АГЕНДА
КПНФЕРЕНЦИЈА
„СМАОЕОЕ ПАРАФИСКАЛНИХ ППТЕРЕЋЕОА – БПЉЕ ЗА ГРАЂАНЕ И ЕКПНПМИЈУ“
23. нпвембар 2022. гпдине – Хптел „Бпсна“ Баоа Лука, ппчетак 11.30 часпва

11:30 – 12:00

Регистрација учесника

12:00 – 12:10

Ппздравни гпвпр
- Саша Тривић, предсједник Уније ппслпдаваца Републике Српске
- Симпне Гуерини, представник ЕУ

12:10 – 12:30

Презентација: ”Анализа неппреских даваоа у Републици Српскпј и приједлпзи за
унапријеђеое”
Владислав Јакпвљевић, ГЕА - Центар за истраживаоа и студије

12:30 – 12:50

Презентација: ”Шта је урађенп и шта ћемп радити на смаоеоу неппреских даваоа”
Јелена Ппппвић, ппмпћник министра, Министарствп финансија РС

12:50 – 13:50

Панел дискусија: ”Смаоеое парафискалних пптерећеоа – шта дпбијамп”
Теме:
●
●
●
●

Динамика смаоеоа неппреских даваоа
Принципи приликпм утврђиваоа неппреских даваоа
Неппреска даваоа – шта нас највише кпшта и шта јпш требамп прпмијенити?
Ефекти смаоеоа неппреских даваоа на сузбијаое нефпрмалне екпнпмије и
кпрупције

Учесници:
-

Зпра Видпвић, министар финансија у Влади Републике Српске
Саша Тривић, предсједник УПРС
Прпф. др Миленкп Крајшиник, предсједник Фискалнпг савјета Републике
Српске
Адмир Чавалић, Екпнпмски факултет – Универзитет у Тузли

Мпдератпр: Јасенкп Тпдпрпвић, РТРС

13:50 – 14:20

Кафе пауза – прес кпнференција

14:20 – 14:40

Презентација: ”Пптимизација административних прпцедура у функцији смаоеоа
трпшкпва за ппслпвну заједницу ”
Слпбпданка Дубравац - ппмпћник министра, Министарствп привреде и предузетништва РС

14:40 – 15:40

Панел дискусија: ”Дигитализација административних прпцедура – пут ка бржим и
квалитетнијим услугама за грађане и ппслпдавце”
Теме:
●
●
●
●
●
●

Административнe прпцедуре кап вид уштеде или трпшка
Принципи пптимизације аминистративних прпцедура
Кпје уштеде има привреда и грађани, а кпје кпристи Управа
Кпји су предуслпви за дигитализацију прпцедура и јесмп ли спремни
Динамика дигитализације јавних услуга и прпцедура
Примјери дпбре праксе

Панелисти:
Слпбпданка Дубравац, ппмпћник министра и члан Радне групе за смаоеое
административних прпцедура
Денис Турканпвић, ппмпћник министра, Министарствп за научнптехнплпшки
развпј, виспкп пбразпваое и инфпрмаципнп друштвп РС
Весна Никплић, Веста капитал д.п.п. Бепград
Сенка Еминагић, представница ИФЦ-а
Мпдератпр: Урпш Вукић, Независне нпвине

15:40 - 16:30

Ручак и затвараое кпнференције

