
Палић, 14-15.03.2019.

БАНКАРСТВО 
ИЗМЕЂУ 

МЕДИЈАЦИЈЕ И 
ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ



Среда, 13. март 2019.

14.00 Полазак аутобуса за Палић

Четвртак, 14. март 2019.

09:00 - 09:10 Отварање Саветовања и уводне напомене
Предраг Ћатић, специјалиста за правне послове Удружења банака 
Србије п.у.

09:10 - 10:20 Уводно обраћање
Владимир Васић, генерални секретар Удружења банака Србије п.у.

10:20 - 10:35 Кафе пауза

МЕДИЈАЦИЈА

10:35 - 12:40 Медијација као алтернативни начин решавања спорова
Искуства:

Народна банка Србије
Судије медијатори
Татјана Антонић-Аничић, медијатор/сарадник-експерт, 
Војвођанска банка а.д. Нови Сад ОТП група

Могућности:
Комора јавних извршитеља
Адвокати

Статистика и перспектива:
Ивана Ничић, Министарство правде Републике Србије

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА

12:40 - 12:50 Кафе пауза

АКТУЕЛНОСТИ У ПРАВНОЈ ЗАШТИТИ

12:50 - 14:40 Европски суд за људска права и појам заштите јавног интереса 
у споровима о уговорима о кредиту индексираног у страној 
валути (CHF) - мађарски случај

Адвокат Михало Павловић, Београд

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА

14:40 - 16:00 Пауза за ручак

16:00 - 17:00 Заштита података о личности, улога DPO у банкама и могући 
судски спорови против банака због повреде права личности

Александар Угљеваревић, адвокат, LMS Digital Consulting

17:00 - 18:10 Право банке на уговарање накнада и трошкова кредита
Милинко Мијатовић, адвокат, Кaranovic & Partners

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА

20:30 Свечана вечера

Петак, 15. март 2019.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА

09:00 - 09:40 Магистрала електронске управе: шта све може са Државом на 
„клик“

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу 
Владе Републике Србије

09:40 - 10:40 Како функционише е-шалтер? Достигнућа и изазови
Јавни бележници: Горан Андрић и Саво Дедајић, чланови Извршног 
одбора Јавнобележничке коморе
Комора јавних извршитеља

10:40 - 10:50 Кафе пауза

10:50 - 11:30 Блокчејн технологија у банкарству - стање и перспектива
Народна банка Србије
Предраг Николић, Blinking
Милан Јаношевић, Deep IT A.G.,CH

ЗАКЉУЧЦИ СА САВЕТОВАЊА

13:30 Ручак у ресторану Вински двор и повратак за Београд

Организатор задржава право измене програма

УДРУЖЕЊЕ БАНАКА СРБИЈЕ п.у.
11000 Београд, Булевар краља Александра 86

телефон: 011 30 20 760, факс: 011 33 70 179
е mail: ubs@ubs-asb.com

www.ubs-asb.com



Пријављивање
Учешће треба пријавити најкасније до 11.03.2019. године на факс број 011/3370179 или 
на мејл centar@ubs-asb.com. Примерак пријаве се предаје организатору пре почетка 
саветовања.

Позив се налази и на нашем сајту www.ubs-asb.com.

Котизација
Котизација по учеснику износи 10.000,00 динара плус ПДВ. Учесници који користе 
организовани превоз плаћају аутобуску карту уз котизацију, тако да њихова котизација 
са превозом износи 13.000,00 динара плус ПДВ.
Котизација се уплаћује на рачун број 160-348470-35, Удружење банака Србије, Београд, 
Булевар краља Александра 86, са позивом на број 2/01 и назнаком: за Саветовање 
“BANKARSTVO IZMEĐU MEDIJACIJE I DIGITALIZACIJE”.
Напомена: Рок за отказивање пријаве је 48 сати од момента подношења пријаве. Уколико се у 
датом року не откаже пријава уплаћена котизација се не враћа. Уместо пријављеног учесника, 
Саветовању може присуствовати друго лице из исте институције.

Смештај
Учесници саветовања ће бити смештени у хотелима Парк и Језеро. Сваки учесник сам 
резервише собу уз напомену “За саветовање Удружења банака Србије”.
Све резервације и информације примају се искључиво на мејл prodaja@elittepalic.rs. 
Цена аранжмана за период од 13.03. до 15.03.2019. године у једнокреветној соби износи 
17.038,00 динара а у двокреветној 15.038,00 динара по особи.
Напомена: Учесници који желе да присуствују ручку у ресторану Вински двор, 15.03.2019. године 
пријављују се на мејл vinskidvor.od@mts.rs и плаћају фактуру директно на рачун ресторана. 
Цена ручка је 2.650,00 динара по особи и није урачуната у цену смештаја и котизације.
Учесници Саветовања који не бораве у хотелима Парк и Језеро, а желе да присуствују свечаној 
вечери у ресторану Мала Гостиона 14.03.2019. године могу се обратити Биљани Говорушић  
на мејл prodaja@elittepalic.rs

Превоз
За учеснике Саветовања организован је аутобуски превоз. Аутобус из Београда за Палић 
полази 13.03.2019. у 14:00 часова из улице Булевар краља Александра 86 (испред зграде 
Удружења банака Србије), а са Палића за Београд 15.03.2019. у 15:00 часова. Пријаву за 
организовани превоз треба доставити најкасније до 08.03.2019. године.

Контакт
За све информације око тема саветовања можете се обратити Предрагу Ћатићу,  
специјалисти за правне послове Удружења банака Србије, на телефон 011/3020763 или 
на мејл predrag.catic@ubs-asb.com, а за информације о организацији Саветовања Јелени 
Никитовић, протокол Удружења банака Србије, на телефон 011/3020791 или на мејл 
jelena.nikitovic@ubs-asb.com.

ПОДАЦИ ЗА ИНСТИТУЦИЈУ

Матични број ...................................................
ПИБ ....................................................................
Шифра делатности .........................................
Да ли је институција обвезник ПДВ-а

                      ДА           НЕ

Датум ................................................................... 

ПРИЈАВА
Име ......................................................................... 

Презиме .................................................................

Радно место ..............................................................

Институција ...........................................................

Место ......................................................................

Улица и број ........................................................

Телефон .................................................................

Е mail .....................................................................

ПРИЈАВА ЗА ПРЕВОЗ

ДА           НЕ

Аутобус полази испред зграде 
Удружења банака Србије, Булевар краља 
Александра 86, Београд.
Молимо вас да на одредишту будете 15 минута 
пре поласка аутобуса ради пријављивања.


