
 

 

 

 

–	Директору	
– Правној	служби	
– Економској	служби	

	

Организује	дводневни	семинар			

на	тему 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПРАВНО-ЕКОНОМСКО ПОСЛОВАЊЕ  
УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2018. ГОДИНИ 

(Власинско језеро, хотел „Нарцис“ – 21-22.12.2017.) 
 

 ПРВИ ДАН – 21.12.2017. (четвртак)   

▪  од 10.00  до  11.00 часова ▪ 
Евидентирање учесника  

ПРОГРАМ  
▪  од 11.30 до 13.30 часова ▪ 

 
1. Интерно уређивање општих аката установа социјалне заштите  
2. Измене и допуне Уредбе о каталогу радних места за област социјалне заштите  
3. Новине у прописима из области рада  

▪ од 17.00 до 19.00 часова ▪  
 
ИНСТРУКЦИЈЕ  ЗА ПРАВНИКЕ  

1. Усаглашавање каталога радних места за област социјалне заштите и  акта о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова – специфичности у центрима за социјални рад  

 
ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА РАЧУНОВОЂЕ 

2. Припрема годишњег финансијског извештаја за 2017. годину и смернице за доношење финансијских 
планова за 2018. годину 

3. Утврђивање износа и повраћај неутрошених буџетских средстава у 2017. години  
 

 од 21.00 часова – Заједничко дружење уз свечану вечеру   
 

 ДРУГИ ДАН  –  22.12.2017. (петак)   

▪ од 10.00 до 13.00 часова ▪  
 
ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА РАЧУНОВОЂЕ 

1. Инструкције за финансијско пословање у 2018. години:  
 Примена прописа  о  РИНО,  

11000 Београд, Цара Лазара 5A, Тел: 011/3286-489, www.obrazovni.rs 



 Новине у платном промету установа социјалне заштите 
 Новине у пореским и другим прописима 

2. Одговори на питања 
 
ИНСТРУКЦИЈЕ  ЗА ПРАВНИКЕ  

1.  Усаглашавање каталога радних места за област социјалне заштите и  акта о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова – специфичности у установама за смештај корисника 

2. Одговори на питања 

 
 ЕДУКАТОРИ:	 Весна Миросављевић,  шеф Одсека за нормативне и правне послове у области социјалне и 
породичне заштите и финансијске подршке породици са децом – виши саветник у Министарству за  рад, 
борачка и социјална питања,  Георгије Марић, Љиљана Јовић, Регина Раделић и  Зорица Кузмановић, 
саветници у Образовном информатору 

 ПРИЈАВА	И	УСЛОВИ	УЧЕШЋА 
      ●	 	Пријављивање	 се	 врши	 слањем	 ПРИЈАВЕ	 на	 мејл	 korisnickiservis@obrazovni.rs,	 путем	 on‐line	

формулара	на	 адреси:	www.obrazovni.rs	 или	на	факс:	 011/3286‐494.	Детаљније	информације	мо‐
жете	добити	на	телефоне:	011/3286‐542,	2624‐434	или	063/688‐354.			

	КОТИЗАЦИЈА				
 За	претплатнике		Образовног	информатора:	за		првог		учесника	из	установе		4.900,00	динара,	за	сваког	

следећег		учесника	3.900,00	по	учеснику.	
 За	непретплатнике:	6.500,00	динара.		
		*	Наведене	цене	су	са	урачунатим	ПДВ‐ом.	
*	Котизација	ОБУХВАТА:	стручни	материјал	и	Сертификат	о	похађању	семинара.		

	СМЕШТАЈ	
Смештај	је	у	хотелу	„Нарцис“,	на	Власинском	језеру.	Резервација	смештаја	на	телефон:	063/410‐995	и	

064/700‐19‐41.		

 

 

	ПРЕВОЗ	

Уколико	учесници	немају	организовани	превоз,	могу	користити	аутобуски	превоз	до	Сурдулице,	где	
ће	 их	 чекати	 организовани	 превоз	 до	 хотела.	 За	 детаљније	 информације	 обратите	 се	 на	 телефон:		
064‐181‐57‐40		(Станојко	Цветковић	Цане).	

					

*** Своје место на овом семинару резервишите попуњавањем и слањем Пријаве и уплате 
котизације на наш жиро рачун. Пријаве се примају до 18. децембра 2017. 

 
	

Останимо	у	контакту:	

	011/3286‐489					011/2624‐434					011/3036‐531				011/3036‐532	

Дневни	консалтинг:	063/688‐316		Књиговодствени	софтвери:	063/688‐366	
Подршка	е‐пословању:	063/688‐797		Специјални	консалтинг:	063/361‐566	

	

Најпоузданији	линк:	www.obrazovni.rs 

 

Цена	пуног	пансиона
(укључена)	свечана	вечера	 2.800,00	дин.	


