С Е М И Н А Р И ЗА ДЕ
ЕЛАТН
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НОВНО
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РЕДЊЕГ
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Палас”, Топ
пличин вена
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почета
ак у 10.00 ч
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а: „ИЗРА
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ИНАНС
СИЈСКИ
ИХ ПЛА
АНОВА ЗА 201
19.
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У СА НОВИНА
АМА У
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МЕНИ ПРОПИ
П
ИСА”
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РОГРА
АМ
1.
2.
3.
4.

Процес год
дишњег планирања осн
новних и среедњих школ
ла
Припрема и доношење годишњегг програма р
рада за шко
олску 2018/2
2019. годин
ну
Начин план
нирања кад
дрова у складу са упутсттвом о форм
мирању одељења
Начин план
нирања рассхода за запослена и ан
нгажована лица
л
у основ
вним и среддњим
школама
5. Начин плаанирања ост
талих и спе
ецифичних расхода и издатака као
к и прихоода и
примања о
основних и средњих
с
шк
кола
6. Планирањее сопствених прихода
а и финан сирања учееничких за
адруга за 22019.
годину прее и после реорганизаци
ије ученичкее задруге
на питања
7. Одговори н

лови учешћ
ћа: за прет
тплатнике на едукативни пакет Образовног информатоора –
 Усл
БЕСПЛАТНО; за
а непретпла
атнике: 12.40
00,00 динараа са урачунат
тим ПДВ-ом.
ВА
АЖНО! Стицањ
њем претплаатничког стат
туса у оквируу претплате Образовног информатора
и
а за II
прилогу) обезбеђујете мог
пол
лугодиште 20
018. године (Понуда и Нар
руџбеница у п
гућност учеш
шћа на
сем
минарима у св
војству претплатника – БЕС
СПЛАТНО.

 Сем
минарски м
материјал: Приручник о финансијсском планирању (електр
ронско издањ
ње на
Вашој мејл адр
реси)
 Пр
ријава учешћа: Достављ
љањем попуњ
њене Пријав е (у прилогу
у) или путем
м Е-пријаве ппреко
сајта: www.obrrazovni.rs ил
ли путем мејл
ла: korisnickkiservis@obrazovni.rs или
и факсом на број:
011/3286-494,, 26-24-434.
мације: (011))2624 434.
Ближе информ

