VIZIJA SOLUTION DOO Novi Sad у сарадои са:
Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању Кањижа организује:
СЕМИНАР СА РАДИОНИЦОМ
НА ТЕМУ
Успостављање и одржавање система финансијског управљања и контроле код
корисника јавних средства
И ОБАВЕЗНО ИЗВЕШТАВАЊЕ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ДО 31.03.2022. ГОДИНЕ

Vizija Solution doo

je прганизација кпја се бави имплементацијпм система финансијскпг управљаоа

и кпнтрпле и пбукпм кадрпва јавнпг сектпра.

Акредитпвана је пд стране Наципналне академије за јавну
управу за спрпвпдипца прпграма струшнпг усаврщаваоа у јавнпј
управи, и тп за пбласти:
 Систем јавне управе;
 Управљаое у јавнпј управи;
 Јавне финансије;
 Управљаое међунарпднпм развпјнпм ппмпћи и
фпндпвима ЕУ;
 Лишни развпј и вещтине;
 Тренинг тренера;
 Лпкални развпј и инвестиције у лпкалнпј сампуправи.
Уписана је у евиденцију спрпвпдилаца прпграма и пвим путем Вас ппзива да се пријавите на семинар кпји
ће Вам пмпгућити да:
 стекнете тепретска знаоа на тему интерних кпнтрпла и финансијскпг управљаоа и кпнтрпле;
 да се уппзнате са практичнпм применпм стечених знаоа у свпјпј прганизацији;
 кап и са пптребпм и начинпм пдржаваоа имплементиранпг система у Ващпј прганизацији;
 уппзнате са пбавезпм и начинпм извештаваоа Централне јединице за хармпнизацију
Министарства финансија.

Финансијскп упраљаое и кпнтрпла је закпнска пбавеза свих кприсника јавних средстава у складу са
шланпм 81. Закпна п бучетскпм систему, а све у циљу затвараоа 32. Ппглавља за приступ ЕУ.
За усппстављаое, пдржаваое и редпвнп ажурираое система ФУК-а пдгпвпран је рукпвпдилац
кприсника јавних средстава, кпји дп 31. Марта текуће гпдине, за претхпдну гпдину, на прпписан нашин
извештава министра п адекватнпсти и функципнисаоу система финансијскпг управљаоа и кпнтрпле.

Семинар је намеоен свим кприсницима јавних средстава, и тп:






Рукпвпдипцима кприсника јавних средстава;
Актуелним и будућим рукпвпдипцима финансијскпг управљаоа и кпнтрпле;
Интерним ревизприма;
Активним или будућим шланпвима радне групе за имплементацију финансијскпг управљаоа и
кпнтрпле,
 Заппсленима кпд КЈС.
Датум и место одржавања семинара:

Лпкација: Регипнални центар за прпфесипнални развпј заппслених у пбразпваоу

Каоижа
Термин одржавања:
Први дан: 11.03.2022.

Котизација: 5.000,00 динара
Котизација за наше клијенте и учеснике који су већ слушали наш семинар на тему
успостављања система ФУК-а: 3.500,00
Обавезно у напомени пријаве навести да је учесник слушао семинар.
Свпј дплазак мпжете пптврдити слаоем испуоене пријавнице на e mail: info@vizijasolution.com
За дпдатне инфпрмације мпжете се на брпј телефпна: 021/383-11-98

АГЕНДА:
10:00-10:15
10:15-10:30

11:30-11:50
11:50-12:10

Регистрација ушесника;
Ппшетак семинара;
Увпд у Интерну финансијску кпнтрплу- ппјам , прпписи, знашај;
Усппстављаое адекватнпг система финансијскпг управљаоа и кпнтрпле
Кпраци у усппстављаоу система
Примери пппуоаваоа пбразаца;
Примери дефинисаоа ппслпвних прпцеса и циљева;
Пауза уз кафу и псвежеое;
Управљаое ризицима;

12:10-12:30

Одржаваое усппстављенпг система;

12:30-13:40

Обавеза ппднпщеоа извещтаја Централнпј јединици за хармпнизацију
Министарства финансија дп 31.03.2022. гпдине
Питаоа и пдгпвпри.

10:30-11:30

13:40-14:00

Пријавите се и обезбедите своје место на време!

Адреса: Хајдук Вељкпва 11; 21000 Нпви Сад ; ПИБ:111123186; МБ:21429155; Тел:+38121/383-1198;
Мпб: +38166/833-1330; e-mail: info@vizijasolution.com; web: www.vizijasolution.com;

