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КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА ДИРЕКТОРА  И МЕНАЏЕРА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
Поделите искуства, проширите и унапредите своје знање и пословање Ваше организације!

УСЛОВИ УЧЕШЋА
 
 ПРИЈАВУ учешћа за семинар можете извршити путем приложеног обрасца 
организатору скупа НИП „ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР“, слањем на факс: 011/2688-582, 
мејлом: prodaja@obrazovni.rs или путем on-line формулара на адреси www.obrazovni.rs

 НАКНАДА ЗА УЧЕШЋЕ НА ТРЕНИНГУ 

У износ накнаде укључен је и радни материјал. Уплата котизације врши се на један од 
текућих рачуна НИП „Образовни информатор“ д.о.о. број 220-31313-49; 355-1006799-20. 
(Укључивањем у систем претплате до 11.04.2011. на комплет стручних часописа 
„Подсетник за директора“, „Правни саветник” и „Билтен - Буџетско рачуноводство” 
стичете право учешћа на „Пословном тренингу“ под условима као за претплатнике). 

 ОРГАНИЗОВАНИ ПРЕВОЗ 
Цена повратне карте:
Нови Сад-Кладово-Нови Сад            3.000, 00 дин.
Полазак из Новог Сада 13.04.2011. у 7,00 часова - Плато код Железничке станице, повратак 
из Кладова 16.04. у 12,30 часова испред хотела. 

Београд-Кладово-Београд           2.500,00 дин.
Полазак из Београда 13.04.2011. у 8,30 часова – Плава локомотива код главног улаза у  
Железничку станицу, повратак из Кладова 16.04. у 12,30 часова испред хотела. 

Резервација карата и плаћање по профактури врши се преко агенције „Mivex“ најкасније до 
11.04.2011. на телефоне: 011/398-21-12; 397-18-74, као и путем мејла: mivex@beocity.net 
У одласку је предвиђено краће задржавање на Сребрном језеру – Велико Градиште, Доњем 
Милановцу - ресторан „Пореч“ на обали Дунава и видиковцу изнад излетишта „Хајдучка 
воденица“ на 30-ак км од Кладова. У повратку је предвиђен обилазак ХЕ Ђердап. 

 СМЕШТАЈ УЧЕСНИКА 
У хотелу „Ђердап“, на обали Дунава у центру Кладова (www.djerdapturist.co.rs) 
Пријава и резервација смештаја врши се по редоследу приспелих пријава тел/факс хотела: 
019/801-475; 808-234; 808-159. Особе за контакт: Јелена и Бранка. 

Цена аранжмана износи 9.900,00 дин. по особи (смештаj у 1/2 собама у хотелу „Ђердап“ - 
доплата за једнокреветну собу је 600,00 дин. дневно по особи).

У цену је урачунато: 3 пуна пансиона 13.04 - ручак / 16.04 - доручак / оброци на бази 

ХЕ „Ђердап“и манастира „Вратна“ са водичем уз организован превоз, двочасовна вожња 
бродом „Ђердап“ са ручком и музиком тамбураша. 

Добродошли! 



13,30 – 14,30  часова - Ручак

14,30 – 18,00 часова - ИЗЛЕТ: Обилазак манастира „Вратна“ из XIII века 

Од 20,00 часова - Cвечана вечера „Midle Grand royal“ са музиком

16.4.2011. (субота)

Од 10,00 до 12,00 часова

II СЕКЦИЈСКИ РАД ПО ДЕЛАТНОСТИМА

 ПРОСВЕТА 

(Богољуб Лазаревић, помоћник министра за средње образовање и Бојана Митровић, 
помоћник министра за финансије)

 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

(Сузана Пауновић, помоћник министра и Мића Лишанин, начелник Одељења за стратегију 
и развој система социјалне заштите)
 
 ЗДРАВСТВО 

(Дивна Петровић, одговорни уредник за јавни сектор у ОИ)

 КУЛТУРА 

(Зорица Кузмановић, саветник у економској редакцији ОИ) 

Око 12,30 часова

Менаџерске радионице воде сертификовани тренери Душанка Милошевић и Надежда Тошић.

ПРОГРАМ 

Добродошлица и ручак

од 15.00 часова

16.00 – 19.30 часова (пауза од 17,30-18,00)
МЕНАЏЕРСКА РАДИОНИЦА 1 

I ПЛЕНАРНИ РАД

Од 10,00 до 11,30 часова
 УЛОГА И ОБАВЕЗЕ ДИРЕКТОРА У СИСТЕМУ БУЏЕТСКОГ ФИНАНСИРАЊА 

(Дивна Петровић, одговорни уредник за јавни сектор у ОИ и Слободан Гавровић, шеф 

финансија)

радних односа, зарада, јавних набавки, безбедности и здравља на раду, пореза...
(Добринка Гвозденовић, одговорни уредник у правној редакцији ОИ)

11,30 – 12,00 часова

12,00 – 13,00 часова

(Нада Трифковић, специјалиста за менаџмент)
 

13,30 – 15,30 часова - 

16,00 - 19,30 часова (пауза од 17,30 – 18,00) 
МЕНАЏЕРСКA РАДИОНИЦА 2 - ПРВИ ДЕО

 
СПЕЦИЈАЛНО ЗА ПРОСВЕТУ
„

10,00 – 13,30 часова (паузa од 11,30 – 12,00) 
МЕНАЏЕРСКA РАДИОНИЦА 2  - ДРУГИ ДЕО

СПЕЦИЈАЛНО ЗА ПРОСВЕТУ 

„


