Finansiranje bezbednosti za XXI vek
Datum
feb. '17.
21.

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) poziva Vas na konferenciju „Finansiranje
bezbednosti za XXI vek“ koja će biti održana u utorak, 21. februara 2017. godine u hotelu Zira (sala
Mikonos) )sa početkom od 10 časova.
Nakon dve godine analize stanja javne potrošnje u sektoru bezbednosti, BCBP na ovoj konferenciji okuplja
najrelevantnije sagovornike iz institucija sektora bezbednosti, nezavisnih regulatornih tela, međunarodne
stručnjake i civilno društvo.
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Pametna odbrana: kako sa malo da postignemo više
Tokom prvog panela u otvorenom razgovoru sa predstavnicima države i međunarodnim ekspertima ukazuje se
kako odgovorno upravljati izdacima za odbranu i održavati odbrambene sposobnosti u vreme ubrzanog
povećavanja troškova odbrane i mera štednje.

Štetne nabavke: pretnja po bezbednost Srbije
Drugi panel fokusira se na rizične i neefikasne nabavke u sektoru bezbednosti i posledice koje takve
nabavke imaju na funkcionisanje bezbednosnih institucija, prava svojih zaposlenih i sigurnost građana. Cilj
razgovora biće obezbeđivanje preporuka za postizanje pametnih nabavki u sektoru bezbednosti do 2020.
godine.

Ka profesionalnom sektoru privatnog obezbeđenja
Rasprava na trećem panelu će biti posvećena lošoj praksi nabavke privatnog obezbeđenja od strane javnih
institucija u Srbiji. U okviru ovog panela govornici će razmotriti praksu u Srbiji i inostranstvu, ali i pokušati da
iznađu moguća rešenja za prevazilaženje problema u ovoj oblasti.
Agenda konferencije se može preuzeti OVDE.
Zbog ograničenog broja raspoloživih mesta, molimo Vas da potvrdite prisustvo do ponedeljka 20. februara
2017. mejlom na adresu office@bezbednost.org ili telefonom na broj 381 11 3287 226.

Događaj se realizuje kao završna konferencija projekta „PRO-CURE: Jačanje civilnog nadzora nad javnim
nabavkama u sektoru bezbednosti”, koji sprovode BCBP i Društvo protiv korupcije uz finansijsku podršku
Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade
Srbije. Organizaciju skupa je podržao i Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF).
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