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XIX СУСРЕТИ УСТАНОВА 
                     15-18.10.2017.  
                     Златибор 

 
УНАПРЕЂЕЊЕ ПРАВНО-ЕКОНОМСКОГ 
ПОСЛОВАЊА БУЏЕТСКИХ УСТАНОВА 
	

	СУСРЕТИ	УСТАНОВА:			

– Традиционална	 манифестација	 едукативног	 карактера	 која	 по	 деветнаести	 пут	 окупља	
управљачке	 тимове	 установа	 (директоре/руководиоце,	 правнике	 и	 економисте/	
рачуновође)	у	јавном	сектору.		

– Доприносе	 да	 се	 разменом	 искустава	 из	 праксе	 свих	 делатности	 утиче	 на	 унапређење	
правно‐економског	пословања	буџетских	корисника.	

– Пружају	 могућност	 учешћа	 на	 панел	 дискусијама	 по	 делатностима	 о	 најважнијим	
сегментима	пословања	установа.	

– Прилика	и	струковним	удружењима	директора,	рачуновођа	и	секретара	у	ванпривредним	
делатностима	за	организацију	својих	годишњих	програмских	активности.		

На	једном	месту:		
ДРЖАВНА	УПРАВА		ЛОКАЛНА	САМОУПРАВА		НАУКА		ПРОСВЕТА		КУЛТУРА		

ЗДРАВСТВО		СОЦИЈАЛНА	ЗАШТИТА		ПРАВОСУЂЕ		СПОРТ	

П		Р		О		Г		Р		А		М	

15.10.2017.	(недеља)	

од	15.00	–	17.00	часова	–	Евидентирање	учесника	

I	ПЛЕНАРНИ	РАД:	

од	17.00	до	18.00 часова	
 Отварање	скупа:	Олга	Зорић,	Образовни	информатор	
 Презентација	 пројекта:	 „Знањем	 до	 економског	 развоја”	 који	 је	 резултат	 дугого‐

дишњег	 сагледавања	 буџетског	 система	 као	 основе	 за	 перспективан	 укупан	 дру‐
штвено‐економски	развој	
(Марица	Ивић,	директор	и	главни	уредник)	

Четврта информација! 

 Овогодишње	Сусрете	установа	от‐
вориће	Бранко	Ружић,	 министар	
за	 државну	 управу	 и	 локалну	 са‐
моуправу;	

 Позиви	су	упућени	министрима	и	
сарадницима	 ресорних	 мини‐
старстава	 за	 делатности	 прос‐
вете,	 културе,	 социјалне	 за‐
штите	и	здравства.	

			
Пратите	нас	и		даље	и	

учествујте	у	обогаћивању	
садржаја	Програма	Ваших	и	

наших	Сусрета 

 

Програмом Сусрета установа предвиђено је и време за 
активирање рада сва три удружења, у оквиру кога ће се 
одржати и Изборне скупштине.  
Информације о раду удружења пратите на следећим 
адресама: 
www.obrazovni.rs/direktori/ 
www.obrazovni.rs/racunovodje/ 
http://www.udruzenjesekretaraipravnika.org.rs/ 



од	18.00	до	19.00 часова		
	Koктел	добродошлице		

	

16.10.2017.	(понедељак)	

I	ПЛЕНАРНИ	РАД:		

од	10.00	до	12.00 часова	
 ПОЗДРАВНА	РЕЧ:	Бранко	Ружић,	министар	за	државну	управу	и	локалну	самоуправу	у	
Влади	Србије	

 УНАПРЕЂЕЊЕ	 ЗАКОНСКЕ	 РЕГУЛАТИВЕ	 У	 БУЏЕТСКОМ	 ПОСЛОВАЊУ	 (припреме	 и	 доно‐
шење	новог	Закона	о	буџетском	систему,	перспективе	сопствених	прихода	у	делатностима	
јавног	 сектора,	 стандардизација	 буџетског	 рачуноводства	 и	 контролни	 механизми	 буџет‐
ског	пословања)	
Предавач:	Регина	Раделић,	одговорни	уредник	часописа	„Буџетско	рачуноводство“	у	ОИ	

 РАДНИ	ОДНОСИ,	СИСТЕМ	ПЛАТА	И	ИНТЕРНО	НОРМАТИВНО	РЕГУЛИСАЊЕ	(у	сусрет	Зако‐
ну	о	запосленима	у	јавним	службама	–	новине	које	доноси,	примена	Уредбе	о	Каталогу	рад‐
них	места	и	обавезе	установа	у	вези	усаглашавања	интерних	аката)'	
Предавачи:	 Александар	 Антић,	 одговорни	 уредник	 за	 област	 радних	 односа	 у	 ОИ	 и	 Вукашин	
Петровић,	стручни	сарадник	ОИ	

	Пауза	–	од	12.00	до	12.30 часова			

од	12.30	до	14.00 часова		
 ЈАВНЕ	НАБАВКЕ	(предлози	за	решавање	појединих	специфичности	у	спровођењу	јавних	на‐

бавки	и	перспективе	развоја	система	јавних	набавки	у	складу	са	очекиваним	усаглашавањем	
прописа	са	директивама	ЕУ	у	области	јавних	набавки)	
Предавач:	Милош	Јовић,	самостални	саветник	–	Управа	за	јавне	набавке	

 ПОРЕСКЕ	 ОБАВЕЗЕ	 БУЏЕТСКИХ	 КОРИСНИКА	 У	 СКЛАДУ	 СА	 ВАЖЕЋИМ	 И	 НАЈАВЉЕНИМ	
ПРОПИСИМА	 (пореско	 планирање	 буџетских	 корисника	 и	 најављене	 нове	 обавезе	 обвез‐
ника	ПДВ‐а)								
Предавач:	Зорица	Кузмановић,	одговорни	уредник	за	област	пореза	у	ОИ	

од	17.00	до	19.00 часова	

		II	СЕКЦИЈСКИ	РАД	ПО	ДЕЛАТНОСТИМА	–	ПАНЕЛ	ДИСКУСИЈА	

ПРОСВЕТА		
– Нови	Закон	о	основама	система	образовања	и	васпитања		
– Нови	Закон	о	високом	образовању	

Марица	 Ивић,	 ОИ,	 Мирјана	 Влаховић,	 руководилац	 групе	 за	 правне	 послове	 у	 средњем	
образовању	 и	 васпитању	 и	 образовању	 одраслих	 у	 Министарству	 просвете,	 Вукашин	
Петровић	и	Александар	Антић	ОИ)	

СОЦИЈАЛНА	ЗАШТИТА		
– Финансијско	управљање	и	контрола	у	установама	социјалне	заштите	
– Финансирање	социјалне	заштите	са	локалног	нивоа		
– Едукација	правне	и	економске	струке	у	социјалној	заштити		

Љиљана	 Јовић	 ОИ,	 Представници	 Републичког	 Завода	 за	 социјалну	 заштиту,	 Станојко	
Цветковић	–	Цане,	шеф	рачуноводства	дома	за	смештај	одраслих	лица	–	Кулина	

ЗДРАВСТВО	
– У	сусрет	најављеним	променама	у	законској	регулативи		
– Припреме	за	увођење	новог	система	финансирања	здравствене	делатности		

Дивна	Петровић,	ОИ	
	
	
	



КУЛТУРА	
– Припрема	и	доношење	стратегије	развоја	у	култури	
– Најављене	измене	прописа	у	култури		

Олга	Зорић,	ОИ	и	представник	Министарства	културе	и	информисања	

*	Позив	да	узму	учешће	на	 секцијском	раду	по	делатностима	упућен	 је	министрима	ресорних	
министарстава,	као	и	њиховим	сарадницима.		

	

од	20.30 часова		
(на	захтев	пријављених	учесника)	

	Монодрама		„Милунка	Савић“			
у	извођењу	Весне	Станковић,	глумице	Југословенског	драмског	позоришта	

	

17.10.2017.	(уторак)		

I	ПЛЕНАРНИ	РАД:	

од	10.00	до	12.00 часова	
 УПРАВЉАЊЕ	 ЈАВНОМ	 СВОЈИНОМ	 (процес	 уписа	 јавне	 својине,	 процена	 вредности	 непо‐

кретности,	досадашња	искуства	и	проблеми	у	пракси)	
Предавачи:	 Петар	 Вујадиновић,	 начелник	 општинске	 управе	 града	 Ужица	 и	 Олга	 Зорић,	
стручни	сарадник	у	ОИ	

 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА	Е‐ПОСЛОВАЊА	У	ПОСЛОВАЊЕ	ЈАВНОГ	СЕКТОРА		

 Актуелне	 законске	 обавезе	 установа	 јавног	 сектора	 (Закон	 о	 информационој	
безбедности;	примена	еЗУП	и	интерне	процедуре	Е	пословања,	прописи	у	најави)	

	Пауза	–	од	12.00	до	12.30 часова		

од	12.30	до	14.00 часова	
 Како	 најлакше	 имплементирати	 електронско	 пословање	 у	 установама	 јавног	
сектора?	
Предавач:	Војкан	Станковић,	сарадник		за	информационе	технологије	у	ОИ	

 ИНСПЕКЦИЈСКИ	НАДЗОР	(нове	контролне	листе	за	инспекцијски	надзор	у	области	радних	
односа,	безбедности	и	здравља	на	раду;	интегрисани	инспекцијски	надзор	у	области	дечијег	
рада;	координирани	инспекцијски	надзор	виших	инспекцијских	служби	у	различитим	делат‐
ностима)	
Предавач:	Maja	Илић,	начелник	Одељења	за	студијско‐аналитичке	послове	у	Инспекторату	за	
рад	Министарства	за	рад,	запошљавање,	борачка	и	социјална	питања		

III	РАД	ПО	СТРУКАМА	
од	17.00	до	18.00	часова	

Позивамо	вас	да	се	укључите	у	рад	удружења	и	да	искористите	прилику	да	кроз	размену	искустава	
из	праксе	допринесете	унапређењу	рада	струковних	удружења	у	ванпривреди.	У	складу	са	
Статутима	Удружења,	на	седницама	удружења	одржаће	се	Изборне	скупштине	удружења.	

	
	Рачуновође/економисти		
 ЗНАЧАЈ	СОПСТВЕНИХ	ПРИХОДА	У	ФИНАНСИРАЊУ	УСТАНОВА	ЈАВНОГ	СЕКТОРА	
 ПОЛОЖАЈ	РАЧУНОВОЂА	У	ЈАВНОМ	СЕКТОРУ		

(Регина	Раделић,	Љиљана	Јовић,	Зорица	Кузмановић	–	ОИ)	

 



	Правници/секретари		
 НОРМАТИВНО	УРЕЂИВАЊЕ	РАДА	УСТАНОВА	
 СТРУЧНО	ОСПОСОБЉАВАЊЕ	ПРАВНЕ	СТРУКЕ		

Петар	Попадић,	директор,	Рада	Војновић,	секретар,	Душан	Пуача,	заменик	члана	
Председништва	Удружења	правника	и	секретара	ванпривреде	и		Александар	Антић	и	
Вукашин	Петровић,	ОИ	

	Директори/менаџери		
 УЛОГА	РУКОВОДИЛАЦА	У	ПОСЛОВАЊУ	И	УНАПРЕЂЕЊУ	КВАЛИТЕТА	РАДА	УСТАНОВЕ	

Марица	Ивић,	Дивна	Петровић	и	Олга	Зорић,	ОИ	

	

од	20.30	часова 	
	Другарско	вече		

	

18.10.2017.	(среда)	
од	10.00	до	12.00	часова	

 ДАЉЕ	АКТИВНОСТИ	НА	УНАПРЕЂЕЊУ	ПРАВНО‐ЕКОНОМСКОГ	ПОСЛОВАЊА	БУЏЕТСКИХ		
УСТАНОВА	У	ЈАВНОМ	СЕКТОРУ	

 ПОДЕЛА	СЕРТИФИКАТА	

 

ПРИЈАВА	И	УСЛОВИ	УЧЕШЋА 
●	Пријављивање	 се	 врши	 слањем	 ПРИЈАВЕ	 на	 мејл	 korisnickiservis@obrazovni.rs,	 на	 факс:	
011/3286‐494,	 или	 путем	 on‐line	 формулара	 на	 адреси:	 www.obrazovni.rs.	 Детаљније	
информације	можете	добити	на	телефоне:	011/3286‐542	или	063/688‐354.		

●	Котизација		
- За	 претплатнике	 на	 комплет	 часописа	 Образовног	 информатора:	 7.300,00	 дин.	 за	 првог	

учесника;	6.300,00	дин.	за	другог	учесника;	4.800,00	дин.	за	трећег	и	сваког	наредног	учесника.	
- За	остале	учеснике:	11.600,00	дин.	за	првог	учесника;	9.600,00	дин.	за	другог	учесника;	

7.600,00	дин.	за	трећег	и	сваког	наредног	учесника.	
*	Све	наведене	цене	су	са	урачунатим	ПДВ‐ом.	
*	Приjaву	je	пoтрeбнo	дoстaвити	штo	прe,	a	уплату	котизације	можете	извршити	најкасније	до	
петка,	13.10.2017.	

 

 СМЕШТАЈ	
	
	
	
	
	
	
	

	СМЕШТАЈ	
Рeзeрвaциje	сe	вршe	директно	хотелу	„Палисад“	нa	тел:	031/841‐161,	фaкс:	031/841‐734,	
prodaja@palisad.rs.	Рeзeрвaциje	смeштaja	пoтрeбнo	je	извршити	нajкaсниje	25	дaнa	прe	пoчeткa	
кoришћeњa	услугa,	a	уплaту	100%	aвaнса	седам	дaнa	прe	пoчeткa	кoришћeњa	услугa	нa	oснoву	прo‐
фaктурe	хотела.	Информације	о	условима	и	ценама	смештаја	видите	овде.		
												
	

	ВАЖНО	ЗА	НЕПРЕТПЛАТНИКЕ	

Уколико	се	укључите	у	претплату	Образовног	информатора	(комплет	часописа	у	
пакету	са	осталим	едукативним	садржајима)	за	IV	квартал,	обезбеђујемо	Вам	учешће	

на	XIX	Сусретима	установа	по	нижој,	претплатничкој	цени.		

Кориснички	сервис	–	пријаве	за	претплату:		

011/3036‐531;	3036‐532;	063/688‐354;	063/688‐325	
	уплату		исте	извршити	у	року	од	45	дана	од	дана	пријаве.	



		ОРГАНИЗОВАНИ	ПРЕВОЗ		вршиће	агенција	ФУДЕКС	са	поласцима	из	Београда	
и	Новог	Сада.		
						

Цена	карата:	

Полазак	 Цена	повратне	
карте		

Цена	карте	у	једном	
правцу	

Београд	 2.530,00	дин.	 1.770,00	

Нови	Сад	 2.860,00	дин.	 2.000,00	

Резервација	 карата	 врши	 се	 преко	 Фудекса	 на	 телефоне:	 011/762‐02‐55,	 факс:	
011/668‐66‐02,	062/805‐29‐55,	e‐mail:	office@fudeks.rs	
ПРИЈАВЕ	ПУТНИКА	МОГУ	СЕ	ОБАВИТИ	ДО	12.10.2017.	Приликом	уплате	превоза	
обавезно	у	позиву	на	број	назначити	број	предрачуна	који	ће	Вам	испоставити	
превозник.		
Поласци	ка	Златибору	15.10.2017.	

Београд	 Плава	локомотива	(код	улаза	на	главну	жел.	
станицу)	 8.30	часова	

Нови	Сад	 Плато	код	жел.	станице	 7.00	часова	

Повратак са Златибора из хотела „Палисад” је 18.10.2017. са паркинга испред Dancing бара у 13.30 
часова. 

Контакти за додатне информације у вези са скупом Сусрети: (011) 3036-531, 3036-532; 2631-222; 

мејл: korisnickiservis@obrazovni.rs. 

 
Добродошли! 

 


