
 
 

                                           

 
 
 
 
 

 

ИНСТРУКЦИЈЕ  
„ИЗРАДА ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2014.” 

 
1. БЕОГРАД 30. јануар Дом синдиката 
2. НОВИ САД 02. фебруар Пословни центар, хала СПЕНС 
3. СОМБОР 03. фебруар Геронтолошки центар, Булевар бб 
4. КРАЉЕВО 10. фебруар Центар за социјални рад, Моше Пијаде 26А 
5. ШАБАЦ 10. фебруар Висока школа ст.студија за обр.васоитача, 

Добропољска 5 
6. БОР 10. фебруар   Зелени булевар бб (спор.центар) Медаља 
7. ЧАЧАК 11. фебруар Регионални центар 
8. УЖИЦЕ 11. фебруар Велика сала Градске куће, 

Димитрија Туцовића 52 
9. ВАЉЕВО 11. фебруар Висока пословна школа  

Вука Караџића 3А 
10. ЗРЕЊАНИН 11. фебруар Град Зрењанин, Градска управа 

Трг Слободе 1 
11. НИШ 12. фебруар Геронтолошки центар Ниш 

Радних бригада бр. 15 
12. КРАГУЈЕВАЦ 12. фебруар Друга Крагујевачка гимназија 
13. ЛЕСКОВАЦ 13. фебруар Центар за стручно усавршавање у образовању 
14. ПОЖАРЕВАЦ 13. фебруар Пожаревачка гимназија Симе Симића 2 

 

                                                                                                                                                      
ПРОГРАМ РАДА 

(Oд 9.00 до 10.00 – Евидентирање учесника и подела материјала) 
 

   

I ДЕО (10.00-11.30) 

Поздравна реч: СТРУКОВНО УДРУЖИВАЊЕ РАЧУНОВОЂА, КАО ЗНАЧАЈАН   
ДОПРИНОС РАЗВОЈУ БУЏЕТСКОГ СИСТЕМА  

АКТУЕЛНО У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ СЕКТОРА ( Инструкције за 
рад рачуновођа у регионалним центрима  Бржи проток информација у елек-
тронском пословању  Неопходност сарадње са надлежним институцијама) 
 Прелазна решења за утврђивање основа за исплату примања запослених код буџетских корисника до 

закључивања колективних уговора 

 Нови усклађени динарски износи за исплате примања запослених 

 Новине у пореским прописима (порез на добит, порез на додату вредност, порез на имовину...) 
 Израда финансијских планова буџетских корисника за 2015. годину у контексту програмског буџета  – 

предности коришћења софтвера за програмско планирање 

 Кратка презентација електронских издања Образовног информатора 

 



 
 

ИЗРАДА ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2014. ГОДИНУ  

 ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ 
КОРИСНИКА  

 Припремне радње (попис, обрачун амортизације, усаглашавање пословних књига...) 

 Провера билансне равнотеже 

 Утврђивање резултата 

 Попуњавање и предаја образаца годишњих финансијских извештаја 

 Затварање пословних књига 

 Отварање пословних књига за 2015. годину (Обука на јединственом софтверу) 

 

Пауза (11.30 – 12.00) 

   

II ДЕО (12.00- 13.45) 
 

 ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ДРУГИХ 
ПРАВНИХ ЛИЦА  

 

 Специфичности у састављању годишњих финансијских извештаја за 2014. годину (измене прописа и 

начин примене прописа у састављању овог извештаја) 

 Утврђивање резултата 

 Попуњавање и предаја образаца годишњих финансијских извештаја 

 Закључивање пословних књига за 2014. годину  

 Отварање пословних књига за 2015. годину  

 

   

 САСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКИХ БИЛАНСА 

 Порески биланси индиректних буџетских корисника 

 Порески биланси других правних лица (недобитних организација) 

 

   

 ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА  

 
 ПРЕДАВАЧИ: Специјални саветници из Образовног информатора.   

ПРИЈАВА УЧЕШЋА: Достављањем попуњене Пријаве путем: мејла: prodaja@obrazovni.rs ; факса на број: 
011/3286-494; сајта: www.obrazovni.rs  

 КОТИЗАЦИЈА: за претплатнике „Образовног информатора“ учешће на Саветовању је бесплатно, тј. 

плаћено је кроз годишњу претплату, док за oстaлe учeсникe износи 4.900,00 дин. са ПДВ-ом. У цену 

котизације укључен је и материјал за саветовање (двоброј 3-4/2015. „БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО“), за све 

који се укључе у претплату Наруџбеницом (у прилогу) до почетка Саветовања, доставићемо и два 

претходна броја из 2015. године. Уплату котизације (по Предрачуну) извршити на један од текућих рачуна 

НИП „Образовни информатор”д.о.о:  220-31313-49 ● 355-1006799-20 ● 285-0014063160001-95. Додатне 

информације: 011/3286 542. 

Добродошли!  
Додатне информације у вези са Саветовањем: 

 (011) 3286-489; (011) 2631 - 222; (011) 3036 – 531 

Пријавите се на време за праву едукацију!  Број места је ограничен! 

mailto:prodaja@obrazovni.rs
http://www.obrazovni.rs/

