Конференција, поред правно-економског пословања,
наглашава питања промена у обављању послова
у контексту електронског пословања.
Свеукупна комплексност ове проблематике не
може се успешно решавати без учешћа свих
струковних удружења и асоцијација запослених
у јавном сектору. Позивајући се на закључке ХХ
Сусрета установа, очекујемо активно учешће свих
представника струковних удружења у јавном сектору: директора и менаџера, правника, економиста, универзитетских професора, професора, лекара, социјалних радника, културних посленика,
новинара, глумаца, уметника, регулаторних тела,
представника синдикалних организација...

Очекивања су да ће излагања са
овог стручног скупа, а после тога и
струковно дружење, помоћи свим
учесницима, лично и професионално,
да своје послове обављају брже
и квалитетније – уз ДИГИТАЛНУ
ТРАНСФОРМАЦИЈУ ПОСЛОВАЊА.
Позивамо све учеснике Конференције да узму
учешће на Саветовању „Струковно удруживање и друштвене реформе” где ћемо подржати иницијативу за оснивањем кровног савеза
удружења свих професионално и струковно организованих асоцијација у ванпривреди. Такође,
за највећа постигнућа у остваривању најбоље
праксе појединаца и/или установа доделиће се
адекватна признања.

12.12.2018. у 10:00
Сава Центар, Београд
БЕСПЛАТНО ЗА СВЕ
БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ!

ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
09:00 – 10:00

Евидентирање учесника на ИНФО – ДЕСКУ
„Образовног информатора“
10:00 – 10:30

Поздравно обраћање (Дражен Маравић, директор
Националне службе за јавну управу)
I ДЕО - ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА
10:30 – 12:00

Дигитална трансформација и е-Управа.
( доц. др Михајло Јовановић, директор Канцеларије за
информационе технологије и електронску управу)
Локална самоуправа као незаобилазан чинилац
дигиталне трансформације буџетских корисника
(Јелена Топаловић Петровић, потпредседник Савеза за
е-управу)
Од 12:00 до 12:30 часова - кафе пауза

II ДЕО – ПРАВНО ЕКОНОМСКО ПОСЛОВАЊЕ
У 2019. ГОДИНИ
12:30 - 15:00

Најважније пословне обавезе и рокови буџетских
корисника у 2019. години
СИСТЕМ ПЛАТА • ФИНАНСИЈЕ • РАДНИ ОДНОСИ • ПОРЕЗИ •
ЈАВНА СВОЈИНА • ЈАВНЕ НАБАВКЕ • ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
(специјални консултанти за наведене области: Ивана
Савићевић, Регина Раделић, Александар Антић, Зорица
Кузмановић, Петар Вујадиновић, Предраг Кнежевић)
УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНФЕРЕНЦИЈИ:
• Учешће на Конференцији је БЕСПЛАТНО за све
учеснике.
• Пријаву (у прилогу) доставити најкасније до
11. децембра 2018. до 12:00 часова на мејл:
korisnickiservis@obrazovni.rs; путем on-line
формулара на сајту: www.obrazovni.rs или на
факс: (011)3286-494.

Друга информација!
Поводом овогодишње конференције одржаће се још два значајна скупа:
Саветовање „Струковно удруживање и друштвене реформе”
(12.12.2018, Дом Војске, Београд
и семинар „Практична примена дигиталне трансформације…”
(13.12.2018, Хотел Lajf dizajn Београд)

Више информација на: www.obrazovni.rs

САВЕТОВАЊE „СТРУКОВНО
Б) УДРУЖИВАЊЕ И ДРУШТВЕНЕ
РЕФОРМЕ”
I ДЕО Саветовање „Струковно удруживање и друштвене реформе“
• Значај професионализације у свеукупним
друштвеним реформама

12.12.2018. у 20:00
Дом војске,
Француска 2, Београд

II ДЕО Другарско вече
• Иницијатива за оснивање асоцијације свих
удружења у ванпривреди

• Презентација најбоље праксе

• Додела признања за највећа постигнућа у
остваривању најбоље праксе појединца / установе

• Скица пројекта „Знањем до економског развоја“

• Свечана вечера, уз богат уметнички програм.

Гости вечери: Данка Стојиљковић, Воја Спасић, Бранко Станковић и гост изненађења.

УСЛОВИ УЧЕШЋА НА СТРУКОВНОМ УДРУЖИВАЊУ:
• Котизација за Саветовање и другарско вече, износи 1.950,00 (у цену је урачуната свечана
вечера и културно-уметнички програм).
• Пријаву (у прилогу) доставити најкасније до петка 7. децембра 2018. до 12:00 часова на
мејл: korisnickiservis@obrazovni.rs; путем on-line формулара на сајту: www.obrazovni.rs или
на факс: (011)3286-494.

Најпоузданији линк за буџетско пословање

 www.obrazovni.rs

СЕМИНАР

„ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ДИГИТАЛНЕ
В) ТРАНСФОРМАЦИЈЕ У ПОСЛОВАЊУ
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА”

13.12.2018. у 10:00
хотел Life Design,
Балканска 18, Београд

намењен директорима, правницима, рачуновођама и свим запосленима

На иницијативу великог броја корисника, а ради уштеде времена и путних трошкова учесника из
унутрашњости, организујемо СЕМИНАР који је у функцији одпочињања управљања дигитализованим правно-економским пословима.

ПРОГРАМ
1. ДА ЛИ РИЗИКУЈЕМО И КОЛИКО СМО БЕЗБЕДНИ У „ДИГИТАЛНОСТИ“?
Сигурно коришћење друштвених мрежа у пословне сврхе; Колико нам је битна безбедност на интернету
(најновије истраживање РАТЕЛ-а); Да ли угрожавамо пословне процесе и углед организације коришћењем
друштвених мрежа; Како да безбедно користимо интернет у пословне и приватне сврхе.
2. ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТ, ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС И ПЕЧАТ
Законски оквир; Креирање и архивирање електронских докумената; Инсталација, подешавање и животни
век електронског потписа; блокада, деблокада и опозив електронског потписа.
3. НОРМАТИВНО РЕГУЛИСАЊЕ ИКТ БЕЗБЕДНОСТИ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА У ТЕКУЋЕ ПОСЛОВАЊЕ
Шта је садржина акта? Шта су предуслови, а шта услови за израду Акта? Који су организациони кораци
потребни и шта се мења у пословном процесу у организацији? На шта треба директор, а на шта правник и
рачуновођа да обрате пажњу? Рокови, примена и користи увођења контроле сигурности рада са дигиталним
уређајима у процесу дигиталне трансформације.
Предавачи - ИКТ консултанти у ОИ: Саша М. Милашиновић - сертификовани експерт за дигиталне трансформације, Анита Пратљачић и мр Драган Маринковић

УСЛОВИ УЧЕШЋА НА СЕМИНАРУ И ПРИЈАВА:
• Котизација за семинар са радионицом по учеснику износи: за претплатнике 8.900,00 са ПДВ, а
за остале учеснике 14.000,00 са ПДВ.
• Пријава учешћа је обавезна. Пријаву (у прилогу) доставити најкасније до 11. децембра 2018.
до 12:00 часова на мејл: korisnickiservis@obrazovni.rs; путем on-line формулара на сајту:
www.obrazovni.rs или на факс: (011) 3286-494.

Како бисмо због великог интересовања обезбедили довољан број места, молимо Вас, немојте пропустити да Пријаву за учешће на А) XII Годишњој
конференцији буџетских корисника, Б) Саветовању „Струковно удруживање” и В) Семинару „Практична примена дигиталне трансформације буџетских корисника” доставите на време.

Контактирајте нас:
Тел: (011) 3286 489; (011) 2624-434;

(063) 688-095; (063) 688-326
Факс: (011) 3286-494;
Е-маил: korisnickiservis@obrazovni.rs

Добродошли!

