
 

IV ЕДУКАТИВНИ ЦИКЛУС ЗА УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Семинар: 
„ПРИПРЕМА	УСТАНОВА	СОЦИЈАЛНЕ	ЗАШТИТЕ		
ЗА	ФИНАНСИЈСКО	ПОСЛОВАЊЕ	У	2020.	ГОДИНИ”	

25.11-26.11.2019. године (понедељак и уторак),  
Врњачка Бања, хотел Цептер	

Намењен: директорима  правницима  рачуновођама  информатичарима свих 
установа социјалне заштите 

Семинар је пријављен Комори	социјалне	заштите	РС за лиценцирање стручних 
радника у систему социјалне заштите. 

	Циљ	семинара	је	да	се	учесници	упознају	са:	
 новинама у прописима који су од значаја за свеукупно правно-економско пословање 

у социјалној заштити; 
 обавезама које имају до краја 2019. године; 
 начином на који могу да усмеравају извршење до краја 2019. године; 
 обавезама, роковима и начином припреме за састављање Годишњег	финансијског	

извештаја	за	2019.	годину; 
 начином доношења финансијског плана за 2020. годину; 
 обавезама после доношења Финансијског	плана; 
 контролним механизмима управљања пословањем у социјалној заштити; 
 специфичностима рада центара за социјални рад и осталих установа социјалне 

заштите. 

Предавачи:		
Представници	 Министарства	 за	 рад,	 запошљавање,	 борачка	 и	 социјална	 питања:	
Слађана	Чабрић, вршилац дужности помоћника министра – Сектор за бригу о породици и 
социјалну заштиту; проф.	 др	 Саша	 Трандафиловић, вршилац дужности помоћника 
министра – Сектор за финансијско управљање, рачуноводство и контролинг; Младенка	
Милетић, шеф одсека за финансијско управљање и контролу - Сектор за финансијско 
управљање, рачуноводство и контролинг; Анастазија	Бијелић,	начелница за платни промет 
и рачуноводствов - Сектор за финансијско управљање, рачуноводство и контролинг; Марија	
Петровић,	руководилац групе за финансирање социјалне заштите - Сектор за финансијско 
управљање, рачуноводство и контролинг; Предраг	Кнежевић, мастер правник у Јединици 
за управљање пројектима у јавном сектору; Снежана	Шокчанић, одговорни уредник за 
правна питања у Образовном информатору 
и главни	консултант	Образовног	информатора	за	буџетско	пословање:		
Регина	Раделић	

 



П Р О Г Р А М   

I	ДАН	–	25.11.2019.	(понедељак)	
	

	од	10.00	до	11.00	часова	
Пријава	учесника	

од	11.00	до	11.30	часова	

 Поздравна	реч	 
 Актуелности	у	прописима	који	су	од	значаја	за	пословање	установа	
социјалне	заштите	 

	
од	11.30	до	12.15	часова	

1. ИСИБ	ДО	КРАЈА	2019.	ГОДИНЕ		
- Како извршавати буџет до краја године (да ли ће постојати застој у извршењу 

због преласка на нову буџетску годину, како извршавати хитна плаћања и сл.) 
- Како и до када постоје могућности за промену апропријација 
- Проблеми које треба решавати до краја године 

	
од 12.15 до 12.30 часова 

 Пауза		
	

од	12.30	до	13.15	часова	

2.	ПРИПРЕМЕ	УСТАНОВА	СОЦИЈАЛНЕ	ЗАШТИТЕ	ЗА	ГОДИШЊЕ	ФИНАНСИЈКО	
ИЗВЕШТАВАЊЕ	 
- Како спровести усаглашавање потраживања и обавеза 
- Организација и спровођење пописа са стањем на дан 31.12.2019. године (обавезе 

директора, правника и рачуновође; рокови; начин спровођења пописа…) 
- Како се усагласити са главном књигом трезора 
- Како поступити са минусним ставкама по основу рефундираних средстава за 

накнаде боловања 
- Друга важна питања... 

 
од	13.15	до	14.00	часова	

3. ИНСПЕКЦИЈСКИ	НАДЗОР	У	УСТАНОВАМА	СОЦИЈАЛНЕ	ЗАШТИТЕ	 
- Како се спроводи инспекцијски надзор 
- Кључне тачке контроле 
- Улога контролних листи 

 
од 14.00 до 15.30 часова 
 Пауза	за	ручак		

	
од	15.30	до	16.15	часова	

4. СПЕЦИФИЧНОСТИ	РАДА	ЦЕНТАРА	ЗА	СОЦИЈАЛНИ	РАД	(ЦЗСР)	И	ОСТАЛИХ	
УСТАНОВА	СОЦИЈАЛНЕ	ЗАШТИТЕ	 
- Прерасподела времена 
- активна и пасивна дежурства 



- Начин и поступак попуњавања упражњених радних места и немогућност 
запошљавања потребних стручних радника 

- Остали актуелни проблеми у пословању центара за социјални рад и осталих 
установа социјалне заштите 

од	16.15	до	17.05	часова	

5. У	СУСРЕТ	НОВОМ	ЗАКОНУ	О	ЈАВНИМ	НАБАВКАМА	 
 

од 17.05 до 17.15 часова 
 Пауза		

	
од	17.15	до	18.00	часова	

6. 	ДИСКУСИЈА	–	ОДГОВОРИ	НА	ПИТАЊА	 
	

од	21.00	до	24.00	часова	

 СВЕЧАНА	ВЕЧЕРА		
	

II	ДАН	–	26.11.2019.	(уторак)	
	

од	10.00	до	10.45	часова	

1.	ПРИПРЕМЕ	ЗА	ДОНОШЕЊЕ	ФИНАНСИЈСКОГ	ПЛАНА	ЗА	2020.	ГОДИНУ	 
- Усаглашавање са додељеним средствима 
- Како планирати пренета неутрошена средства из 2019. године по основу 

учешћа корисника у цени услуге 
- Како планирати остале сопствене приходе 
- Како планирати пренета неутрошена средства од јединице локалне самоуправе  

 

од	10.45	до	11.30	часова	

2. МАТЕРИЈАЛНА	ДАВАЊА	КОРИСНИЦИМА	УСЛУГА	У	ЦЗСР (по	изворима	
финансирања	–	републички,	АПВ,	и	локал) И ЛИЧНИ	НОВАЦ	КОРИСНИКА	У	
УСТАНОВАМА	СОЦИЈАЛНЕ	ЗАШТИТЕ (тзв.	џепарац	корисника)	и	друга	
давања, СА		ПРОБЛЕМИМА	У	ПРАКСИ  

од 11.30 до 11.45 часова 
 Пауза		

	
од	11.45	до	12.30	часова	

3. ПРИМЕНА	ЗАКОНА	О	ЗАШТИТИ	ПОДАТАКА	О	ЛИЧНОСТИ	У	ДЕЛАТНОСТИ	
СОЦИЈАЛНЕ	ЗАШТИТЕ 

 
од	12.30	до	13.30	часова	

4.	ДИСКУСИЈА	–	ОДГОВОРИ	НА	ПИТАЊА	 
	
	
	



	Услови	учешћа:	
Цене су исказане са урачунатим ПДВ-ом и износе:	
Претплатници: 5,900,00 динара за првог учесника; 4.000,00 динара за сваког 
наредног учесника 
Непретплатници: 8.800,00 динара за првог учесника; 6.400,00 динара за сваког 
наредног учесника 

 

Пријављивање се врши слањем ПРИЈАВЕ на мејл korisnickiservis@obrazovni.rs или на 
факс: 011/3286-494. Образац ПРИЈАВЕ можете преузети са сајта www.obrazovni.rs. 
Детаљније информације можете добити на телефоне: 011/3286-542, 2624-434 или 
063/688-026.   
 

Резервацију смештаја у хотелу Цептер можете извршити путем телефона 036/611-770, 
063/664-843, или мејла office@zepterhotelvbanja.com; rezervacija@zepterhotelvbanja 

 

 
Додатне	 информације: модератор Снежана Радовић, стручни консултант за 
управљање правно-економским пословима, тел: 063-688-103, snezanar@obrazovni.rs 

 


