
ПроГрам раДа
(14.11.2017., ПКС, Теразије 23, велика сала, 2. спр.)

09:00-09:55 Регистрација учесника, подела материјала

09:55-10:00 Отварање Прве конференције о примени Закона о становању и одржавању зграда у пракси
• Представљање и поздравна реч организатора (ПКС и Иницијатива за квалитетније становање )

10:00-11:30 I. Блок (90 мин): Уводни део конференције
• Закон о становању и одржавању (‘Сл.гласник РС’ 104/2016) – циљ доношења и припремне 

радње за примену, Јованка Атанацковић, помоћница министра, Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре (30 мин)

• Очуванје стамбеног фонда као важна компонента живота у локалним заједницама –
важност ЈЛС у припреми и спровођењу Закона о становању и одржавању зграда, 
представник, Министарство државне управе и локалне самоуправе(20 мин)

• Едукација професионалних управника и вођење регистара неопходних за квалитетније 
управљање зградама, представници, Центар за едукацију и Центар за услугу и посредовање
Привредне коморе Србије (25 мин)

• Професионално управљање зградама – организовање као битна компонента квалитетнијег 
рада делатности и подизање стандарда управљања зградама, Марко Арсенијевић, удружење
‘Иницијатива за квалитетније станованје’ (15 мин)

11:30-11:45 Кратка пауза
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11:45-13:00 II. Блок (75 мин): Округли сто/панел расправа- Како до квалитетнијег управљања зградама у Србији
Модератор панела, представник ПКС, учесници:
• представник, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
• Александар Недић, Привредна комора Србије, Удружење за приватно обезбеђење и остале 

услужене делатности
• представник, Министарство државне управе и локалне самоуправе
• Марко Арсенијевић, Удружење ‘Иницијатива за квалитетније становање’
• представник, Републички геодетски завод

13:00-13:30 Пауза за освежење и закуску 
13:30-14:30 III. Блок (60 мин): Примена закона у пракси – регион и Србија

• Регионална искуства на управљању и одржавању зграда, Раде Игњатовић, генерални секретар 
(тајник) УДРУГЕ УПРАВИТЕЉ из Републике Хрватске (20 мин)

• Изазови који очекују организаторе професионалног управљања, Радован Орешчанин, 
председник Удружења организатора професионалног управљања ‘Иницијатива за квалитетније 
становање’(10 мин)

• Потреба за доношењем и доследном применом основних стандарда за квалитетније 
управљање и одржавање зграда (кодекс организатора), Марко Арсенијевић, Стеван Новковић

• Case study – пример добре праксе управљања стамбеним зградама, Љубиша Бугарин СОНАС
д.o.o., Марко Грбић HOUSEMAN d.o.o., Срђан Поповић MAIOR DOMUS d.o.o. – сви Нови Сад, 
Слободан Јаковљевић DUX DOMUS – Ниш ’(15 мин)

, 
14:30-14:45 Кратка пауза
14:45-15:45 IV. Блок (60 мин): Расправа – питања и одговори

Модератор расправе Марко Арсенијевић, теме:
• Практична искуства и примери са терена
• Алати и решења за квалитетније организовање професионалног управљања
• Сарадња организатора са стамбеним зградама – кључ успеха
• Статус досадашњег модела управљања и изазови код преласка по новом законском оквиру
• Индивидуалне консултације

15:45-16:00 Завршетак конференције – закључци и најава пролећног Саветовања организатора професионалног 
управљања

Организатор задржава право измене Програма рада


