
2 2 1 ,2 4 6- . септембар 20 хотел "Палисад"Златибор,
(21. септембар – регистрација и смештај учесника)

Буџетска инспекција у Закону о инспекцијском надзору,
Интерна ревизија, Плате у прелазном периоду,

Финансирање локалне самоуправе, Јавне набавке

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ

ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВАXIV

ПРЕДАВАЧИ
Тамара Микић,
Милан фа
Зоран Килибарда,
Дејан Младеновић,

•

•
•

виши саветник у Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки
виши стручни саветник, пројекат за боље услове пословања

виши саветник – помоћник уредника приручника "Рачуноводствена пракса" за јавни сектор
самостални саветник

други предавачи, представници државних органа и институција

• Сте новић,

•

Сви учесници саветовања добијају материјал за семинар.

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство семинару
евидентира се са 18 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији

Закон о буџетском систему – Закон о инспекцијском надзору
Закон о систему плата запослених у јавном сектору – Закон о јавним предузећима

Закон о финансирању локалне самоуправе – Закон о јавним набавкама

– УИ О СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ –КОНТИН РАН

Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном стручном усавршавању. 25%
попуста

25%
попуста

на 4 и више
уплаћених котизација

на 4 и више
уплаћених котизација



2016. године

2016.

мат. бр. 17166751, шиф. дел. 5814

Материјал за 14.

–

саветовање
за кориснике јавних (буџетских средстава)

само за претплатнике

Котизација (са материјалом) саветовањеза 14.

–
за кориснике јавних (буџетских средстава)

за остале учеснике

1 –4

14 –Ваш ПИБ

XIV САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ
ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА

ПОПУЊЕНУ И ОВЕРЕНУ СТРАНИЦУ пошаљите на факс 011 3231-220, на
или поштом на адресу "РАЧУНОВОДСТВО" д.о.о., Београд, Његошева 19, п.ф.403

e-mail racunovodstvo .rs@srrs

9.201  .6

9.201  .6

по повлашћеним ценама

У котизацију нису урачунати трошкови смештаја.

Уплата котизације је услов за резервацију
смештаја .по повлашћеним ценама

Информације о повлашћеним ценама
смештаја на тел. 011 3238-611 и 3345-405

25% попуста25% попуста
на 4 и више уплаћених котизацијана 4 и више уплаћених котизација

13.900 10.425

19.900 14.925

за 1-3
учесника

за 4 и више
учесника

Износ
(3 х 4 или 3 х 4а)

4321 4а 5

33-44-405, 32-31-220


