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Трећи позив	–	са	детаљно	разрађеним	програмом	рада	и	временом	трајања	тематских	целина		

     
    XVIII СУСРЕТИ УСТАНОВА 
        16-19.10.2016, Златибор, Хотел „Палисад“ 
УНАПРЕЂЕЊЕ	ПРАВНО‐ЕКОНОМСКОГ	ПОСЛОВАЊА	
																															БУЏЕТСКИХ	УСТАНОВА	

 
СУСРЕТИ	УСТАНОВА	су	традиционална	манифестација	едукативног	карактера	која	осамнаести	пут	окуп‐
ља	управљачке	тимове	установа	(директоре/менаџере,	правнике/секретаре	и	економисте/рачуновође),	у	
циљу	 унапређења	 рада	 буџетских	 установа	 разменом	 искустава	 из	 свих	 делатности.	 Поред	 првог	 ‐	
пленарног	дела,	заједничког	за	све	буџетске	установе,	део	Сусрета	установа	предвиђен	је	за	семинаре	по	
сегментима	 пословања,	 уз	 учешће	 представника	 надлежних	 институција.	 Сусрети	 установа	 су	 такође	
прилика	и	струковним	удружењима	директора,	рачуновођа	и	секретара	у	ванпривредним	делатностима	
за	организацију	својих	програмских	активности.		

П		Р		О		Г		Р		А		М	
	

16.10.2016.	(Недеља)	
	

	15.00–17.00	Евидентирање	учесника			

I	ПЛЕНАРНИ	РАД	

(17.00	–	18.30)		
 ПРИКАЗ	НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ	ЗАКОНСКЕ	РЕГУЛАТИВЕ	У	ПОСЛОВАЊУ	ЈАВНИХ	СЛУЖБИ			

− Прописи	који	уређују	статус	установе	
− Прописи	од	значаја		за	статус	запослених	
− Прописи	од	значаја	за	финансирање	установе	

Предавач:	Георгије	Марић,	ОИ		

 ФИНАНСИРАЊЕ	ЈАВНОГ	СЕКТОРА	У	НАРЕДНОМ	ПЕРИОДУ		
− Финансирање	територијалних	аутономија	(прописи;	однос	буџета	ТА	и	републичког	буџета;	

рокови	и	начин	припреме	буџета	за	2017.	годину)	
− Финансирање	јединица	локалне	самоуправе	(новине	у	финансирању	ЈЛС	у	2017.	години;	

припрема	буџета	локалне	власти	за	2017.	годину)	
Предавач:	Регина	Раделић,	ОИ					

	
	20.30		–		Коктел	добродошлице			

	
	

17.10.2016.	(Понедељак)	

I	ПЛЕНАРНИ	РАД	

(10.00	–	11.30)	
 ОБЈЕДИЊЕНИ	ИНСПЕКЦИЈСКИ	НАДЗОР	У	БУЏЕТСКИМ	УСТАНОВАМА			

− Инспекцијски	надзор	у	области	радних	односа,	безбедности	и	здравља	на	раду		(Закон	о	
инспекцијском	надзору;	спровођење	инспекцијског	надзора;	контролне	листе	)	

 



Предавач:	Маја	Илић,	начелник	Одељења	за	студијско‐аналитичке	послове	у	Инспекторату	за	
рад	Министарства	за	рад,	запошљавање,	борачка	и	социјална	питања		

− Инспекцијски	надзор	из	области	финансијског	пословања	–	буџетска	инспекција	(улога	и	
садржај	контролних	листи;	начин	вршења	самоконтроле	помоћу	контролних	листи		из	области	
планирања,	извршења,	рачуноводства	и	јавних	набавки;	документација	којом	се	доказује	
исправно	попуњавање	контролних		листи)	
Предавач:	Зорица	Ловрић,	руководилац	групе	за		финансијско	управљање	у	Министарству	
привреде	(претходно	буџетски	инспектор)	

− Пореска	инспекција	(прописи;	садржај	контролних	листи;	анализа	контролних	листа	са	аспекта	
буџетских	корисника;	начин	вршења	контроле;	контролне	листе	за	ПДВ,	порез	на	доходак		
грађана,	фискалне	касе...)	
Предавач:	Зорица	Кузмановић,	ОИ	

(11.30	–	12.00		Пауза)		
	

(12.00	–	13.30)	
 ОПТИМИЗАЦИЈА	БРОЈА	ИЗВРШИЛАЦА	И	ФИНАНСИРАЊЕ	РАСХОДА	ЗА	ЗАПОСЛЕНЕ	У	ЈАВНОМ	

СЕКТОРУ	ИЗ	БУЏЕТСКИХ	И	СОПСТВЕНИХ	СРЕДСТАВА		
− Нормативни	оквир	процеса	рационализације	у	јавном	сектору	
− Рационализација	процеса	као	основа	за	повећање	ефективности	и	ефикасности	
− Финансијски	ефекти	оптимизације	
− Новине	у	утврђивању	расхода	за	запослене	у	2017.	години	–	Закон	о	систему	плата	у	ЈС		
− Могућност	увећања	плата	из	сопствених	прихода		

Предавачи:	Олга	Зорић,	ОИ	и	Љиљана	Јовић,	ОИ	
 УПРАВЉАЊЕ	НЕПОКРЕТНОСТИМА	У	ЈАВНОМ	СЕКТОРУ		

− Евидентирање	непокретности	у	складу	са	прописима	
− Процена	вредности	непокретности	
− Укњижба	непокретности	
− Издавање	у	закуп	непокретности	

Предавач:	Петар	Вујадиновић,	начелник	градске	управе	града	Ужица	

II	СЕКЦИЈСКИ	РАД	ПО	ДЕЛАТНОСТИМА	
(16.30	–	18.30)	

 ПРОСВЕТА		
− Инспекцијски	надзор	у	складу	са	специфичностима	делатности				
− Актуелно	у	делатности	(Јединствени	информациони	систем	у	образовању	–	„Доситеј”;			обрачун		

плата			у		Управи	за		трезор	и	проблеми		у	примени	система	„PAYROLL”	који	се	јављају		приликом	
уноса	података)		
Предавачи:	Богољуб	Лазаревић,	помоћник	министра	за	инспекцијске	послове	Министарства	
просвете,	науке	и	технолошког	развоја,		Драган	Тошић,	члан	подгрупе	за	праћење	ангажовања		
запослених	у	установама	образовања	

 СОЦИЈАЛНА	ЗАШТИТА	
− Инспекцијски	 надзор	 у	 складу	 са	 специфичностима	 делатности	 (Контролне	 листе	 за	 домски	

смештај	за	децу	и	младе,	домски	смештај	за	одрасле	и	старије,	центар	за	социјални	рад,		дневни	
боравак...)	
Предавач:	Биљана	Зекавица,	начелник	за	инспекцијске	послове	у	Министарству	за	рад,	
запошљавање,	борачка	и	социјална	питања		

− Актуелно	 у	 делатности	 (новине	 у	 прописима	 из	 области	 социјалне	 заштите;	 наменски		
трансфери	из	буџета	као	подршка	 	развоју	услуга	на	локалном	нивоу;	актуелно	у	спровођењу	
рационализације	у	области	социјалне	заштите)	
Предавач:	Мића	Лишанин,		шеф	одсека	за	нормативно‐правне	послове	и	послове	планирања	у	
Министарству	за	рад,	запошљавање,	борачка	и	социјална	питања		

	ЗДРАВСТВО	
− Инспекцијски	 надзор	 у	 складу	 са	 специфичностима	 делатности	 (Здравствена	 инспекција,										

Инспекција	за	лекове	и	медицинска	средства,	Санитарна	инспекција)	
− Актуелно	у	делатности	(очекиване	промене	у	законској	регулативи	у	области	здравствене	заштите	

и		здравственог	осигурања,	уговарање	давалаца	здравствених	услуга	са	РФЗО,		остале	актуелности)	
Предавач:	Дивна	Петровић,		ОИ		



 

 КУЛТУРА	
– Инспекцијски	 надзор	 у	 складу	 са	 специфичностима	 делатности	 (контролна	 листа	 буџетске	

инспекције	за	установе	културе)		
Предавач:	 Зорица	 Ловрић,	 руководилац	 групе	 за	 	 финансијско	 управљање	 у	 Министарству	
привреде	(претходно	буџетски	инспектор)	

– Актуелно	 у	 делатности	 (очекиване	 измене	 законске	 регулативе	 у	 делатностима	 културе;	
начини	финансирања	установа	културе	и	проблеми	у	пракси)	
Предавачи:	Јасна	Жарковић,	ОИ	и	Регина	Раделић,	ОИ					

	
	

	
18.10.2016.	(Уторак)	

I	ПЛЕНАРНИ	РАД	
(10.00	–	11.30)	

 СВРСИСХОДНОСТ	У	СИСТЕМУ	ЈАВНИХ	НАБАВКИ	
− Појам	сврсисходности	
− Правно	уређење	сврсисходности		јавних	набавки	
− Начела	сврсисходности	јавних	набавки	
− Ко	спроводи	контролу	сврсисходност	јавних	набавки	
− Шта	је	све	предмет	контроле	и	констатоване	неправилности	
− Како	доћи	до	сврсисходности	набавки	

Предавач:	Дивна	Петровић,	ОИ	

 ПЛАНИРАЊЕ	И	РЕАЛИЗАЦИЈА	ИНВЕСТИЦИЈА	У	ЈАВНОМ	СЕКТОРУ	
− Планирање	капиталних	пројеката	
− Реализација	капиталних	пројеката	с	аспекта	Закона	о	планирању	и	изградњи	
− Јавне	набавке	из	области	изградње	и	извођења	радова	
− Контрола	спровођења	капиталних	пројеката	
− Евидентирање	имовине	и	обавеза	и	уношење	обавеза	у	РИНО	

Предавач:	Регина	Раделић,	ОИ	

 УНАПРЕЂЕЊЕ	Е‐ПОСЛОВАЊА	У	ЦИЉУ	ПОБОЉШАЊА	ЕФИКАСНОСТИ	ЈАВНОГ	СЕКТОРА	
− Дефиниција	Е‐пословања	
− Правни	оквир	
− Стратегија	развоја	и	организација	примене	
− Обједињени	Е‐сервиси		–	Е‐Управа	са	примерима	примене	у	различитим	делатностима	
− Преглед	даљег	развоја	–		Дигитална	агенда	
− Начин	финансирања	и	потребни	ресурси	
− Утицај	Е‐пословања	на	правно‐економско	пословање	буџетских	корисника	

Предавач:	Војкан	Станковић,	ОИ	
	

(11.30	–	12.00		Пауза)		

III	РАД	ПО	СТРУКАМА	
(12.00	–	13.30)	

	Рачуновође/економисти		
 КВАЛИТЕТ	БУЏЕТСКОГ	ИЗВЕШТАВАЊА			

− Појам	буџетског	извештавања	
− Предуслови	за	квалитетно	буџетско	извештавање	
− Проблеми	у	пракси	и	предлози	за	њихово	разрешење	са	циљем	постизања	квалитета	

извештавања	
Предавач:	Регина	Раделић,	ОИ	

 ПОРЕСКА	ПРОБЛЕМАТИКА	У	ПОСЛОВАЊУ	УСТАНОВА		
− Новине	у	облику,	садржини	и	начину	вођења	евиденције	о	ПДВ	и	садржини	Прегледа	обрачуна	

ПДВ	–	нова	обавеза	од	1.1.2017.	године	
− Стручни	разлози	за	покретање	иницијативе	од	стране	Удружења	рачуновођа	и	ОИ	за	измену	

прописа	о	порезу	на	добит	правних	лица	–	недобитних	организација	
− Образложење	предложених	измена	и	допуна	прописа	

Предавач:	Зорица	Кузмановић,	ОИ	



 

 СТРУЧНО	ОСПОСОБЉАВАЊЕ	ЕКОНОМСКЕ	СТРУКЕ	И	ПРИПРЕМА	ЗА	ПРИМЕНУ	МЕЂУНАРОДНИХ	
РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	СТАНДАРДА	У	ЈАВНОМ	СЕКТОРУ	

− Информација	у	вези	примене	МРС	за	ЈС	
− Почеци	обуке	рачуноводствене	струке	

Предавач:	Регина	Раделић,	ОИ	

	Правници/секретари		
 АКТУЕЛНИ	ТРЕНУТАК	РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ	У	ЈАВНОМ	СЕКТОРУ		

− Закон	о	начину	одређивања	максималног	броја	запослених	у	јавном	сектору	са	подзаконским	
актима	

− Закон	о	запосленима	у	аутономним	покрајинама	и	јединицама	локалне	самоуправе	
− Закон	о	систему	плата	у	јавном	сектору	

Предавач:	Георгије	Марић,	ОИ	
 НОРМАТИВНО	УРЕЂИВАЊЕ	РАДА	УСТАНОВА	

− Иновативни	приступ	уређењу	и	примени	нормативних	аката	
Предавач:	Војкан	Станковић,	ОИ		

 СТРУЧНО	ОСПОСОБЉАВАЊЕ	ПРАВНЕ	СТРУКЕ		
Предавач:		Георгије	Марић,	ОИ	

	Директори/менаџери		
РАДИОНИЦА:	ВРЕДНОВАЊЕ	УЧИНАКА	ЗАПОСЛЕНИХ	У	УСТАНОВАМА		
− Циљеви	и	карактеристике	вредновања	резултата	запослених		

Предавач:	проф.	др	Слободан	Ћамиловић	
− Улога	 руководиоца	 у	 фази	 реализације	 вредновања	 радног	 учинка;	 Водећи	 индикатори	

пословања	као	елемент	за	вредновање	 	учинка	запослених;	Мерење	учинака	у	установама	 	које	
остварују	и	сопствене	приходе	
Предавач:		Олга	Зорић,	ОИ	

− Вођење	разговора	којим	се	закључује	процес	оцењивања	(садржај	разговора,	стратегија	вођења	
разговора,	 закључивање	 разговора	 и	 могућности	 подршке	 унапређењу	 учинка	 појединца	 и	
организације)	
Предавачи:	Душанка	Милошевић	дипл.	психолог	и		Надежда	Тошић	дипл	психолог,	едукатори		

	
	

		16.00			
		Слободне	активности,	организована	шетња	са	рекреатором				

	20.30					Свечана	вечера			

	
19.10.2016.	(Среда)	

(10.00	–	12.00)		

 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	 НИП	 „Образовни	 информатор”:	
korisnickiservis@obrazovni.rs,	 на	 факс:	 011/3286‐494,	 или	 путем	 on‐line	 формулара	 на	 адреси:	
www.obrazovni.rs.	Детаљније	информације	на	телефоне:	011/3286‐542	или	063/688‐354.		

●	КОТИЗАЦИЈА	*Све	цене	су	дате	са	ПДВ‐ом*		
- За	претплатнике	на	часописе	НИП	„Образовни	информатор”:	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.	
*	 Приjaву	 je	 пoтрeбнo	 дoстaвити	штo	 прe,	 a	 уплату	 котизације	 можете	 извршити	 најкасније	 до	 петка,	
14.10.2016.	

Уколико	се	укључите	у	претплату	Образовног	информатора	за	четврти	квартал,	обезбеђујемо	
вам	учешће	на	XVIII	Сусретима	установа	по	нижој,	претплатничкој	цени.		

Контактирајте	наш	Кориснички	сервис:	
	011/3036‐531;	3036‐532;	2631‐222	и	пријавите	се	за	претплату.	

 

 СМЕШТАЈ 
Рeзeрвaциje	 сe	вршe	дирек‐

тно	 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	 пo‐
чeткa	кoришћeњa	услугa	нa	oснoву	
прoфaктурe	хотела.	
											*Укoликo	 вeлики	 aпaртмaн	
кoристи	 jeднa	 oсoбa	 цeнa	 сe	 увe‐
ћaвa	 50%.	 Цeнa	 пoлупaнсиoнa	 je	
нижa	 зa	 400,00	 динaрa	 у	 oднoсу	
нa	пун	пaнсиoн.	Цeнa	нoћeњa	сa	дoручкoм	je	нижa	зa	800,00	динaрa	у	oднoсу	нa	пун	пaнсиoн.		
Доплата	за	Свечану	вечеру	 за	 хотелске	госте	износи	1.800,00	динара	а	 за	ванхотелске	2.200,00	динара.	
Напомињемо	да	је	чeкирaњe	у	хoтeлу	„Пaлисaд”	oд	14.00	чaсoвa,	a	oдjaвa	дo	11.00	чaсoвa	нa	дaн	oдлaскa.	

	ОРГАНИЗОВАНИ	ПРЕВОЗ		вршиће	агенција	ФУДЕКС	са	поласцима	из	Београда	и	Новог	Сада.		
					Цена	повратне	карте:	

Београд	 2.530,00	дин.	

Нови	Сад	 2.860,00	дин.	

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	8.10.2016.	Приликом	уплате	превоза	обавезно	у	позиву	на	број	
назначити	број	предрачуна	који	ће	Вам	испоставити	превозник.		
Поласци	ка	Златибору	16.10.2016.	

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 19.10.2016. 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! 

Хотел	„Палисад“		
Врста	смештаја	

Цена	пуног	пансиона	са	БТО	по	особи	дневно		
(са	исхраном	на	бази	шведског	стола)	

1/1	лукс	соба	 7.630,00	

1/2	лукс	соба	 5.430,00	

1/1супериор	 7.230,00	

1/2	супериор	 5.130,00	

1/1	стандардна	 6.330,00	

1/2	стандардна	 4.130,00	

1/АВ‐2	 5.430,00	

1/АВ	‐	3,4	 4.030,00	

	ВАЖНО	ЗА	
НЕПРЕТПЛАТНИКЕ	


