„Финансирање безбедности за XXI век”
21. фебруар 2017. Хотел „Зира“, Рузвелтова 35, Београд

Агенда конференције
10:00-10:15

Уводно обраћање
 Николас Бизел, шеф одсека за правду, унутрашње послове и
социјалну инклузију Делегације ЕУ у Србији
 Предраг Петровић, извршни директор Београдског центра за
безбедносну политику (БЦБП) испред PRO-CURE групе

10:15-11:15

Панел 1: „Паметна одбрана: како да са мало постигнемо више“
 Како се Министарство одбране прилагодило смањењу буџета
последњих година?
 Може ли Србија да одржава и унапређује одбрамбене способности
ако улаже мање од 2% БДП у одбрану?
 Како унапредити програмски буџет да јасније одражава
приоритете политике одбране?
 Који су приоритети за развој система одбране до 2020. године?
Говорник:
 Зоран Ђорђевић, министар одбране (биће потврђено)
Модераторка: Катарина Ђокић, истраживачица БЦБП

11:15-11:30

Пауза

11:30-12:00

Представљање PRO-CURE Интернет портала „www.CrveneZastavice.rs” за
откривање штетних набавки у сектору безбедности

12:00-13:00

Панел 2: „Штетне набавке: претња по безбедност Србије“
 Које су најчешће грешке у планирању и спровођењу набавки које
доводе до расипања новца?
 Које су последице штетних набавки у сектору безбедности?
 Како решити проблеме приликом извршења уговора?
 Како до сврсисходнијих набавки у сектору безбедности?
Говорници:
 Далиборка Срећков, шефица одсека за регулативу и
професионализацију Управе за јавне набавке
 Стеван Радуновић, Председник УО Удружења професионалаца у
поступцима јавних набавки
 Зоран Башић, представник PRO-CURE групе
 Миле Лазаревић, заменик председника Синдиката српске полиције
Модератор: Владимир Ерцег, БЦБП

13:00-13:15

Пауза

13:15-14:15

Панел 3: „Ка професионалном сектору приватног обезбеђења“
 Које су кључне последице критеријума најниже понуђене цене
приликом набавки услуге приватног обезбеђења?
 Колико је примењива ЕУ Директива 2014/24/ЕУ на набавке услуга
приватног обезбеђења у Србији?
 Да ли би употреба критеријума „вредност за новац“ смањила
нелојалну конкуренцију у овом сектору? Ако да, како га најбоље
дефинисати?
 Које су главне препреке успостављања јавно-приватног
партнерства у безбедности?
Говорници:
 Burdzy Anna Marie, Одељење за јавно-приватно партнерство,
Женевски центар за демократску контролу оружаних снага (DCAF)
 Драгиша Јовановић, Центар за едукацију ПКС и Председник
Комисије за јавно-приватно партнерство у сектору безбедности
 Бранимир Бекић, Директор за безбедност, Војвођанска банка
 Татјана Јосин Стојшић, Директор, Мониторинг НС
Модератор: Предраг Петровић, БЦБП

