
 
 
 

 
 

Први међуресорски састанак 
 

„Заједнички пут удружене државе ка ефикасној и одрживој сарадњи“ 
 
 

Хотел „Метропол Палас ”, сала „Иво Андрић А”  
Булевар краља Александра 69, Београд 

25. октобар 2016. године 
 

 
АГЕНДА 

 
Модератор: Драгица Обрадовић, Републички завод за статистику 
  

09.00 – 09.30 Регистрација учесника 
  

09.30 – 10.15 Уводна излагања: 
  Др Миладин Ковачевић, директор Републичког завода за статистику 

 Марко Чадеж, председник Привредне коморе Србије 
 Ulf Durnell, Statistics Sweden 

  

10.15 – 10.30 Пауза за кафу 
  

10.30 – 10.45 Републички  завод  за  статистику: „Удружена држава ка модернизацији 
административних података “ 
Драгица Обрадовић и Веселинка Шкиљевић, координатори статистичког 
система 

  

10.45 – 11.00      

 
Министарство за државну управу и локалну самоуправу – Дирекција за  
електронску управу: „Стратешки развој е-управе у Републици Србији и нови  
акциони план за период од 2017 до 2018. године” 
Даринка Радојевић, в.д. помоћника директора 

  

11.00 – 11.15 Министарство здравља: „Увођење ИЗИС у здравствени систем“ 
Проф. др Берислав Векић,  државни секретар 

  

11.15 – 11.30 Централни регистар обавезног социјалног осигурања: „Пример добре 
праксе у успостављању перманентне сарадње“ 
Ивана Миликић,  помоћник  директора 

  

11.30 – 11.45                                    

 
Влада Републике Србије - Јединица за имплементацију стратешких пројеката 
(Delivery Unit): „Бебо, добро дошла на свет“  

др Грегор Вирант, директор тима за реформу јавне управе  
  

11.45 – 12.00       

 
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање: „Електронски 
сервис Фонда ПИО за пријем захтева и пријава М4 – е-М4“ 
Зоран Сутара, саветник  директора 

  

  



 
 
 

12.00 – 12.15 Министарство за државну управу и локалну самоуправу: „Имплементација 
Закона о општем управном поступку – модернизација рада државне управе“  
Дражен Маравић, помоћник министра   

  

12.15 – 12.30 
 

Математички институт САНУ: „Значај заштите информација у електронским 
системима државних органа“ 
др Миодраг Михаљевић, заменик  директора  и др Зоран Марковић, научни 
саветник 
 

12.30 – 12.45 Пауза за кафу 

  

12.45 – 13.00 Привредна комора Србије: „Електронски сервиси Привредне коморе 
Србије“ 
др Наташа Кецман, руководилац Центра за услуге и посредовање 

  
13.00 – 13.15 Министарство  финансија  –  Пореска  управа:  „Обједињена наплата пореза 

и доприноса“ 
Саша Дулић, помоћник директора, Раде Шевић, помоћник директора  и  
Весна Шибалија, начелник Одељења за обједињену наплату  

  
13.15 – 13.30     
 

Републичка дирекција за имовину Републике Србије: „Регистар јединствене 
евиденције непокретности у јавној својини“ 
Милица Ђорђевић, помоћник директора   

  
13.30 – 13.45       
 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја: „Прикупљање 
података о образовном  систему  кроз  јединствени  информациони  систем  
просвете  и науке Доситеј“ 
Катарина Милановић, руководилац Групе за развој информационог система 

  
13.45 – 14.00    
 

Савез  рачуновођа  и  ревизора  Србије:  „Обједињена  наплата  пореза  и 
доприноса у пословној  пракси, и даљи кораци у циљу коришћења базе 
података за унапређење рада фондова“  
мр Снежана  Митровић, виши саветник 

  
14.00 – 14.15 Републички завод за статистику: „Индикатори одрживог развоја“,                      

Тијана Чомић, руководилац групе 
  
14.15 – 14.30       
 

Републички секретаријат за јавне политике: „Формирање базе индикатора 
за подршку креирања јавних политика“ 
Јасна Атанасијевић, в.д. директора 

  
14.30 – 15.00 Дискусија и закључци 
  
15.00 – 16.15 Коктел 

 
 


