
23
године...након учења и едукације...

ЗА СВЕ 
БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ 

у 2014, 2015, 2016...
- о управљању, правно-економском и електронском пословању -

 за успешно пословањеКУЋА ЗНАЊА
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üДневни информатор и телефонски консалтинг
üНедељни информатор (електронско издање)
üПетнаестодневни инстуктивни часописи (комплет)
üПравно-економски консалтинг у вашем граду
üСтручне библиотеке за менаџмент, право, економију и информатику 
  (коментари прописа, приручници, практикуми, упутства)
üПословни (рачуноводствени) софтвери – за буџетске кориснике 
  (директне и индиректне)
üС П Е Ц И Ј А Л Н О  током  2014. – Обуке за електронско пословање 
  (Информатори о раду, Централни регистар, Пореске пријаве, Евиденције 
   и управљање документима у јавним набавкама...)

Ą НАШИ ЦИЉЕВИ СУ И ЦИЉЕВИ ДРЖАВНЕ ЕКОНОМИЈЕ

8  Управљање поузданим информацијама
8 Појачана заштита јавног интереса 
8 Очување буџетских средстава и имовине
8 Стандардизовање цена рада, услуга, набавки... 
8 Унапређивање квалитета услуга јавних служби

Ą
8 Усклађивањем прописа са праксом доброг поступања
8 Професионализацијом руководећег кадра у јавном сектору 
    (посебно рачуноводствене и правне струке)

КАКО ДОЋИ ДО ЦИЉА? 

ЕДУКАТИВНИ ПАКЕТ 
ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА 2014.



Нови приступ сагледавању пословних обавеза и организације рада происте-
као је на основу праћења тимског рада преко 6000 директора, правника и економиста 
у јавном сектору и резултирао НОВИМ САДРЖАЈИМА који чине ново персонално радно 
окружење за сваког тимског извршиоца посебно, а све примерено буџетском 
календару:

üДневно –  Информаци-
је о пословним обавезама буџетске организације са спе-
цифичностима пословања у конкретној јавној 
делатности.

üНедељно – Недељни информатор – Сваког понедељ-
ка пресек најактуелнијих информација и кратких упутс-
тава са роковима извршења пословних обавеза и посло-
ва које обављају правне и економске службе (детаљни-
је приређено у инструктивним часописима Правни са-
ветник и Буџетско рачуноводство). 

üПетнаестодневно – Часопис 
„Подсетник за директора

Управљање организацијом (Информације ź Кадрови 
ź Финансије  ź Имовина  ź Ризици...)

Унапређење рада установа (Наука ź Просвета ź Кул-
тура ź Здравство ź Социјална заштита ź Правосуђе 
Спорт ź Јавна предузећа...)

Локална самоуправа (Финансирање ź Локални еко-
номски развој ź Канцеларије за младе  ź Комуналне де-
латности ź Месна заједница...)

www.obrazovni.rs/zadirektora –

 за успешно пословањеКУЋА ЗНАЊА

СВАКОГ ПОНЕДЕЉКА
(уз јутарњу кафу)

АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НАЈВАЖНИЈЕ ОБАВЕЗЕ
И РОКОВИ

ИЗ НАШИХ
ЕДУКАТИВНИХ ПРОГРАМА ПОСЛЕ ПОСЛА КОНТАКТ

НЕДЕЉНИ ИНФОРМАТОР
ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ

1. Све за директоре

САДРЖАЈ ЕДУКАТИВНОГ ПАКЕТА 
2014.
2015.
2016.

2014.
2015.
2016.
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ü Збирка интерних нормативних аката

Први пут у едукативном издаваштву, приредили смо интерна акта која у складу 
са прописима и потребама добре менаџерске праксе обезбеђују одговоре – ШТА и 
КАКО обављати у текућем пословању? Сва акта су међусобно повезана и усклађена са 
прописима о буџетском систему и јавним набавкама, као и специфичностима прописа 
који регулишу одређену делатност. Акта се редовно ажурирају и омогућавају лако 
претраживање сваког пословног догађаја, упутства за рад и поступања у складу са 
добром праксом.

ü Пословни тренинзи - јединствена „Школа за ди-
ректоре и менаџере“ којом се стичу менаџерске веш-
тине и лиценцира професионална компетентност но-
вог директора за управљање јавном институцијом: 

§ Вeштинa бeзкoнфликтнe кoмуникaциje 

§ Eмoциoнaлнa и сoциjaлнa интeлигeнциja

§ Стрeс нa пoслу и кaкo гa избeћи

§ Кoнфликти и рeшaвaњe кoнфликтних ситуaциja

§ Moтивaциja 

§ Кaкo дoбрo прeзeнтoвaти себе и услуге своје 
установе

§ Упрaвљaње врeмeнoм у функцији унапређења 
пословне ефикасности 

§ Oд групнoг кa тимскoм рaду 

§ Кaкo успeшнo прeгoвaрaти

§ Рaзвoj зaпoслeних – упрaвљaњe учинкoм и рaзвoj 
кaриjeрe

§ Подршка запосленима („Coaching”)

§ Друштвено одговоран лидер

§ Упрaвљaњe прojeктимa

§ Управљање у кризним ситуацијама

§ Интегрисани систем менаџерских вештина у 
функцији јачања улоге руководилаца

 за успешно пословањеКУЋА ЗНАЊА

Истраживања – пројекти (праћење и примена истраживачких и других пројеката)  

Статистика, подаци, цене (неопходно за планирање, извршење, евидентирање и 
контролу финансијских средстава)
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üДневно – www.obrazovni.rs/zapravnika 

Регистровање прописа на нов начин – објављени прописи и 
прописи у припреми (радне верзије, нацрти, предлози) са ин-
формацијама: на кога се пропис односи, за коју област је би-
тан: јавне финансије, радни односи, социјално осигурање, 
јавне набавке, имовински односи, облигациони односи, без-
бедност и здравље на раду; пословне обавезе организације 
и послови правне струке који произилазе из прописа. 

üНедељно – Недељни информатор (електронско издање)

Сваког понедељка инструкције и упутства у обављању теку-
ћих послова и задатака (израда нормативних аката, реша-
вање проблемских питања, тумачење прописа, интерних 
аката  и др). 

üПетнаестодневно – Часопис Правни саветник

Правне информације и инструкције битне за управљање 
буџетским пословањем:

· Регистар прописа

· Нове пословне обавезе организације 

· Послови правника из новодонетих прописа и буџетског ка-
лендара

· Нормативно уређивање пословања организације: израда 
модела нормативних аката и континуирано иновирање са 
новодонетим прописима и потребама менаџмента

· Решавање спорних питања и правних недоумица у прак-
тичној примени

· Екстерне контроле (ДРИ, регулаторна тела, пореска ин-
спекција, буџетске контроле, инспекција рада, управна ин-
спекција, просветна инспекција...) – предмет контроле, по-
требна документација, жалбени поступци

· Радни односи

· Управни поступак

· Имовинско-правни односи

· Спровођење набавки

 за успешно пословањеКУЋА ЗНАЊА

СВАКОГ ПОНЕДЕЉКА
(уз јутарњу кафу)

АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НАЈВАЖНИЈЕ ОБАВЕЗЕ
И РОКОВИ

ИЗ НАШИХ
ЕДУКАТИВНИХ ПРОГРАМА ПОСЛЕ ПОСЛА КОНТАКТ

НЕДЕЉНИ ИНФОРМАТОР
ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ

2. Све за правнике/секретаре

Ü Посебно: из делатности – специфичности пословања које настају из прописа 

појединих делатности
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 за успешно пословањеКУЋА ЗНАЊА

üРегистар прописа – интегрални текстови

   Прописи који се тичу: буџетског пословања ź радних односа  пореза  зарада  со-
цијалног осигурања  ź јавних набавки ź имовинских односа ź безбедности и здравља 
на раду, као и прописа који регулишу основну делатност организације (установе).

üСеминари/обуке

· Израда нормативних аката

· Радионице за јавне набавке

· Електронско пословање

üСтручна библиотека

· Приручник за спровођење јавних набавки

· Приручник – Радни односи у јавним службама

Наведени едукативни садржаји намењени правној струци почев од ове године 
обезбеђују: 

1. поједностављену и непосреднију примену прописа; 

2. уређивање интерног пословања и организације рада не само ради „пуког 
усклађивања са словом закона” већ и због подизања квалитета услуге коју 
установа пружа;

3. превентивну контролу у свим процесима рада и сарадничку комуникацију са 
екстерним контролним институцијама и

4. континурано и поуздано професионално усавршавање и напредовање у 
правној струци.

ź ź ź

üЗбирка нормативних аката (Конципирана је тако да омогућава лако коришће-
ње свих сегмената пословања, како директору организације, финансијској служби 
тако и правнику, с тим што је посао правне службе да превасходно тумачи правила 
примене одредаба интерних аката, уколико дође до недоумица током спровођења те-
кућих обавеза. 
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 за успешно пословањеКУЋА ЗНАЊА

Свима нам је познато да добро управљање било којим 
системом, а посебно буџетским, умногоме зависи од доброг 
рачуноводственог кадра. Да ли то заиста јесу наше рачуно-
вође и да ли друштвено (државно) окружење сагледава зна-
чај сваког појединца који планира, извршава и контролише 
трошење државних средстава? 

Да ли се рачуновође довољно професионално удру-
жују, стичу знања и размењују искуства? 

Да ли имамо довољно компетенција да утичемо на про-
мену прописа како бисмо омогућили синхронизовани за-
конодавни оквир у коме наилазимо на не мале проблеме у 
пракси?

Шта је од наведеног најпотребније економистима/рачуновођама у 
2014. и наредне две године?

Ą Прво – редовна свакодневна информација из свих области пословања које 

региструјемо у „Правном саветнику“.

Ą Друго – конкретна и јасна инструкција у обављању финансијско-

књиговодствених послова (пре свега од доносиоца прописа).

Ą Треће – струковно и стручно удруживање рачуновођа у јавном сектору које 

је отпочело још 1997. године!

Да ли свим овим потребама може да удовољи Понуда која се обезбеђује прет-
платом на часопис Буџетско рачуноводство, који у комплету са часописима Подсет-
ник за директора и Правни саветник (за правну струку) чини едукативно стручну це-
лину. Детаљније садржаје види на сајту: www.obrazovni.rs/zaracunovodju

Укупна претплата за сва три часописа износи 63.000 дин, која подељена на три 

извршиоца (који би требало да делују синхронизовано и тимски – због чега не бисмо 
да раздвајамо претплату), износи по 21.000 динара.

Шта је све урачунато у претплату (погледајте на сајту: www.obrazovni.rs)?

3. Све за економисте/рачуновође
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 за успешно пословањеКУЋА ЗНАЊА

ИЗ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ...

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Редакција: 
redakcija@obrazovni.rs, 011 3286-489; 

Одговори на стручна питања: 
011 30 36 531; 011 30 36 532; 011 26 28 870;
011 26 31 222; 011 21 80 301; 

Информатичка подршка: 
informatika@obrazovni.rs, 011/2632-743, 063 688 325; 

Маркетинг: 
marketing@obrazovni.rs, 011 2624 434, 063 688 275

▪▪ Најпоузданији ЛИНК: www.obrazovni.rs ▪▪ 

• Министарство финансија и привреде – Управа за трезор, Пореска управа
• Покрајински секретаријат за образовање и културу
• Национална служба запошљавања
• Републички фонд ПИО
• Комора здравствених установа Србије
• Универзитет у Новом Саду
• Правни факултет у Београду
• Економски факултет у Београду

Као и:
• 30% државних органа и организација
• 50% локалних самоуправа
• 70% основних и средњих школа Србије
• 40% установа културе
• 90% установа социјалне заштите
• 40% здравствених установа
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