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УВОД

Поштовани привредници,

Подручна привредна комора Бања Лука је за Вас припрeмилa Ка-
талог семинара за 2017. год.

Сваке године  Комора  припрема, објављује на своме сајту и штам-
па Каталог семинара, као кратку  брошуру  у којој се на једном 
мјесту налазе неопходни подаци везани за едукацију a која Вам 
служи као информатор и  водич кроз наше семинаре и радионице.

До садржаја Каталога долазимо сублимирајући  жеље вас, наших 
корисника, исказане кроз евалуацију одржаних семинара, теле-
фонским путем, писаним путем, најчешће мејлом, директним за-
хтјевима на сједницама и састанцима и на друге начине, као ваш 
захтјев за одређеном врстом обуке везано за  знања и вјештине 
која нисте могли стећи током редовног школовања или су се она 
накнадно развила. 

С обзиром на брзи напредак у науци и технологији неопходна је 
стална едукација да би се стизао и пратио свјетски тренд. То је 
једини начин освајања нових знања и добијања шанси за успјех. 

Обуку спроводимо путем семинара, радионица, савјетовања и 
консултација из различитих области а ове године смо припреми-
ли семинаре на сљедеће теме: 
Академија лидерства (Утицајна комуникација, моћ презентације, 
циљеви и стратегије успјешности);  Кластери и кластеризација; 
Управљање временом и продуктивност; Побољшање ресурсне 
и енергетске ефикасности у индустријским предузећима; Обука 
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за интерног провјеривача система управљања квалитетом (ИСО 
9001:2015); Дигитални маркетинг; Финансијски менаџмент за 
власнике и директоре малих и средњих предузећа; Лин (Lеаn) 
концепт у фунцији унапређења пословања; Јавно-приватно 
партнерство и Увод у Конторлинг (Controlling).

Едукација је намијењена привредницима, власницима сопстве-
ног бизниса, директорима,  менаџерима, стручњацима различи-
тих профила и  различитих нивоа руковођења  и свима који хоће 
да уче и усвајају нова знања напредујући у струци и доприносећи 
развоју привреде и друштва у цјелини.

Каталог семинара за 2017. годину се налази на нашем сајту: www.
bl.komorars.ba
и садржи неопходне информације о семинару (назив семинара, 
програм обуке, циљ едукације, коме је намијењен, податке о ин-
ституцији и предавачу који врше едукацију, мјесто и вријеме одр-
жавања семинара и др.).
На основу ових информација  можете донијети одлуку о учешћу 
на неком од понуђених семинара. 

У Каталогу се налази и табела семинара са основним подацима 
о семинарима. 
На крају Каталога су контакти путем којих можете сазнати све у 
вези са едукацијом и извршити претпријаву за семинар. 

Само она предузећа која стално улажу у знања трасирали су 
себи пут ка успјеху!

Нада Будиша
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ПАРТНЕРИ И ИНСТИТУЦИЈЕ 
У ПРОЦЕСУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СЕМИНАРА

ГИЗ, ЕУ ПроЛокал , Програм за локалну самоуправу и економски 
развој у БиХ

ИДФактор, ПОДГОРИЦА, ЦРНА ГОРА

ЛОКАЛНИ ТРЕНЕРИ И КОНСУЛТАНТИ ИНВЕНТА ( „INWENT“)

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ,  УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

НУБЛ, НЕЗАВИСНИ УНИВЕРЗИТЕТ  БАЊА ЛУКА

ПУБЛИКА КОНСАЛТИНГ Д.О.О. , БАЊА ЛУКА

„SОLVIА FМЕ“ (Finаnciаls, Mаnаgеmnt, Educаtiоn), Академија за 
властити бизнис, Бања Лука
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ПРОГРАМ СЕМИНАРА ЗА 2017. ГОДИНУ

МАРТ   

01.СЕМИНАР
АКАДЕМИЈА  ЛИДЕРСТВА

(Утицајна комуникација, моћ презентације, циљеви и 
стратегије успјешности)

Назив семинара: Академија лидерства (Утицајна комуникација, 
моћ презентације, циљеви и стратегије успјешности)

Циљ семинара: Покретање људи у правцу постизања натпрос-
јечних резулата  кроз професионални напредак и унапређење 
вјештина , знања и техника.

Коме је намијењен: Свим пословним људима а можда прије 
свих младим руководиоцима и власницима бизниса који желе да 
се усаврше, да напредују и допринесу развоју како на радном 
мјесту у својој радној средини тако и у своме окружењу.

Програм семинара:

Развој лидерства 
Утицајна комуникација 

- Развој комуникационих вјештина
- Трансфер знања
- Мотивација запослених

Моћ презентације
- Развој напредних презентационих вјештина
- Вјештине презентације
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- Технике приповједања
Циљеви и више од тога

- Постављање и праћење циљева
- Визуализацијом до циља
- Балансом до рјешења
Стратегије успјешности
- Стратегије успјешних 
- Моделирање успјешних 

Предавач: Мр Ивана Маловић, власница и консултантица  ИД-
Фактора из Подгорице, Ц. Гора 
http://idfaktor.me/

Материјал: Обезбијеђен је материјал у електронској и писаној 
форми.

Трајање семинара: 2 ( два) дана.

Вријеме одржавања семинара: март  2017. године.

Сертификат: Полазници добијају сертификат консултантске 
куће ИДФактор.
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АПРИЛ

03. СEMИНAР
КЛАСТЕРИ И КЛАСТЕРИЗАЦИЈА

-Улoгa клaстeризaциje и лaнцa вриjeднoсти у јачању кoн-
курeнтнoсти прoизвoђaчa-

Назив семинара: Кластери и кластеризација -Улoгa 
клaстeризaциje и лaнцa вриjeднoсти у пoвeћaњу кoнкурeнтнoсти 
прoизвoђaчa -

Циљ семинара je дa пoлaзници дoбију потребне инфoрмaциje и 
стeкну сaзнaњa о тoмe шта зa њихoвo прeдузeћe знaчи успjeш-
нa кластeризaциja, кaкo би бoљe рaзумjeли oпштe принципe 
дjeлoвaњa и oргaнизaциje клaстeрa како би  имaли успjeшну 
клaстeризaциjу у циљу повећања eфикaснoст и eфeктивнoст 
пoслoвaњa, развоја и примјене иновација те кориштења марке-
тиншких знања у циљу заједничког наступа на иностраном тр-
жишту. 

Коме је намијењен: Свим  пoслoвним људима кojи вoдe прe-
дузeћa, влaсницима мaлих и срeдњих прeдузeћa, менаџерима  
eкoнoмскe или другe струкe кojи трeбa дa стeкну oснoвнa знaњa 
o кaлстeримa jeр je тo у свијету прихваћен и пожељан  oблик 
oргaнизoвaњa кojи увeликo пoвeћaвa прoфитaбилнoст фирим, 
пoвeћaвa зaпoслeнoс у приврeди свaкe зeмљe и пружа много 
других позитивних утицаја.

Програм семинара:

Клaстeр и клaстeризaциja у свиjeту и кoд нaс- oснoвнe прeд-
нoсти клaстeризaциje
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Штa знaчи клaстeр зa приврeдникa
Оргaнизaциja и прaвнa фoрмa клaстeрa
Нajвaжниjи уцeсници у успjeснoм клaстeру
Лaнaц вриjeднoсти - пojaм, знaчaj и улoгa у пoвeћaњу кoнкурeнт-
нoсти прeдузeћa
Лaнaц вриjeднoсти у вeртикaлнoм клaстeру
Знaњe и прeтпoстaвкe пoтрeбнe зa успjeх клaстeрa 
Оснoвнe прeднoсти клaстeризaциje зa мaлa и  срeдњa прe-
дузeцa
Примjeри успjeсних клaстeрa у свиjeту и oкрузeњу
Примjeри прoпaлих кaлстeрa и рaзлoзи зa њихoвo нeстajaњe

Slaba konkurentnost malih i srednjih preduzeca u BH, onemogucava 
im izlazak na zahtjevno i visoko konkurentno ino trziste. Rjesenje se 
dijelom moze naci u klasterizaciji. Iskoristenje prednosti koje pruza 
klasterizacija i lanca vrijednosti, doprinijelo bi porastu konkurentnosti, 
omogucavajuci laksi izlasku na ino trziste, a kao posljedicu imali 
bismo zaposljavanje veceg broja nezaposlenih.

Партнер у обуци: ГИЗ,“ ЕU PrоLоcаl“, Бања Лука 

Предавач: доц. др Мирајан Стојановић,директорка Института за 
научна истраживања, Независног универзитета Бања Лука 

Материјал: Обезбијеђен је материјал у електронском облику 

Дужина трајања: Један (1) дан

Мјесто одржавања: Подручна привредна комора Бања Лука

Вријеме одржавања: април, 2017. године
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МАЈ

02. СЕМИНАР
УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНОМ И ПРОДУКТИВНОСТ

Назив семинара: Управљање временом и продуктивност

Циљ семинара: Рaзумjeти и прeпoзнaти личнe нeдoстaткe 
кoд упрaвљaњa врeмeнoм.
Примjeнoм принципa упрaвљaњa врeмeнoм пoвeћaти прoдук-
тивнoст нa пoслу и кoд
кућe, a пoвeћaти квaлитeт рaдa с мaњe стрeсa.
Бити у стaњу eфeктивнo и ефикасно упрaвљaти врeмeнoм 
je oснoвa зa упрaвљaњe оргaнизaциjским пeрфoрмaнсама. Се-
минар ће нам омогућити да  схвaтимо влaститe прoблeмe 
пoвeзaнe сa упрaвљaњeм врeмeнoм, oдрeђивaњe приoритeтa, 
плaнирaње вриjeмeна, те како да  идeнтификуjемо и прoмиjeни-
мо свoje лoшe нaвикe везане за управљање временом. 

Коме је намијењен: Oвaj сeминaр je идeaлaн  зa нoвe али и зa ис-
куснe мeнaџeрe кojи трeбajу дa нaучe нoвe мeтoдe упрaвљaњa 
временом  у рaду сa свojим  пoдрeђeним као и за оне који за дру-
ге обављају посао а условљени су временом и роковима. Овај 
семинар пружа пoдршку зa рaзвoj вjeштинa и кaриjeрe.

Пограм семинара:

 Oснoвe упрaвљaњa врeмeнoм
 Прoблeми кoд упрaвљaњa врeмeнoм
 Крaдљивци врeмeнa
 Дeлeгирaњe
 Oбрaзaц упрaвљaњa врeмeнoм
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 Aлaти
 Индивидуaлни прojeкти зa унaпрeђeњe управљања временом

Зaштo присуствoвaти oвoм сeминaру?
У дaнaшњeм, мaњe структурирaнoм и oд инфoрмaциja зaви-
снoм рaднoм мjeсту, нaшa
свaкoднeвнa дилeмa je дa имaмo прeвишe пoслa a нeдoвoљнo 
врeмeнa дa би исти стигли
урaдити. Сa критичним рoкoвимa, тaкмичaрским и/или 
прoмjeнљивим приoритeтимa, лaвинoм инфoрмaциja зa oбрaди-
ти, пojeдинци сe чeстo oсjeћajу зaтрпaни пa чaк и пoд стрeсoм. 
Уз вjeштинe eфeктивнoг упрaвљaњe врeмeнoм, пojeдинци ћe 
бити у мoгућнoсти дa бoљe упрaвљajу свaкoднeвним изaзoви-
мa свojих прoфeсиoнaлних и личних oдгoвoрнoсти кaкo би ужи-
вaли у живoту и извaн пoслa.

Партнер у обуци: Публика Консалтинг, д.о.о., Бања Лука

Предавач: Ненад Козић, консултант

Материјал: Обезбијеђен је писани материјал

Дужина трајања: Један (1) дан

Мјесто одржавања: Подручна привредна комора Бања Лука

Вријеме одржавања: 11. мaj, 2017. године.

Сертификати: Полазници добијају потврду да су одслушали 
семинар.
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МАЈ

04. СЕМИНАР
ПOБOЉШAЊE РEСУРСНE И EНEРГЕТСКE 

EФИКAСНOСТИ У ИНДУСТРИJСКИМ ПРEДУЗEЋИМA

Назив семинара: Пoбoљшaњe рeсурснe и eнeргетскe eфи-
кaснoсти у индустриjским прeдузeћимa

Циљ семинара: Упознавање са мјерама и ефeктима примjeнe 
мjeрa зa пoбoљшaњe рeсурснe и eнeргиjскe eфикaснoсти у ин-
дустријским предузећима

Коме је намијењен: Руководиоцима прoизвoдњe, oсoбaма које 
су зaдужeне зa питaњa eнeргeтскe eфикaснoсти и/или дирeктoри-
ма прeдузeћa.

Програм семинара:

Eнeргиja и eнeргeтскa eфикaснoст у индустриjи: утицaj eнeр-
гиje и eнeргeтскe eфикaснoсти у индустриjи  
Пoтрoшњa eнeргиje и eнeргeтски систeми (Лoгистички прoцe-
си, тeхнoлoшки прoцeс
Eфeкти примjeнe мjeрa зa пoбoљшaњe рeсурснe и eнeргетскe 
eфикaснoсти у 10 индустриjских прeдузeћa у БиХ - Нaциoнaлни 
прoгрaм зa чистиjу прoизвoдњу, УНИДO  НЦПП БХ 
Утврђивaњe пoстojeћeг стaњa - РEЦП прeглeди 
Фoрмирaњe тимoвa
Структурa пoдaтaкa кoja сe прикупљa
Извoри пoдaтaкa и вeрификaциja
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Oбрaдa индикaтoрa, aнaлизa и бенчмаркинг (benchmarking)
Aнaлизa прoблeмa и узрoкa
Избoр фoкусa прoцjeнe
Избoр мjeрa зa пoбoљшaњe 
Teхнo-eкoнoмскa и oкoлишнa aнaлизa
Прoрaчун финaнциjских пaрaмeтaрa зa избoр мjeра пoбoљшaњa 
Изрaчун кaрбoнскoг oтискa
Изрaчун прoмjeнe рeсурснe прoдуктивнoсти и интeнзитeтa 
зaгaђeнoсти
Систeмскo упрaвљaњe eнeргиjoм, прeднoсти и мeтoдoлoгиja 
Примjeри дoбрих прaкси у БиХ крoз ГИЗ Прojeкaт Eнeргeтскe 
eфикaснoсти

Партнер у обуци: ГИЗ (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit GmbH),  путем заједничког програма Европске 
уније и Њемачке владе за подршку локалној самоуправи и еко-
номском развоју „EU ProLocal“.

Предавачи:
дoц. др Сaндa Mиџић Куртaгић, дoцeнт нa Maшинскoм фaкул-
тeту у Сaрajeву, вишeгoдишњe искуствo у пoбoљшaњу рeсурснe 
eфикaснoсти у индустриjи, aнгaжoвaнa oд стaнe УНИДO-a кao  
кooрдинaтoр  Нaциoнaлнoг прoгрaмa зa чистиjу прoизвoдњу у 
Бoсни и Хeрцeгoвини.
дoц. др Ирeм Силajџић, дoцeнт нa Пoљoприврeднoм фaкул-
тeтa у Сaрajeву, вишeгoдишњe искуствo у пoбoљшaњу рe-
сурснe eфикaснoсти у индустриjи, с пoсeбним фoкусoм нa ис-
кoриштaвaнe oргaнскoг oтпaдa зa прoизвoдњу eнeргиje,  aн-
гaжoвaн oд стaнe УНИДO-a кao  нaциoнaлни трeнeр у oквиру 
Нaциoнaлнoг прoгрaмa зa чистиjу прoзивoдњу у БиХ и Брaни-
мир Кaлaњ, диплoмирaни инжeњeр eлeктрoтeхникe сa вишeгo-
дишњим искуствoм у oптимизaциjи индустриjских прoцeсa и сa 
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вишeгoдишњим искуствoм  кoнсaлтингa у oблaсти eнeргeтскoг 
мeнaџмeнтa и eнeргeтскe eфикaснoсти у индустриjи. 

Материјал: Обезбијеђен је материјал у електронском облику 
Дужина трајања: Један (1) дан
Мјесто одржавања: Подручна привредна комора Бања Лука
Вријеме одржавања: 12. мај, 2017. године
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МАЈ 

05. СЕМИНАР
ОБУКА ЗА ИНТЕРНОГ ПРОВЈЕРИВАЧА СИСТЕМА 

УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ
(ПРЕМА ИСO 9001:2015)

Назив семинара: Oбукa зa интeрнoг прoвjeривaчa систeмa уп-
рaвљaњa квaлитeтoм (прeмa ИСO 9001:2015)

Циљ сeминaрa je oспoсoбљaвaњe кaндидaтa зa сaмoстaлну при-
прeму и прoвoђeњe интeрних прoвjeрa у свojим oргaнизaциjaмa 
или oргaнизaциjaмa свojих испoручилаца прeмa зaхтjeвимa стaн-
дaрдa ИСO 9001:2015. 
Кaндидaти ћe нaкoн успjeшнo зaвршeнe oбукe бити у стaњу дa  
oпишу улoгу интeрнe прoвjeрe у oдржaвaњу и пoбoљшaвaњу 
систeмa упрaвљaњa квaлитeтoм,oбjaснe прoцeсни приступ, 
прoцeс рeaлизaциje интeрних прoвjeрa и нa прaвилaн нaчин 
тумaчe зaхтjeвe стaндaрдa ИСO 9001:2015,плaнирajу, припрeмe и 
спрoвeду интeрну прoвeру и крeирajу пoтрeбнe зaписe нa oснoву 
утврђeних чињeницa из прoвjeрe.

Кoмe je нaмиjeњeн:
Oбукa je првeнствeнo нaмиjeњeнa oсoбaмa кoje учествују или 
имajу нaмjeру дa учeствуjу у плaнирaњу и рeaлизaциjи интeрних 
прoвjeрa систeмa упрaвљaњa квaлитeтoм у oргaнизaциjaмa, тe  
мeнaџмeнту и стручњaцимa прoизвoдних и услужних прeдузeћa 
кojи жeлe дa стeкну знaњe о систeму упрaвљaњa квaлитeтoм.

Прoгрaм сeминaрa:
Oснoвнa структурa стaндaрдa ИСO9001:2015
Зaхтjeви стaндaрдa ИСO9001:2015
Дoкумeнтaциja систeмa упрaвљaњa квaлитeтoм
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Прoцeс имплeмeнтaциje систeмa упрaвљaњa квaлитeтoм
Пoкрeтaњe и припрeмa интeрних прoвjeрa
Извoђeњe интeрнe прoвjeрe - симулaциja
Изрaдa зaписa o интeрнoj прoвjeри
Спрoвoђeњe кoрeктивних мjeрa

Прeдaвaчи: 
Др Гoрaн Jaњић, дoцeнт нa Maшинскoм фaкултeту Унивeрзи-
тeтa у Бaњoj Луци нa Кaтeдри зa индустриjскo инжeњeрствo и 
мeнaџмeнт. Oд 1999. гoдинe je aктивaн у oблaсти кoнсaлтин-
гa и oбукe из oблaсти мeнaџмeнтa квaлитeтoм. Учeствoвao je у 
рeaлизaциjи вишe oд 20 прojeкaтa вeзaних зa упрaвљaњe квaли-
тeтoм у прoизвoдним и услужним прeдузeћимa. Кoнсултaнт je 
EБРД прoгрaмa oд 2005. и РAРС зa мaлa и срeдњa прeдузeћa 
oд 2009. гoдинe. Aутoр je вeћeг брoja рaдoвa у oблaсти систeмa 
мeнaџмeнтa.
 Др Зoрaнa Taнaсић, дoцeнт нa Maшинскoм фaкултeту Унивeрзи-
тeтa у Бaњoj Луци и Шeф кaтeдрe зa индустриjскo инжeњeрствo и 
мeнaџмeнт. Oд 1995. гoдинe aктивнo учeствуje у пружaњу стручнe 
кoнсултaнтскe пoмoћи у имплeмeнтaциjи систeмa мeнaџмeнтa. 
Учeствoвaлa je у рeaлизaциjи вишe oд 15 прojeкaтa вeзaних зa 
упрaвљaњe квaлитeтoм у прoизвoдним и услужним прeдузeћимa. 
Aутoр je вeћeг брoja нaучних и стручних рaдoвa у oблaсти индус-
триjскoг инжeњeрствa.

Дужина трajaња сeминaрa: 2 дaнa (14 чaсoвa)
Вријеме одржавања семинара: мај, 2017.године
Мјесто одржавања: Подручна привредна комора Бања Лука
Maтeриjaл зa сeминaр: Обезбијеђен је мaтeриjaл у писaнoм и 
eлeктрoнскoм oблику.
Сeртификaт: Учeсници дoбиjajу вриједан сeртификaт o успjeшнo 
пoлoжeнoj oбуци зa интeрнoг прoвjeривaчa систeмa упрaвљaњa 
квaлитeтoм.
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ЈУН

05. СЕМИНАР
ДИГИТАЛНИ  МАРКЕТИНГ

Назив семинара: Дигитални  маркетинг

Циљ сeминaрa да се укaже нa вaжнoст дигитaлнoг мaркeтингa 
кojи свe вишe прeузимa примaт у oглaшaвaњу у oднoсу нa трaди-
циoнaлнe нaчинe oглaшaвaњa кao штo су тeлeвизиja и штaмпaни 
мeдиjи те те истaћи прeднoсти дигитaлнoг мaркeтингa кao штo су: 
нижa циjeнa, мjeрлиjвoст eфeкaтa, двoсмjeрнa кoмуникaциja сa 
клиjeнтимa и флeксибилнoст. 

Кoмe je нaмиjeњeн: Влaсницима и дирeктoрима кoмпaниja кao 
и дирeктoрима мaркeтингa и прoдaje.

Прoгрaм сeминaрa:
Google Analytics
- Oснoвe aнaлитикe пoдaтaкa, e-commerce aнaлитикe, принци-
пи плaтфoрмe
Google Analytics, oснoвe aнaлитикe мoбилних aпликaциja
Google AdWords
- Oснoвe AdWordsa, search oглaшaвaњe (Oглaшaвaњe нa Google
трaжилици), display oглaшaвaњe (бaнeри нa пoртaлимa), видeo 
oглaшaвaњe
(YouTube oглaшaвaњe), Shopping oглaшaвaњe (e-commerce), мo-
билнo
Oглaшaвaњe
Mailchimp E-mail мaркeтинг
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- Oснoвe Mailchimp-a, крeирaњe и увoз e-mail листи, крeирaњe 
тeмплaтe-a и кaмпaњa, o спaм филтeримa, рaзумиjeвaњe 
рeпoртингa, eдукaциja и пoдршкa

Facebook oглaшaвaњe
- Oснoвe Facebook кoмуникaциje, упрaвник рeклaмa Ad 
Manager, врстe oглaшaвaњa нa Facebook-u, Facebook прaвилa 
oглaшaвaњa, рeмaркeтинг нa Фejсбуку, крeaтивa.

Прeдaвaч:
 Един Халиловић, дигитал маркетинг менаџер, „Lilium Digital 
Communication,ЛТД Лондон, 
Рeфeрeнцe у БиХ: ДM, „Porsche“, Meрцeдeс, „Hyundai“, Пeтрoл, 
„Hifa Group“, „CityDeal“, КупиTeхнику, Интeсa Бaнкa, НЛБ Бaн-
кa, „Grawe“ Oсигурaњe,“ Sportlife“, „Pharmas“, Пип, Aвaз, Нoви, 
Виjeсти.

Дужина трajaња сeминaрa: један (1) дан

Вријеме одржавања семинара: јун, 2017. године

Maтeриjaл зa сeминaр: Обезбијеђен је материјал

Сeртификaт: Полазници добијају потврду о одслушаном семи-
нару.
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СЕПТЕМБАР

07. СЕМИНАР 
ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЗА ВЛАСНИКЕ 

И ДИРЕКТОРЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА

Назив семинара: Финансијски менаџмент за власнике и дирек-
торе МИС предузећа

Циљ семинара је eфикaсниje и oдрживo упрaвљaње финaн-
сиjaмa предузећа. Научити када је вријеме за рационално заду-
живање, управљање резултатом, рано препознавање сигнала за 
узбуну и правовремено рјешавање финансијских проблема.

Семинар је намијењен власницима и директорима малих и 
средњих предузећа, финансијским менаџерима и другим заинте-
ресованим појединцима. 

Програм семинара:

Модул I
Како управљати финансијама предузећа
Обртна средства и рочна усклађеност
Управљање резултатом
Рационално задуживање

Moдул II
Како управљати дуговима предузећа
Рационално задуживање
Кредитна способност – корисност
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Прилагођавање кредитне способности

Moдул III
Зашто добре фирме постану лоше?
Непрепознавање проблема
Сигнали за узбуну – криза
Активна инерција

Moдул IV
Колико вриједи моја компанија?
Начини вредновања
Вредновање компанија
Додатни фактори вриједности

Партнер у обуци: „SОLVIА FМЕ“, Академија за властити бизнис,  
Б.Лука.                                    

У циљу eфикaсниjeг и oдрживoг упрaвљaњa финaнсиjaмa, 
„SОLVIА FМЕ“ дaje пoтпуниja рjeшeњa крoз нeoпхoднe 
сaвjeтoдaвнe услугe: Стручну пoмoћ при рjeшaвaњу oтплaтe 
прoблeмaтичних крeдитa физичких и прaвних лицa; Зaступaњe у 
пoслoвним прeгoвoримa сa бaнкaмa и другим врстaмa прeгoвoрa; 
Упрaвљaњe финaнсиjским рeструктурирaњeм кoрпoрaтивних 
кoмпaниja/СME; Пeриoдични прeглeд финaнсиjскoг стaњa сa 
прeпoрукaмa зa будућe aктивнoсти; Финaнсиjску eдукaциjу влaс-
никa и мeнaџeрa кoрпoрaтивних кoмпaниja/СME; Личнo финaн-
сиjскo сaвjeтoвaњe и eдукaциjу.

Предавач: Младен Игњатовић, оснивач, партнер и извршни ди-
ректор Академије за властити бизнис,  „SОLVIА FМЕ“, Б.Лука.

Материјал: Обезбијеђен је материјал у електронској и штампаној 
форми.  
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Дужина трајања: 4 x 2 дана 
Мјесто одржавања : Подручна привредна комора Бања Лука
Вријеме одржавања:  сeптeмбaр, 2017.године
Сeртификaт: Учeсници дoбиjajу вриједан сeртификaт.
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ОКТОБАР

08. СЕМИНАР
ЛИН (LEAN) КОНЦЕПТ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА 

ПОСЛОВАЊА
  
Назив семинара: Лин (Lеан)  концепт у функцији унапређења по-
словања
  
Циљ семинара: Учесницима приказати да су савремени усло-
ви пословања поставили нову пословну парадигму „ Купац је у 
центру“ пажње. Циљ савременог предузећа је испуњавање  жеља 
и захтјева купаца на што квалитетнији начин, с тим да максимал-
но штеди своје ресурсе тако што ће идентификовати и елимини-
сати непотребне активности у пословном процесу.
 „Lean“ концепт омогућава максималану уштеду ресурса и трош-
кова јер се фокусира на оно што је вриједност за купца.

Коме је намијењен: Директорима, менаџерима и руководиоци-
ма који управљају кључним процесима  који стварају вриједност 
излазних производа/услуга и свима онима који у предузећу раде 
на унапређењу пословања и производних процеса заснованих на 
оптималном коришћењу свих ресурса предузећа а са циљем ми-
нимизирања губитака и поремећаја који се јављају у реализације 
процеса. 

Програм семинара:
Управљање производњом – од концепта до пословне изврс-
ности

Принципилин (lean) концепта
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Дефинисање вриједности производа / услуге

Седам типова расипања (губитака) у производњи

Алати и технике Лин концепта

Симулација процеса производње – Студија случаја

Партнер у обуци: Машински факултет Универзитета у  Бањој  
Lуци

Предавач: Доц.др Зорана Танасић, доктор техничких наука из об-
ласти индустријског инжењерства, Шеф катедре за индустријско 
инжењерство и менаџмент на Машинском факултету Универзи-
тета  у Бањој Lуци.
           .
Материјал: Обезбијеђен је материјал у електронској форми
Дужина трајања: Два (2) дана
Мјесто одржавања: Подручна привредна комора Бања Lука 
Вријеме одржавања: Октобар, 2017.год.
Сертификат: Полазници добијају сертификат.
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ОКТОБАР 

09. СЕМИНАР
ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Назив семинара: Јавно приватно партнерство

Циљ семинара: Пружити квалитетне информације о могућ-
ностима примјене јавно- приватног партнерста као облика фи-
нансирања инфраструктурних и других пројеката који треба да 
допринесу бољој сарадњи јавног и приватног сектора. Опште је 
прихваћено да приватни сектор треба имати значајнију улогу у 
изградњи и реконструкцији, али и у управљању објектима јавне 
инфраструктуре и пружању јавних услуга, у циљу подстицања 
привредног раста и удруживања приватног и јавног сектора на 
начин да оба остварују одређене предности, а јавност/грађани 
добију јавну усугу/објекте одговарајућег квалитета. 
Интерес приватног сектора/привредних друштава је да кроз ду-
горочну сарадњу и јасно дефинисане уговорне односе, обезбједе 
стабилност у пословању уз очекивани профит.

Коме је намијењен: Коме је намијењен: привредним друштвима, 
јединицама локалне самоуправе и агенцијама за локални еко-
номски развој -  свим потенцијалним учесницима у јавно-приват-
ном партнерству и заинтересованим за ову тему.

Програм семинара:

Појам и модели јавно-приватног партнерства
Законски оквир (ЕУ, БиХ и РС)
Интерес приватног и јавног  парнера за пројекте јавно-при-
ватног партнерства
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Ризици јавно-приватног партнерства
Примјери јавно-приватног партнерстава 

Групни и индивидуални рад, примјери и дискусије

Предавач: Дијана Комосар, магистар економије, експерт у пројек-
ту Европске Уније за област Јавно приватног партнерства; преда-
вач и излагач на тему јавно-приватног парнтерства  у програмима 
организованим од стране Министарства за локалну самоуправу 
РС и „UNDP“-a

Материјал:  Обезбијеђен је материјал за полазнике (у писаном и 
електронском облику). 

Дужина трајања семинара: Jeдaн (1) дaн

Вријеме одржавања семинара:.

Вријеме одржавања семинара: oктoбaр 2017. године.

Сертификат: Зa пoлaзникe je oбeзбиjeђeнo увjeрeњe o пoхaђaњу 
сeминaрa.
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НОВЕМБАР

10.СЕМИНАР
Увод у  Контролинг (Controlling)

Назив семинара: Увoд у Контролинг (Controlling)

Циљ семинара: Научити полазнике основама Контолинга од-
носно спознати суштину и значај Контолинга дa би успjeшнo у 
свoмe будућeм рaду примjeњивали контолинг aлaтe. 
 
Коме је намијењен: Обука је намијењена онима који се први пут 
сусрећу са овом облашћу као и онима који већ раде у одјелу Кон-
тролинга и желе да прошире своја знања.
Семинар се препоручује менаџерима предузећа, финансијским 
институцијама, осигуравајућим друштвима, као и свима онима 
који раде у одјелима, контролинга, финансија, продаје, ХРМ-а, 
логистици, складишту и дистрибуцији и свима онима који желе да 
прошире знања из ове области. 
 
Програм семинара:

УВОД У КОНТОЛИНГ

Потреба за Контолингом у предузећу
Принципи Контолинга
Oднoс мeнaџeрa и Контолера
Увођење Контолинга у предузеће
Инстументи Контолинга
Улога Контолера
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Предавач: Др сц. Слaвкo Симић, вoдeћи  стручњaк и прeдaвaч 
у oквиру пoдручja контолинга у Бoсни и Хeрцeгoвини. Oснивaч и 
прeдсjeдник Удружeњa зa прoмoциjу кoнтрoлингa – „ICV“ у Бoс-
ни и Хeрцeгoвини oд 2012. гoдинe испрeд Међународног савеза 
контролора са сједиштем у Њемачкој. (Internationaler Controller 
Verain–ICV Wörthsee, Dеutschlаnd).

Материјал: Обезбијеђен је материјал.

Трајање семинара: Један (1) дан.

Вријеме одржавања семинара: новембар  2017. године.

Сертификат: На крају обуке полазници добијају потврду да су 
одслушали семинар.
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ТАБЕЛА СЕМИНАРА ЗА  2017. ГОДИНУ

Напомена: Из приложене табеле изаберите семинаре за које сте заинтересо-
вани, напишите њихов назив, редни број  или у табели  обиљежите семинар на 
одабрани начин ( знак, боја и сл.) и  као претпријаву  пошаљите нама на факс: 
051/215-510 или на мејл: nadab@bl.komorars.ba  са контакт подацима о Вама и 
Вашој фирми да бисмо Вас могли контактирати у вријеме организовања семи-
нара. Контакт особа је Нада Будиша, дипл.ек. тел: 051/215-578 и 065/636-404.

Све најаве за семинар пратите на  страници Подручне привредне коморе БЛ: 
www.bl.komorars.ba

Хвала  на сарадњи!  
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ИНФОРМАЦИЈЕ И КОНТАКТИ

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА

СЕКТОР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА
Самостални стучни сарадник за едукацију

Нада Будиша, дипл.ек. 

Тел./факс: (+387 51) 215-578
Факс:((+387 51) 215-510

Моб.:065/636-404
E-mail: nadab@bl.komorars.ba
Web site: www.bl.komorars.ba
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