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НАЦИОНАЛНА ОБУКА „ПЛАНИРАЊЕ ЈАВНОГ БУЏЕТА ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ РОМА И РОМКИЊА“ 
06-07.06.2017, хотел Извор, Аранђеловац 

:: Програм :: 

 

1. дан, 06 јун 2017 

 

0730 – 0745 Долазак учесника на место поласка (угао улице Адмирала Гепарта и Кнеза Милоша) 

0800 – 0930 Полазак аутобуса и превоз до Аранђеловац 

0930 – 1100 Смештај у хотелу „Извор“, Аранђеловац 

 

1100 – 1110 Уводна обраћања 

Ненад ИВАНИШЕВИЋ, Национална контакт особа за Роме, Државни секретар, 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

Орхан УСЕИН, Тим лидер акционог тима за Роме, Савет за регионалну сарадњу 

 

1110 – 1230 1. Сесија: Правни аспекти у буџетирању   

Правни аспекти у буџетирању стратешких докумената у преговарачким поглављима 
земље кандидата 

Међународни регулаторни оквир за финансирање функција држава (COFOG и GFC 
класификација) 

Специфичности акционих планова за укључивање Рома 

 

1230 – 1400 Пауза за ручак   

 

1400 – 1530 2. Сесија: Кључни разлози за приоритет интеграције Рома у буџетирању 

Двосмерна мултипликација корисних ефеката на буџет (смањење расхода и повећање 
прихода буџета) 

Екстерне могућности финансирања 

Процес приступања Европској унији 

Обавезе према ратификованим међународним стандардима за људска права 

 

1530 – 1600 Пауза за освежење   

 

1600 – 1730 3. Сесија: Национални регулаторни оквир  

Примена закона о буџетском систему и идентификација правног основа за финансирање 
функција у области преговарачких поглавља и пратећих стратешких докумената 

Садашње стање и могућности прилагођавања оквира 

Регионалне перспективе за буџетирање обазриво према интеграцији Рома 
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0900 – 1100 4. Сесија: Јединствена методологија буџетирања   

Јединствена методологија за опис и исказивање квалитативних елемената за буџетирање 
стратешких, акционих, пројектних и регулаторних докумената, и примери 

Финансијски аспекат јединствене методологије буџетирања – процена и исказивање 
финансијских ефеката стратешких, акционих, пројектних и регулаторних докумената, и 
практична примена 

 

1100 – 1130 Пауза за освежење   

 

1130 – 1300 5. Сесија: Процес буџетирања, спровођење и праћење   

Процес буџетирања и усклађивања износа из акционих планова са годишњим буџетима 
земље кандидата (ПФЕ обрасцима за Министарство финансија), и примери 

Спровођење и праћење акционих планова у делу који се односи на извештавање о 
трошењу јавних средстава и средстава Европске уније 

Закључци и затварање обуке 

 

1300 – 1430 Ручак   

 

1430 – 1600 Полазак аутобуса и превоз до Београда    


