
ПОСТАНИТЕ  

ИН – ОПШТИНА 
КОЈУ СВИ 

ВОЛЕ! 

 

ПОНУДА 2015! 

СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ У ПАКЕТУ ПРАВНО-ЕКОНОМСКОГ 

КОНСАЛТИНГА ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ! 

Образовни информатор, Кућа знања за успешно пословање, са мрежом од преко 2000 

корисника у јавном сектору, већ 25 године се успешно бави издавањем стручних часописа, 

организовањем стручних скупова и обука и креирањем софтвера за правно-економско пословање буџетских 

корисника. За локалну самоуправу у 2015, припремили смо: 

ПАКЕТ УСЛУГА који садржи:  
1. Комплет од три часописа – штампано и електронско издање излази два пута месечно:  

 „Општински подсетник” – за потребе председника општине и начелника општинске управе и општинских буџета и осталих 

руководиоца у локалним самоуправама 

 „Правни саветник” – за радне односе и имовинско-правне службе локалне самоуправе, као и друге службе које по својој 

функцији прате рад буџетских делатности: просвета, здравство, социјална заштита, култура, јавна предузећа... 

 „Буџетско рачуноводство” – за начелнике финансија, буџета, локалну пореску администрацију и све рачуновође задужене 

за буџетско рачуноводство, обрачун пореза и зарада, израду програмског буџета...  

2. Дневни консалтинг: директне консултације телефоном са саветницима/уредницима из Редакције (сваким радним даном од 

8:00 до 15.00 часова, а у периоду финансијских извештаја и током целог дана), писмене одговоре из области планирања и 

финансирања, рачуноводства, зарада, пореза, интерних контрола, јавних набавки, права запослених, имовине, социјалног 

осигурања, права грађана...  

3. Електронско издање – софтвер који садржи: Дневне информације о битним дешавањима у јавном сектору; Пословне 

обавезе и инструкције за рад за наредну седмицу; Регистар прописа; Моделе нормативних аката; Збирку образаца и извештаја; 

Комплет стручних часописа; Базу прописа; Пословне обавезе 

4. Стручне скупове који прате буџетско пословање општине према буџетском календару (доношење буџета општине, израда 

извештаја о пословању, израда годишњих пописа, израда завршних рачуна, јавне набавке, радни односи локалних 

самоуправа)  

5. Софтвер за буџетско рачуноводство са посебним модулом за праћење програмског буџета. 

 

Током ове кризне 2015. године, уз овај ПАКЕТ са попустом: 

I Пословни тренинзи за председнике општина и менаџмент тим 

 Спровођење плана рационализације у локалним самоуправама (Копаоник, 15–17. март 2015.) 

 Промовисање јавно-приватног партнерства у циљу подизања финансијског капцитета општина (укључивање приватног 

партнера као финансијера или као вршиоца услуга)  

 Како искористити ЕУ фондове (оспособљавање менаџерa у локалној самоуправи да самостално или у тимовима 

припремају и спроводе пројекте) 

 Увођење службеничког система (планирање кадрова, доношење Кадровског плана, Правилника о унутрашњем уређењу и 

систематизације радних места и нових Решења о распоређивању) 

 Шта чини будућност локалне самоуправе: заједничко оснивање органа, служби или предузећа између више општина 

 Информисање о новинама у законодавној регулативи (Закон о запосленима у АП и ЈЛС, Закон о изменама и допунама 

Закона о локалној самоуправи, о комуналној полицији…) 

II Семинари и обуке за начелнике финансија и буџета 

 Програмски буџет (планирање и одређивање приоритетних области финансирања, 

припрема буџета по програмској методологији, утврђивање циљева и индикатора) 

 Инструкције за утврђивање, наплату и попуњавање пореских пријава у условима 

самоопорезивања 

 Функционисање локалне пореске администрације и унапређење наплате локалних 

прихода 

 Финансирање друштвених делатности из локалног буџета 

 Проблеми у спровођењу јавних набавки (обједињене набавке) 

 Финансирање рада политичких организација  

III Специјални консалтинг за поједине сегменте пословања 

 Израда плана рационализације у вашој општини 

 Успостављање службеничког система, увођење платних разреда, израда 

нормативних аката, критеријуми за награђивање резултата рада... 

 Иновирање стратегија развоја и планирање локалног економског развоја: израда 

Акционог плана, примена индикатора;  

 Пружање помоћи у изради пројеката, аплицирању за средства... 

 Специјалне консултације у вези припреме програмског буџета, организације 

рачуноводства и нормативног уређивања. 

IV Струковно дружење и удруживање капацитета и размена ставова (IV Сусрети локалних 

самоуправа – Златибор, октобар 2015.) 

 

Уз већи број претплата на пакет услуга – ГРАТИС три мини семинара/консултације у Вашој општини! 
 

Укључите се у систем наших 
корисника – заједно стварамо 

мрежу успешних општина у 2015! 

 

Решење 

проблема  

за Вашу 

општину! 


