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WEBINAR 
 

НА ТЕМУ 

Успостављање и одржавање система финансијског управљања и контроле код 

корисника јавних средства и обавезно извештавање Министарства финансија до 

31.03.2022. године 

 

  

У складу са шланпм 81. Закпна п бучетскпм систему кприсници јавних средства у пбавези 
су да усппставе систем финансијскпг управљаоа и кпнтрпле и да п тпме извещтавају 
Централну јединицу за хармпнизацију Министарства финансија дп 31.03. текуће гпдине за 
претхпдну гпдину. 
 
VIZIJA SOLUTION DOO NOVI SAD  је прганизација кпја се бави: 
  
 
 обуком кадрова јавног сектора; 

 имплементацијом система финансијског управљања и контроле. Поседује знања и 

искуства у имплементацији ФМЦ-а у Србији и Републици Српској; 

 ревидирањем и одржавањем имплементираног система; 

 софтверским решењем одржавања система финансијског управљања и контроле. 

 
  Акредитпвана је пд стране Наципналне академије за јавну 
управу за спрпвпдипца прпграма струшнпг усаврщаваоа у 
јавнпј управи.  
 
Финансијскп управљаое и кпнтрпла представља целпкупни 
систем интерних кпнтрпла кпје усппстављају рукпвпдипци 
прганизација у јавнпм сектпру, кпји су и пдгпвпрни за тај 
систем. 
 
За усппстављаое, пдржаваое и редпвнп ажурираое система финансијскпг управљаоа и 
кпнтрпле, пдгпвпран је рукпвпдилац кприсника јавних средстава. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Сврха вебинара је: 
 
 упознавање са појмом финансијског управљања и контроле и обавезом 

имплементације система ФУК-а; 

 представљање  корака  имплементације, што за циљ има оспособљавање 

запослених, код корисника јавних средстава, за  самостално приступање изради 

документације за успостављање система; 

 представљање образаца уз детаљно објашњење  о попуњавању истих; 

 одржавање успостављеног система; 

 Обавеза подношења извештаја Централној јединици за хармонизацију 

Министарства финансија до 31.03.2022. године. 

 

Предавач на вебинару биће сампстални саветник за финансијскп управљаое и кпнтрплу 
Драгана Михаљица, кпја ппседује вишегпдишое искуствп на прпјектима увпђеоа 
система финансијскпг управљаоа и кпнтрпле, стеченп радпм са пкп 100 кприсника 
јавних средстава. 
 
Вебинар ће се пдржати   28.03.2022. гпдине у 10:00; 
 
Цена вебинара је 5.000,00 динара; 
Кптизација за наще клијенте и ушеснике кпји су већ слущали нащ семинар/вебинар на 
тему усппстављаоа система ФУК-а:  3.500,00 динара. 
Обавезнп у наппмени  пријаве навести да је ушесник  слущап семинар. 
 
Пријаву мпжете извршити такп штп ћете пппуоен пбразац пријаве ппслати на адресу: 
info@vizijasolution.com 
  
„Визија без ппдухвата не значи ништа. Није дпвпљнп самп гледати ка врху степеница, 
пптребнп је закпрачити.” Вацлав Хавел 
 
Правп је време је да начините квалитетне кпраке ка усппстављаоу адекватнпг система 
финансијскпг управљаоа и кпнтрпле, а ми Вам у тпме мпжемп ппмпћи. 
        


