
 

 Удружење директора и менаџера у јавном сектору  
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организује V традиционално САВЕТОВАЊЕ 

  

СПЕЦИЈАЛНО за директоре – секретаре - рачуновође  
 

(ПРЕДШКОЛСКО * ОСНОВНО * СРЕДЊЕ OБРАЗОВАЊЕ * УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД) 

 
 

„ПРИПРЕМА ЗА ШКОЛСКУ И РАДНУ 

 2016/2017. ГОДИНУ  

У СКЛАДУ СА БУЏЕТСКИМ КАЛЕНДАРОМ” 

________________________________ 

Београд, Дом синдиката, 25.8.2016.  

од 10.00 до 15.00  
________________________ 

 

 
ПЛАН РАДА 

 

I. 10.00 - 10.10 Поздравна реч - Марица Ивић, председник Организационог 

одбора Саветовања 

II. 10.10 - 10.45 Прописи од значаја за функционисање вртића, школа и 

ученичких домова у школској и буџетској 2016/2017. години (обавезе 
и рокови) – Олга Зорић, одговорни уредник 

III. 10.45 - 11-25 Инспекцијски надзор у установама образовања и 

васпитања (прописи, врсте надзора, контролне листе, налог и обавештење о 

инспекцијском надзору, припремљеност за рад образовно-васпитних установа у 

школској 2016/17. години) – Драган Граховац, начелник просветне инспекције 

IV. 11.25 - 11.45 Нормативна акта као основ сигурног функционисања 

образовно-васпитних установа у складу са прописима – Војкан 

Станковић, специјални саветник 

V. 11.45 - 12.15 Годишњи план рада као основ за финансирање у 
школској 2016/2017. години – Драган Тошић, специјални саветник 

1. Утврђивање ЦЕНУС-а  

2. Ажурирање Е-ЦЕНУС-а 

12.15 - 12.45 ПАУЗА  



VI. 12.45 – 13.25 Финансирање установа у школској 2016/2017. години – 

Регина Раделић, главни и одговорни уредник за буџетско пословање 
1. Финансијске обавезе образовних установа у складу са буџетским календаром 

(однос буџетског и школског календара) 

2. Доношење финансијских планова (поступак планирања, извори финансирања, 
рационално коришћење и управљање јавним финансијама) 

VII. 13.25 – 14.10 Правно-економски аспект организовања екскурзија – 

Мирослава Минић, економиста 

VIII. 14.10 – 14.30 Одговори на питања  

 

14.30 – 14.45 ПАУЗА  
_________________________________________________________________________ 

 

14.45 – 15.15 СТРУКОВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ 
1. Отварање Канцеларије за едукацију буџетских корисника у Београду – 

делатност ПРОСВЕТА (Марина Ровчанин, координатор рада струковних 

удружења) 
 

2. Преглед проблемских питања – системских и правно-економских чијим 

решавањем се значајније може убрзати реформа образовања  (Марица 
Ивић, уводничар)  

1. Проблеми финансирања планова и програма рада образовних установа у 
зависности од извора финансирања 

2. Могућности и допринос образовно-васпитних установа укупном економском 
развоју локалне самоуправе 

3. Управљање јавном својином (попис, издавање у закуп, задужбине, легати, 
фондови...) 

4. Нормативи и стандарди у просвети као основа за стручно и реално 

планирање (кадрова, материјалних трошкова, награђивање резултата 
рада...) 

5. Подизање нивоа коришћења информационих технологија у пословању 
образовних установа (електронско пословање) 

6. Организована брига о младим талентима 
7. Допринос струковних организација (удружења у просвети) у превазилажењу 

законских препрека у циљу унапређивања квалитета образовно-васпитних 
услуга 

 

 ПРИЈАВА УЧЕШЋА – у прилогу: доставите је на мејл: korisnickiservis@obrazovni.rs 

или путем факса, на број: 011/3286-494. 

 КОТИЗАЦИЈА: за претплатнике „Образовног информатора“ износи 1.300,00, са ПДВ-

ом по учеснику, а за oстaлe учeсникe: 3.200,00 дин., по учеснику. Уплату котизације (по 
Предрачуну) извршити на један од текућих рачуна НИП „Образовни информатор” д.о.о:  265-

1630310006149-98 ● 220-31313-49 ● 355-1006799-20 ● 285-0014063160001-95.  

Сви учесници који се до почетка саветовања укључе у систем претплате Образовног 

информатора, добијају попуст до 50% на све едукативне производе и могу присуствовати 

овом Саветовању под условима за претплатнике! 

Пријавите се на време за праву едукацију! 

КОРИСНИЧКИ СЕРВИС: (011) 3286-541; (011) 3286-542; (011) 2631 - 222   

 

  

www.obrazovni.rs                                    


