ТРАДИЦИОНАЛНИ
XXIII СУСРЕТИ УСТАНОВА
20-23.9.2021.
(понедељак - четвртак)

Хотел „Палисад”, Златибор

П Р О Г Р А М
ПРВИ ДАН 20.9.2021. (понедељак)
1000 – 1400 часова
-понедељак-

Евидентирање учесника и слободно време
(смештај у хотелске собе од 13 часова)

1600 – 1800 часова
-понедељак-

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ XXIII СУСРЕТА УСТАНОВА
Бранко Ружић, први потпредседник Владе РС и министар просвете, науке и
технолошког развоја
отвориће XXIII Сусрете установа и поздравити присутне
Андрија Ивић, директор

Поздравна реч и представљање едукативних и развојних пројеката
„Образовног информатора”
Јована Јанковић, водитељ програма
Представљање програма рада током скупа

ПРЕДАВАЊA
За све учеснике Сусрета
1700 – 1800 часова
-понедељак-

НОВИНЕ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВА У ЈАВНОМ
СЕКТОРУ У 2022. ГОДИНИ
(ИСКРА – Централизовани обрачун плата, ИСИБ – Укључивање нових корисника у
систем, Остало (измене прописа))
(Саша Стевановић, државни секретар у Министарству финансија)

ИМОВИНСКИ ОДНОСИ У ПРАКСИ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА –
ЈАВНА СВОЈИНА
(Петар Вујадиновић, стручни сарадник Образовног информатора)


1800 – 2000 часова
-понедељак-

ВЕЧЕРА
2000



– 2100 час
-понедељак-

ПРОМОЦИЈА НОВОГ ИЗДАЊА „ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА”
Часопис „ИНФОРМАТОР ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА“ бр. 1/2021.
(Излази из штампе 1.9.2021.)

Са позивом на стручну сарадњу и развој овог пројекта у будућности.

Уз свечани коктел

ДРУГИ ДАН 21.9.2021. (уторак)
ПЛЕНАРНИ РАД
-за све учеснике Сусрета-

1000 – 1045 часова
-уторак-

ФУНКЦИОНИСАЊЕ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ
РЕФОРМЕ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА 2021-2025.
(планирање, извршење, буџетско рачуноводство и систем интерне
финансијске контроле)
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Програм реформе управљања јавним финансијама до 2025. године (унапређење планирања,
управљања буџетским средствима, буџетског рачуноводства и система интерне финансијске
контроле)
(Регина Раделић, главни уредник Економске редакције Образовног информатора)

1045 – 1115 часова
-уторак-

РЕФОРМА СИСТЕМА ЈАВНЕ УПРАВЕ

(Петар Вујадиновић, стручни сарадник Образовног информатора)

1115 – 1200 часова
-уторак-

ЗАПОШЉАВАЊЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ



Тражење сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава
Случајеви када јесте, а када није потребна сагласност Комисије за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

ПРАВНА ФИКЦИЈА ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ




Преображај радног односа из одређеног у неодређено време
Уврђивање постојања радног односа на неодређено време у случају радног ангажовања по
основу уговора о раду којима се не заснива радни однос
Актуелна судска пракса

(Др Александар Антић, стручни сарадник Образовног информатора за право и радне
односе)

 ПАУЗА ЗА РУЧАК
1200 – 1500 часова
-уторак-

1500 – 1600 часова
-уторак-

ПРОБЛЕМИ И РЕШЕЊА У ДОСАДАШЊОЈ ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА
(Снежана Шокчанић, одговорни уредник Образовног информатора за област Јавне набавке)

1600 – 1640 часова
-уторак-

НОВИНЕ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ И
ЗАКОНА О ФИСКАЛИЗАЦИЈИ
 Закон о електронском фактурисању


Обавезa електронског фактурисања код субјеката јавног сектора од 1.1.2022. године
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Шта ближе уређују подзаконаска акта неопходна за примену овог закона
Остала питања која уређује овај закон (издавање, слање, пријем и обрада, чување и садржина
електронске фактуре, систем електронских фактура, питање централног информационог
посредника, као и информационог посредника, инспекцијски надзор и казнене одредбе)
Обавеза издавања електронских фактура за обвезнике ПДВ и обавеза електронског
евидентирања обрачуна ПДВ од стране пореских дужника

 Закон о фискализацији




Примена новог Закона о фискализацији од 1.1.2022. године: предмет фискализације, поступак
фискализације преко електронског фискалног уређаја, садржај фискалног рачуна, обвезници
фискализације …
Шта ближе уређују подзаконска акта донета за примену овог закона
Нови обвезници који ће евидентирати промет преко електронског фискалног уређаја
(остало образовање, студентски и ђачки домови, музеји, библиотеке, архиви, галерије и
збирке и остале културне делатности, спортске, забавне и рекреативне делатности).

(Зорица Кузмановић, одговорни уредник за област Порези у Економској редакцији
Образовног информатора)

1640 – 1740 часова
-уторак-

МЕЂУОПШТИНСКА САРАДЊА
(Петар Вујадиновић, стручни сарадник Образовног информатора)

1800 – 2100 час
-уторак-

ВЕЧЕРА

ТРЕЋИ ДАН 22.9.2021. (среда)

СЕКЦИЈСКИ РАД ПО ДЕЛАТНОСТИМА –
КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА
1000 до 1230 часова
ДЕЛАТНОСТ – ПРОСВЕТА
1000 – 1030 часова
-среда-

ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
 Примена нових прописа (Правилник о ресурсном центру, запошљавање, родна
равноправност... )
 Одговори на најактуелнија питања

(Марина Ровчанин, главни уредник Правне редакције Образовног информатора)
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1030 – 1130 часова
-среда-

ЗАКОН О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ И ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ











Студентске конференције и студентски парламент
Учешће студената у органима и телима високошколске установе
Финансирање студентског парламента и ваннаставних активности
Статус студентске организације, поступак за стицање статуса и регистар организација
Финансирање студентских организација и савеза студентских организација
Измене и допуне у поступку акредитације
Измене и допуне у поступку спољашње провере квалитета високошколских установа
Измене и допуне у вези са условима за избор у звање, стицањем звања наставника и
заснивањем радног односа и престанком радног односа наставника
Измене и допуне у вези са рангирањем, уписом кандидата и дисциплинском одговорношћу
студената
Одговори на питања и конструктивна дискусија

(Вукашин Петровић, стручни сарадник Образовног информатора)

1130 – 1230 часова
-среда-

ЈИСП (Јединствени информациони систем у просвети)



Одговори на спорна питања у вези уноса података
Које податке хитно треба унети и начин како то урадити

(Мр Биљана Марић, руководилац групе за дигитализацију у просвети, виши саветник у
Министарству просвете, науке и технолошког развоја)

ДЕЛАТНОСТ – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
* За установе социјалне заштите овај
програм је акредитован!
1000 – 1230 часова
-среда-

* Програм је акредитован од
стране Коморе социјалне заштите
и доноси 5 пасивних бодова за
регистроване учеснике

УОЧЕНИ ПРОБЛЕМИ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ПРЕТХОДНИХ ДЕВЕТ МЕСЕЦИ
ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ДЕВЕТОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О
ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ИЗВЕШТАЈА КРОЗ СИСТЕМ ЗА ПОСЛОВНО
ИЗВЕШТАВАЊЕ
(Мирјана Ћојбашић, в.д. помоћник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања - Сектор за материјално - финансијске и аналитичке послове;
Младенка Милетић, начелник одељења Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања за финансијско планирање, анализу, управљање и контролу;
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Анастазија Бијелић, начелник одељења Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања за платни промет и рачуноводство).

ЗА ДЕЛАТНОСТ КУЛТУРА
1000 – 1230 часова
-среда-

ПРАКТИЧНA ПРИМЕНA ПРОПИСА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ




Нови прописи и обавезе установа културе
Одговори на питања

(Др Предраг Благојевић, експерт за правну уређеност у области културе)

ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ
(ДРЖАВНА УПРАВА, ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА, ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА )
1000 – 1230 часова
-среда-

АКТУЕЛНОСТИ У ПРАВНО-ЕКОНОМСКОМ ПОСЛОВАЊУ
(Панел дискусија о најважнијим питањима буџетског пословања)
 Радни односи,
 Јавне набавке,
 Контрола буџетских средстава

(Петар Вујадиновић, стручни сарадник Образовног информатора,
Др Александар Антић стручни сарадник Образовног информатора за право и радне односе,
Снежана Шокчанић, одговорни уредник Образовног информатора за област Јавне набавке,
Регина Раделић, главни уредник Економске редакције Образовног информатора,
Зорица Кузмановић, одговорни уредник за област Порези у Економској редакцији
Образовног информатора)

 ПАУЗА ЗА РУЧАК 
1230 – 1500 часова

СПЕЦИЈАЛНО ЗА РАЧУНОВОЂЕ
1500 – 1545 часова
-среда-

ИЗМЕНЕ ПРОПИСА О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

•Промет добара и услуга из области грађевинарства према Правилнику о ПДВ
• Примена МРС за ЈС
•Професионализација рачуноводствене струке у буџетском рачуноводству

(Зорица Кузмановић, одговорни уредник за област Порези у Економској редакцији
Образовног информатора
Регина Раделић, главни уредник Економске редакције Образовног информатора)
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1545 – 1600 часова
-среда-

ПРЕЗЕНТАЦИЈА СОФТВЕРА ЗА БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО – ИКС-БУК


Усавршен и дорађен софтвер за индиректне буџетске кориснике

1600 – 1700 часова
-среда-

ИЗБОРНА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА РАЧУНОВОЂА У ВАНПРИВРЕДНИМ
ДЕЛАТНОСТИМА
(конституисање представништва и усвајање задатих циљева за 2021/22.)

(Регина Раделић, главни уредник Економске редакције Образовног информатора,
Раденка Ђурић, стручни сарадник Образовног информатора, Економска редакција)

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
1500 – 1800 часова
-среда-

 СВЕЧАНА ВЕЧЕРА СА МУЗИЧКИМ ПРОГРАМОМ 
2000 – 2400 часа
-среда-

ЧЕТВРТИ ДАН 23.9.2021. (четвртак)
ОДГОВОРИ НА НАЈВАЖНИЈА ПИТАЊА ИСТАКНУТА ТОКОМ СУСРЕТА
и додела сертификата
1000 – 1100 часова
-четвртак-

ЗАКЉУЧЦИ XXIII СУСРЕТА УСТАНОВА
1100 – 1200 часова
-четвртак Сумирање проблемских питања сагледаних током стручног дела скупа и израда
предлога за њихово решавање у оквиру делатности струковних удружења и
Образовног информатора.
(Марица Ивић – Саветник за управљање менаџмент процесима у Образовном
информатору и
главни уредници и стручни консултанти Образовног информатора)

ДОБРОДОШЛИ НА XXIII СУСРЕТЕ УСТАНОВА!

Хвала што нам верујете више од тридесет година
*Са вама смо од 1990.*
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УСЛОВИ УЧЕШЋА:
XXIII Сусрети одржавају се уз поштовање свих прописаних мера епидемиолошке заштите. У
случају промена у организацији бићете благовремено обавештени.

Цена за претплатнике:
10.900,00 за првог учесника
8.900,00 за другог учесника
4.900,00 за трећег и четвртог учесника
За петог и следеће учеснике БЕСПЛАТНО

Цена за непретплатнике:
14.900,00 за првог учесника
11.900,00 за другог учесника
9.900,00 за трећег и четвртог учесника
За петог и следеће учеснике БЕСПЛАТНО

Постоји могућност плаћања котизације и од стране физичких лица.

ПРИЈАВА УЧЕШЋА:

Пријавите се најкасније до 17.9. 2021. године или до попуне места путем:
имејла: prijava@obrazovni.rs; korisnickiservis@obrazovni.rs
сајта: www.obrazovni.rs или
на број телефона: 011/3286-489, 3036-531, 3036-532;
Служба маркетинга (организациона, стручна, техничка питања)
011/3614-858; 063/268-187; 063/688-574
Образац Пријаве можете преузети на нашем сајту www.obrazovni.rs ОВДЕ.

СМЕШТАЈ:
Цене пуног пансиона са боравишном таксом у хотелу „Палисад“ по особи дневно, са
исхраном на бази шведског стола, износи:
Врста смештаја и цена

Врста смештаја и цена

1/1 стандард соба – 6.640 РСД дневно
1/2 стандард соба – 4.310 РСД дневно
1/1 супериор соба – 7.610 РСД дневно
1/2 супериор соба – 5.360 РСД дневно
1/3 супериор соба – 4.310 РСД дневно

1/1 лукс соба – 8.040 РСД дневно
1/2 лукс соба – 5.680 РСД дневно
Апартман – 2 особе – 5.680 РСД дневно
Апартман – 3,4 особе – 4.210 РСД дневно
Апартман – 1 особа – 8.515 РСД дневно

ИСХРАНА У ХОТЕЛУ:

Исхрана почиње у понедељак 20.9. са ручком, а завршава се у четвртак 23.9. са доручком.
Време исхране:
 доручак: 07:30-11:00 часова  ручак: 12:00-15:00 часова  вечера: 18:00-21:00 часова.
Резервације за смештај по наведеним ценама као и ванпансионску исхрану у хотелу „Палисад”
можете извршити директно на бројеве телефона 031/841-161, фaкс: 031/841-734, или
електронском поштом: prodaja@palisad.rs.

ОРГАНИЗОВАНИ ПРЕВОЗ:
Fudeks doo Beograd, Balkanska 47, 11000 Beograd
tel. +381 (0)11 7620255 (fax. +381 (0)11 6686602) mob. +381 (0)62 8052955
Полазак из Новог Сада 20.09.2021. у 07:00 - плато код железничке станице (код локомотиве).
Цена карте: Нови Сад – Златибор (повратна карта) 3.900,00 дин.
Полазак из Београда 20.09.2021. у 08:30 - испред поште код Плаве локомотиве.
Цена карте: Београд – Златибор (повратна карта) 3.500,00 дин.
Цена карте у једном смеру Београд – Златибор 3.000 дин.; Нови Сад – Златибор 3.000 дин.
Оквирно време доласка на Златибор је око 11:30.
Полазак са Златибора 23.09.2021. у 14:00 - паркинг испред "Денсинг бара" хотела Палисад.
У цену је урачунат ПДВ, путарине, дневнице возача, гориво, као и прибављање свих
неопходних дозвола за ванлинијски превоз.
Због епидемиолошких мера СВИ ПУТНИЦИ МОРАЈУ ИМАТИ МАСКЕ.
За реализацију поласка потребно је да буде пријављено минимум 25 путника.
Предузеће „Образовни информатор” није организатор превоза.
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