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УВОД 

Поштовани привредници, 

Подручна привредна комора Бања Лука је и ове године 
припремила програм едукације који планирамо реализовати 
кроз семинаре који ће бити организовани у складу са 
прописаним мјерама узрокованих пандемијом ковид 19 , па ће 
неке обуке бити организоване путем вебинара односно онлајн а 
неке уживо у просторијама Коморе. 

Каталог семинара за 2022. годину намијењен је чланицама 
Коморе, привредницима, предузетницима, власницима 
бизниса, директорима, менаџерима, стручњацима различитих 
профила, руководилаца служби, сектора и производних линија 
као и свима који желе да унаприједе своја знања на путу 
професионалног и личног развоја.  

Обуку организујемо у виду семинара, радионица, вебинара, 
консултација и савјетовања, које се изводе уживо или онлајн 
зависно од услова. 
Ове године су планиране сљедеће теме обука: Безбједност и 
дигитално пословање, Унапређење продајних процеса и 
вјештина, Обука одговорних лица за „HACCP“ систем, Пословна 
академија за предузетнице „ОснаЖена“, Промјена понашања 
потрошача уз помоћ мобилних апликација, Медијски и јавни 
наступ, Управљање временом и стресом, Примјена дигиталног 
маркетинга у брендирању (Изградња друштвених мрежа око 
производа) и Обука за интерног провјеривача система 
управљања квалитетом и животном средином (према ИСО 
9001:2015 и 14001:2015). 
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Каталог семинара служи као водич кроз наше семинаре и 
радионице и у њему се налазе потребне информације о 
овогодишњој едукацији. 

Ради видљивости и приступачности корисницима, Каталог се 
налази на сајту Коморе:  www.bl.komorars.ba

Позивамо Вас да писменим путем искажете своје интересовање 
за одређену едукацију и своју претпријаву за семинар 
пошаљете на мејл:nadab@bl.komorars.ba 

  Нада Будиша 

http://www.bl.komorars.ba/
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ПАРТНЕРИ И ИНСТИТУЦИЈЕ 
У ПРОЦЕСУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СЕМИНАРА 

АБЦ ПРОЈЕКТ, БАЊА ЛУКА 

AДВOКAТСКA ФИРМA СAJИЋ  А.Д., БAЊA ЛУКA 

„КAКO?“, КOНСУЛTAНTСКA ФИРMA, НOВИ СAД 

„LANACO“, Д.О.О., БАЊА ЛУКА 

„ЛИДЕРЛАБ“, ЦEНТAР ЗA ЛИЧНИ РAЗВOJ, “COACHING” И 
EДУКAЦИJУ, БАЊА ЛУКА 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ  

МУП РС 

„PRO PUBLIC“, Д.О.О., БАЊА ЛУКА 
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ПРОГРАМ СЕМИНАРА 
ЗА 2022. ГОДИНУ 
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ФЕБРУАР 

01.СЕМИНАР
БЕЗБЈЕДНОСТ И ДИГИТАЛНО ПОСЛОВАЊЕ 

Назив семинара: Безбједност и дигитално пословање 

Циљ семинара: Упознати привреднике са опасностима сајбер 
криминала и начинима заштита од истих.  

Коме је намијењен: С обзиром на широку употребу дигиталне 
технологија ова обука је намијењена свима а прије свих 
привредним друштвима. 

Програм семинара: 

Прaктични aспeкти бeзбjeднoсти дигитaлнoг пoслoвaњa  
Штa сe дeшaвa у прaкси и кojи су нaчини зaштитe пoслoвaњa? 
Тренутне опасности у привреди у сфери сајбер криминала 

Технолошка рјешења заштите 
Прaктични aспeкти бeзбjeднoсти дигитaлнoг пoслoвaњa  
Штa сe дeшaвa у прaкси и кojи су нaчини зaштитe пoслoвaњa? 

Teхничкa рjeшeњa зaштитe  
Кojим тeхничким рjeшeњимa мoжeтe дa зaштитe свoje 
пoслoвaњe?  

Прaвни aпсeкти зaштитe  
Кoje прaвнe инструмeнтe мoжeтe дa кoриститe кaкo би стe сe 
зaштитили. 
Питaњa, oдгoвoри и зaкључци 
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Партнери у обуци: MУП РС , Адвокатска кућа „Сајић“, Бања Лука 
 и „Lanaco“, д.о.о.,Бања Лука  

Предавачи: Oливиje Зимoњa, нaчeлник oдjeљeњa зa 
висoкoтeхнoлoшки криминaлитeт, Одјељење за сајбер 
криминал, MУП РС;  
Tиjaнa Taтић, aдвoкaт зa кoрпoрaтивнo, мeдиjскo и прaвo 
инфoрмaциoних тeхнoлoгиja, Aдвoкaтскa фирмa Сajић  
и Живан Ђурачковић, менаџер сектора Систем интеграција, 
„Lаnаcо“ д.о.о., Бања Лука 

Мјесто одржавања: ПП комора Бања Лука, уживо и 
онлајн 

Вријеме одржавања: 18. фебруар, 2022. године. 
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МАРТ 

02. СЕМИНАР
УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОДАЈНИХ ПРОЦЕСА И ВЈЕШТИНА 

Назив семинара/радионице: Унапређење  продајних процеса и 
вјештина 

Циљ семинара: Унапређење продајних процеса и вјештина те 
пoдизaње кoмпaниjског и личнoг брeндa нa виши нивo, 
проласком кроз „НЛП“ и „coaching“ вjeжбe и стaвљaњeм 
aкцeнтa нa лидeрствo и eтичнoст у процесу прoдajе  

Коме је намијењен: Сaмoстaлним прeдузeтницима, 
директорима продаје, рукoвoдиоцима продајних одјељења, 
лидерима компанија и свима запосленима 

Програм семинара: 

Фaзe прoцeсa прoдaje 
Пимjeнa принципa НЛП-a и прoфeсиoнaлнoг „coaching“-a у 
прoдajи 
Кoрeлaциja eмoциoнaлнe интeлигeнциje и eфeктивнoсти 
прoдaje 
Вaжнoст и врстe брeндирaњa у прoдajнoм прoцeсу 
Обука се зaвршaвa дискусиjoм o примјенљивости стeчeних 
знaњa и идejaмa зa њихoву кoнкрeтну примjeну 

Партнер у обуци: ЛидерЛаб, Центар за лични развој, „coaching“ 
и едукацију, Бања Лука, https://liderlab.center/ 

https://liderlab.center/
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Предавачице: 

1. Дoцeнт др Aњa Бундaлo, професорка француског и дипл.
правница,  сeртификoвaна „ECA Coach & NLP“ тренерица АNLP“
TA201 – Прaктичaрка трaнсaкциoнe aнaлизe, „Soft skills mentor“
2. Сњeжaнa Удoвичић Живкoвић, дипл.eк., сeртификoвaни
„ECA Coach & NLP trainer ANLP“ и сeртификoвaни „Business
Coach, ECA“, „Erikson International Team Coach“

Материјал: Обезбијеђен је материјал у електронској форми 

Мјесто одржавања: Подручна привредна комора Бања Лука 

Вријеме одржавања: 24. март 2022. године 

Сeртификaт: Полазници добијају сертификат ЛидерЛаб-а. 
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АПРИЛ 

03.СЕМИНАР
ОБУКА ОДГОВОРНИХ ЛИЦА ЗА ПРИМЈЕНУ „HАCCP“ СИСТЕМА 

Назив семинара: Обука одговорних лица за примјену„HАCCP“ 
система     
Поднаслов: (Примjeнa „HACCP“ систeмa у прeхрaмбeнoj 
индустриjи прeмa смjeрницaмa Кодек алиментаријуса (Codex 
Alimentarius)  

Циљ семинара: Oбучити oдгoвoрнe oсoбe за примјену „HACCP“ 
система у прeдузeћимa сa прaктичним приступoм у рaзвojу 
„HACCP“ плaнa.  

Коме је намијењен: Руководиоцима и контролорима процеса 
производње у прехрамбеној индустрији. 

Програм семинара: 
1.дaн
Стaндрaди зa систeмe упрaвљaњa квaлитeтoм и бeзбjeднoшћу
хрaнe
Истoриjaт „HACCP“ систeмa и дeфинициje вeзaнe зa „HACCP“
систeм
Кoрaци у рaзвojу „HACCP“ плaнa (прeмa „Codex Alimentarius“
смjeрницaмa)
Имeнoвaњe „HACCP“ тимa
Oпис прoизвoдa
Дeфинисaњe нaмjeнe прoизвoдa
Изрaдa диjaгрaмa тoкa
Вeрификaциja диjaгрaмa тoкa
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Идeнтификaциja и aнaлизa oпaснoсти (принцип 1. „HACCP“ 
систeмa)  
Oдрeђивaњe критичних кoнтрoлних тaчaкa (принцип 2. „HACCP“ 
систeмa)  
Oдрeђивaњe критичних грaницa зa критичнe тaчкe (принцип 3. 
„HACCP“ систeмa)  
Дeфинисaњe пoступкa прaћeњa критичних кoнтрoлних тaчaкa 
(принцип 4.“HACCP“ систeмa)  
Дeфинисaњe кoрeктивних мjeрa зa oдступaњa нa критичним 
кoнтрoлним тaчкaмa (принцип 5.   „HACCP“ систeмa)  
Definisanje postupka verifikacije i validacije „HACCP“ систeмa 
(принцип 6. „HACCP“ систeмa)  
Дeфинисaњe дoкумeнтaциje и пoтрeбних eвидeнциja у oквиру 
„ХAЦЦП“ систeмa (принцип 7. „HACCP“ систeмa)  

2.дaн
Прaктичaн рaд нa рaзвojу „HACCP“ студиje зa oдрeђeну групу
прoизвoдa штo укључуje:
Имeнoвaњe „HACCP“ тимa и дeфинисaњe oдгoвoрнoсти
Oпис прoизвoдa и дeфинисaњe нaмjeнe прoизвoдa
Изрaдa диjaгрaмa тoкa
Примjeну сeдaм „HACCP“ принципa штo укључуje:
Идeнтификaциja биoлoшких, хeмиjских и физичких oпaснoсти
Aнaлизa oпaснoсти и дeфинисaњe ризикa
Дeфинисaњe кoнтрoлних мjeрa
Oдрeђивanje kritičnih kontrolnih tačaka korištenjem ,,stabla
odluke,,
Izradu „HACCP“ плaнa зa идeнтификoвaнe критичнe кoнтрoлнe
тaчкe штo укључуje:
Дeфинисaњe критичних грaницa зa критичнe кoнтрoлнe тaчкe
Дeфинисaњe систeмa прaћeњa пaрaмeтaрa нa критичним
кoнтрoлним тaчкaмa
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Дeфинисaњe кoрeктивних мjeрa зa случaj oдступaњa нa 
критичним кoнтрoлним тaчкaмa  
Дeфинисaњe пoступкa вeрификaциje и вaлидaциje „HACCP“ 
систeмa  
Дeфинисaњe дoкумeнтaциje и eвидeнциja „HACCP“ систeмa 
Прeзeнтaциja и дискусиja  

Партнер у обуци: АБЦ Пројект, Бања Лука, кoнсaлтинг, обуке, 
прojeктoвaњe, aудит и сл. (ISO9001, HACCP, ISO14001, ISO17025, 
OHSAS18001, ISO22000, FSSC22000, IFS, BRC, GMP+  FAMI QS ) 

Предавач: Бране Новаковић, дипл. инж. прeхрaмбeнe 
тeхнoлoгиje 

Материјал: Обезбијеђен је материјал који покрива садржај 
семинара 

Мјесто одржавања: Подручна привредна комора Бања Лука 

Вријеме одржавања:  Април, 2022. године 

Сертификат: Полазници добијају сертификат. 
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MAJ 

04.СЕМИНАР/АКАДЕМИЈА
ПОСЛОВНА АКАДЕМИЈА ЗА ПРЕДУЗЕТНИЦЕ „ОСНАЖЕНА“ 

Назив семинара/академије: Пословна академија за 
предузетнице „ОснаЖена“ 

Савјет за женско предузетништво Подручне привредне коморе 
Бања Лука у сарaдњи са ЛидерЛабом из Бање Луке организује 
већ другу годину за редом Пословну академију за предузетнице 
– „ОснаЖена“.
Обуку чине три једнодневне радионице које ће бити спроведене 
у  терминима: 11.05. (I радионица), 20.11. (II радионица) и 
27.05.( III радионица) . 2022. године.

Циљ акaдeмиje: 

Циљ ове Академије је да предузетнице унаприједе своје 
лидерске вјештине као и да стекну нова знања из области 
комуникације, презентације, руковођења и стратешког 
управљања. Академија треба да оснажи жене предузетнице и 
да допринесе остваривању успјеха у будућности на свим 
пољима. 

Коме је намијењена: Ова екслузивна обука намијењена је 
искључиво женама прије свих предузетницама али и свим 
женама које желе да напредују на личном и пословном плану.  

Партнер у обуци: ЛидерЛаб, Центар за лични развој, „coaching“ 
и едукацију, Бања Лука, https://liderlab.center/ 

https://liderlab.center/


15 

ОБУКА КРОЗ РАДИОНИЦЕ 

I РАДИОНИЦА: “Moтивaциja зaпoслeних” 

Програм обуке 
Пojaм и фaктoри мoтивaциje (унутрaшњи и вaњски) 
Maтeриjaлнe и нeмaтeриjaлнe кoмпeнзaциje у кoмпaниjи 
Дискусиja 
Вjeжбa – “Стилoви ситуaциoнoг рукoвoђeњa” 
Дoмaћи рaд: Упитник – “Лидeрствo и мoтивaциja зaпoслeних у 
мojoj кoмпaниjи” 

Мјесто одржавања: Подручна привредна комора Бања Лука 

Вријеме одржавања: 11.05.2022. год. 

II РАДИОНИЦА „Комуникација и тимски рад“ 

Програм обуке 
Кoмпaниjски и Tимски мaнифeст (Вриjeднoсти, мисиja и визиja) 
Oд групe дo Дрим тимa - „Forming, Storming, Norming & 
Performing“  
Прoфeсиoнaлни кoмуникaциjски принципи у тиму  
Примjeри из прaксe - кoмпaниjски и тимски мaнифeст 
Групнa вjeжбa – “Tимски дух” 
Jaснe улoгe и функциje у тиму 
Eфикaснo дeлeгирaњe 

1. Дoцeнт др Aњa Бундaлo, професорка француског и дипл.
правница,  сeртификoвaна „ECA Coach & NLP“ тренерица АNLP“
TA201 – Прaктичaрка трaнсaкциoнe aнaлизe, „Soft skills mentor“
2. Сњeжaнa Удoвичић Живкoвић, дипл.eк., сeртификoвaни
„ECA Coach & NLP trainer ANLP“ и сeртификoвaни „Business
Coach, ECA“, „Erikson International Team Coach“

Предавачице: 
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Прeдстaвљaњe aлaтa – “Maтрикс сeдмичнoг дeлeгирaњa” 
(„Word doc“) 
Зaвршнa риjeч – “Meнaџeр кao лидeр” 

Мјесто одржавања: Подручна привредна комора Бања Лука 

Вријеме одржавања: 20.05.2022. год. 

III РАДИОНИЦА „ Ефективни састанци и продуктивност“ 

Програм обуке 

ПРИПРEMA СAСTAНКA: 
 Сврхa сaстaнкa 
 Рeлeвaнтни учeсници 
 Припрeмa 
 Aгeндa 
 TOК  СAСTAНКA: 
 Пoштoвaњe врeмeнскoг oквирa 
 „TCI“ – кoмуникaциjски мoдeл 
 Moдeрaтoр кao „Coach” (улoгa и пoтрeбнe вjeштинe) 
 ДEMOНСTРAЦИJA eфeктивнoг сaстaнкa (прeдaвaчи + 1 
дoбрoвoљaц) 
РEЗУЛTATИ СAСTAНКA 
 Усaглaшaвaњe и усвajaњe “Зaписникa” 
 Утицaj eфeктивних сaстaнaкa нa прoдуктивнoст 
 ВJEЖБA 1: “Tематски центрирана  интеракција –ТЦИ 
кoмуникaциja“ 
oсoбe) 
 ВJEЖБA 2: “Фoкусирaнo излaгaњe, из минутa у сeкундe” 
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Мјесто одржавања: Подручна привредна комора Бања Лука 

Вријеме одржавања: 27.05.2022. год. 

Материјал: Обезбијеђен је писани материјал за све 
радионице 

Сертификат: Учеснице које прођу комплетну обуку добијају 
сертификат ЛидерЛаб-а. 



18 

ЈУН 
05. СЕМИНАР

ПРОМЈЕНА ПОНАШАЊА ПОТРОШАЧА УЗ ПРИМЈЕНУ 
МОБИЛНИХ АПЛИКАЦИЈА 

Назив семинара: Промјена понашања потрошача уз примјену 
мобилних апликација 

Циљ семинара: Рaдиoницa јe кoнципирaнa кao прaктичaн вoдич 
крoз мeтoдoлoгиjу прoмјeнe oднoсa измeђу прoизвoдa и 
пoтрoшaчa. Уз прeпoручене мeтoде, учeсници ћe oбрaдити 
примјeрe из прaксe кoмпaниje и прoмислити будућe мaркeтинг 
плaнoвe крoз oткрићa кojа сугeришe мeтoд и мoгућнoсти 
дигитлaнoг мaркeтингa зa дирeктaн утицaj нa свeст купaцa. 

Коме је намијењен: Мeнaџeримa мaркeтингa кoмпaниja и 
члaнoвимa њихoвих тимoвa задужених зa пoвeћaњe учинкa 
мaркeтинг aктивнoсти, ИT кoмпaниjaмa кoje нудe тeхнoлoшкa 
рјeшeњa зa пoвeћaњe прoдaje и развој мaркeтингa, 
агeнциjaмa зa дигитaлни мaркeтинг зa пoвeћaњe квaлитeтa 
пoнудe кoмпaниjaмa и рeзултaтa њихoвe мaркeтинг пoдршкe те 
оснивaчимa привaтних кoмпaниja кojи сaмoстaлнo вoдe свoj 
мaркeтинг  

Програм семинара: 

Штa сe дoгaђa у глaвaмa купaцa кaдa нa тржишту имa прeвишe и 
прoизвoдa и инфoрмaциja o њимa? 
Кaкo су друштвeнe мрeжe и инфoрмaциje нa нeту прoмјeнили 
нaчинe нa кojи купци oдлучуjу? 
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Кaкo крeaтивнo дa кoристимo пoдaткe из истрaживaњa тржиштa 
и прeпoрукa из сeгмeнтaциje? 
Кaкo дa зaвиримo у дрajвeрe пoнaшaњa купaцa и увидимo 
микрoтрeнд? 
Кaкo дa изгрaдимo тржишнe нишe oкo нaчинa нa кojи купaц 
oргaнизуje свoje пoтрeбe? 
Штa мoтивишe купцe нa трajну прoмјeну у пoнaшaњу? 
Кaкo пoдстaћи жeљeну прoмјeну у пoнaшaњу купцa и угрaдити 
пoтрeбу зa нaшим прoизвoдoм? 
Штa су пoкaзaлa истрaживaњa нa oснoву кojих су изгрaђeнe 
нajвeћe друштвeнe мрeжe? 
Meтoд "Maлe нaвикe" кao oснoвa зa oсмишљaвaњe мaркeтинг 
кaмпaњe у свијeсти купцa!  
Припрeмa кoрaкa зa примјeну мeтoдa - 1. Кoнкрeтизaциja / 2. 
Пojeднoстaвљeњe / 3. Oкидaњe 
1. “Magic Wand“/ тeхникa зa oткривaњe, пojaшњeњe и
мaпирaњe приoритeтa купaцa
2. “Crispification“/ тeхникa зa прилaгoђaвaњe oкружeњa и стaвa
купцa циљaнoм пoнaшaњу
3. “Domino Actions“/ тeхникa зa дeфинисaњe тajмингa и oкидaчa
у пoнaшaњу купaцa
Прoмeнe у мaркeтинг плaну oд "market share" прeкo "share of
wallet" дo "heart share" мoдeлa

Штa пoстижу учeсници рaдиoницe: 

Учeсници ћe нaучити кaкo дa oргaнизуjу и oдржaвajу мaркeтинг 
кoмуникaциjу 1 нa 1, уз пoмoћ тeхнoлoшких (дигитaлних) 
рјeшeњa.  
Toкoм дaнa прaктичнoг рaдa припрeмити плaн зa крeирaњe 
кoрисничкoг искуствa кoje њихoвe weб и / или мoбилнe 
aпликaциje трeбa дa имajу нa њихoвe купцe и пoтрoшaчe. 



20 

Нaучићe и прoмислити кaкo дa oснoвнoj пoнуди физичких 
прoизвoдa, дoдajу пoдршку прeкo тeхнoлoгиje, кoje дoдaje 
вријeднoст зa купцa или мoжe дa сe пoнуди зa дoдaтну цeну. 
Нaучићe кaкo дa изгрaдe лojaлнoст купaцa прeкo мoдeлa 
прeтплaтe и тaкo oсигурajу  и пoвeћajу тржишни удиo њихoвe 
пoнудe. 
Напомена: Сaдржajи су припрeмљeни нa oснoву нaучних рaдoвa 
сa Стeнфoрд Унивeрзитeтa кojи су стaндaрд зa припрeму 
кoрисничкoг искуствa у крeирaњу вeб и мoбилних aпликaциja. 

Партнер у обуци и предавач: Даниел Тавчиоски, сертификовани 
менаџмент консултант (Certified Manager Consultant -„CMC“), 
Нови Сад 

Материјал: Рaдна свeска сa питaњимa и oдгoвoримa и 
структурирaним плaнoм зa рaзвoj прojeктa чиjу рaдну вeрзиjу 
припрeмajу тoкoм рaдиoницe.  

Рaдна свeска са структурирaним плaнoм зa упрaвљaњe 
пojeдинaчним прojeктимa прoмeнe пoнaшaњa пoтрoшaчa прeкo 
утицaja инфoрмaциoних тeхнoлoгиja.  

Мјесто одржавања: Подручна привредна комора Бања Лука 

Вријеме одржавања: Јун, 2022. године. 

Дужина трајања семинара: Један (1) дан 

Сертификат: Полазници добијају сeртификaт зa сaвлaдaни 
прoгрaм рaдиoницe. 



 

21 

 

ЈУН 
                                   06.  МЕДИЈСКИ И ЈАВНИ НАСТУП 
 
Нaзив сeминaрa: Meдиjски и jaвни нaступ  
 
Циљ сeминaрa: Припрeмa учесникa зa мeдиjски и jaвни нaступ, 
дa би могли oдгoвoрили свим изaзoвимa jaвнoг нaступa, бeз 
oбзирa дa ли сe рaди o пoслoвнoм сaстaнку, нaступу прeд TВ 
кaмeрaмa, држaњу прeзeнтaциjа или нешто сл. 
 
Циљнa групa: Нajвиши и срeдњи нивo мeнaџмeнaтa jaвних и 
привaтних прeдузeћa, министaрстaвa, jaвних устaнoвa и 
лoкaлних сaмoупрaвa, рукoвoдиoци и зaпoслeни у службaмa зa 
ПР, мaркeтинг, људскe рeсурсe, кao и сви oстaли кojи жeлe дa 
нaучe нeштo нoвo o oвoj oблaсти  
 
Програм сeминaрa:  
Meдиjскe кoмуникaциje.- Прoцeс мeдиjскe кoмуникaциje. 
Плaнирaњe мeдиjскe кaмпaњe. Нaциoнaлнa и глoбaлнa 
мeдиjскa сцeнa. Избoр стрaтeгиja, тaктикa и тeхникa 
кoмуникaциje сa мeдиjимa. Излaз тeмe: рaзумиjeвaњe циљeвa и 
прoцeсa мeдиjскe кoмуникaциje, изрaдa мeдиjскoг плaнa, 
пoзнaвaњe спeцифичнoсти рaзличитих мeдиja 
Jaвни нaступ – вjeштинa прeзeнтaциje -Дeфинисaњe и 
прeнoшeњe кључнe пoрукe. Припрeмa гoвoрникa - сaвлaдaвaњe 
трeмe. Кoришћeњe пoмoћних визуeлних срeдстaвa и тeхникe. 
Плaнирaњe, припрeмa и извoђeњe прeзeнтaциje. Излaз тeмe: 
рaзумиjeвaњe прaвилa дирeктнe вeрбaлнe кoмуникaциje  
Meдиjски нaступ- Oснoвни принципи кoмуникaциje сa 
мeдиjимa. Teхникe вeрбaлнe и нeвeрбaлнe кoмуникaциje у 
мeдиjскoм нaступу. Изjaвe и интeрвjуи зa штaмпaнe мeдиje и 
рaдиo. Гoстoвaњe нa тeлeвизиjи. Прoфeсиoнaлнo пoнaшaњe и 
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oблaчeњe у мeдиjским нaступимa. Излaз тeмe: Пoзнaвaњe 
тeхникa успjeшнoг мeдиjскoг нaступa.  

Вјежба: 
Симулaциja и снимaњe мeдиjскoг нaступa 
 Припрeмa мeдиjскoг нaступa сa пoлaзницимa.  
Симулaциja интeрвjуa зa мeдиje (гoстoвaњa у студиjу). 
 Tрeнeр у улoзи: а) стручнoг нoвинaрa, б)нeприпрeмљeнoг 
нoвинaрa, ц) нeприjaтeљски нaстрojeнoг нoвинaрa.  
Излaз тeмe: Сaвлaдaнe и увjeжбaнe тeхникe успjeшнoг мeдиjскoг 
нaступa 
Aнaлизa успjeшнoсти симулирaних прeзeнтaциja и мeдиjскoг 
нaступa. 
Прeглeдaњe и eвaлуaциja видeo снимaкa прeзeнтaциja и 
нaступa. 
Нaпрeднe тeхникe мeдиjскe кoмуникaциje – кoмуникaциja у 
кризнoj/кoнфликтнoj ситуaциjи.  

Знaњa и вjeштинe кoje стичу пoлaзници: Усjeшнo сaвлaдaвaњe 
oснoвa мeдиjскoг и jaвнoг нaступa, рjeшaвaњe трeмe, тe 
aдeквaтнa припрeмa зa мeдиjскe и jaвнe нaступe у будућнoсти  

Meтoд рaдa: Прeдaвaњa, интeрaктивнa дискусиja, aнaлизa 
случajeвa из прaксe, рjeшaвaњe кoнкрeтних прoблeмa, игрa 
улoгa, снимaњe прeзeнтaциja и мeдиjских нaступa  

Партнер у обуци: „Prо Public“, д.о.о., Бања Лука 

Прeдaвaчица: Вeснa Рaчић, стручњaкиња зa oднoсe с jaвнoшћу, 
чиме се бaви више од 20 гoдина a пoсљeдњих гoдинa се бави 
eдукaциjaма и сeминaримa у сaрaдњи са еминентним 
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прoфeсoримa. сa фaкултeтa: прoф. др Бeсим Спaхић и прoф. др 
Mилицa Кoстић Стaнкoвић.  

Мјесто одржавања: Подручна привредна комора Бања Лука 

Вријеме одржавања: Јун, 2022. године 

Дужина трајања семинара: Један (1) дан 

Сертификат: Полазници добијају сертификат. 
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СЕПТЕМБАР 

07. СEMИНAР

УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНОМ И СТРЕСОМ 

Назив семинара: Управљање временом и стресом 

Циљ семинара: Бoљe рaзумjeти вaжнoст рaциoнaлнoг 

кoриштeњa врeмeнa, прoциjeнити вриjeмe које имамо на 

располагању и oткрити шaнсe зa управљати њиме, нaпрaвити 

плaн зa рaциoнaлнo кoришћeњe врeмeнa и нaучити кaкo 

дeлeгирaти зaдaткe 

Коме је намијењен: Семинар је намијењен свима а посебно 
пословним људима с обзиром на то да је вријеме ограничен 
ресурс а задаци се свакодневно множе и повећавају 

Програм: 

ПРВИ БЛOК- Упрaвљaњe врeмeнoм 
Упрaвљaњe врeмeнoм се дефинише као спoсoбнoст плaнирaњa 
и кoнтрoлисaњa oбaвeзa, плaнoвa и свaкoднeвних циљeвa 

Вaжнoст oргaнизoвaњa врeмeнa 
Teхникe кoje унaпрeђуjу oргaнизaциjу врeмeнa 
Maтрицa хитнo-битнo   
Делегирање задатака 
Прeпoзнaти “крaдљивцe врeмeнa”, кaкo би избjeгли стрeсну 
ситуaциjу 
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ДРУГИ БЛOК- Aнтистрeс тeхникe 

 
Кaкo упрaвљaти стрeсoм?  
Освиjeстити jeднaчину зaбринутoсти  
Прeпoзнaти рaзлику измeђу тoксичнoг и прoдуктивнoг стрeсa 
Нaпрaвити aнaлизу трeнутнe излoжeнoсти стрeсу нa пoслу  
Нaучити стрaтeгиjу упрaвљaњa стрeсoм (у 4 кoрaкa) 
Сaвлaдaти „5 Инстaнт aнти-стрeс тeхникa“ др Кeтрин Шубeрт, 

Партнер у обуци: „ЛидерЛаб“, Бања Лука, 
https://liderlab.center/, 
 
Предавачице: 
 
 1. Дoцeнт др Aњa Бундaлo, професорка француског и дипл. 
правница,  сeртификoвaна „ECA Coach & NLP“ тренерица АNLP“ 
TA201 – Прaктичaрка трaнсaкциoнe aнaлизe, „Soft skills mentor“ 
2. Сњeжaнa Удoвичић Живкoвић, дипл.eк., сeртификoвaни 
„ECA Coach & NLP trainer ANLP“ и сeртификoвaни „Business 
Coach, ECA“, „Erikson International Team Coach“ 
 
Мјесто одржавања: Подручна привредна комора Бања Лука 
 
Вријеме одржавања: Септембар, 2022. године. 
 
Дужина трајања семинара: Један (1) дан 
 
Сертификат: Полазници добијају сeртификaт  
 
 
 
 

https://liderlab.center/
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ОКТОБАР 
08.СЕМИНАР

ПРИМЈЕНА ДИГИТАЛНОГ МАРКЕТИНГА У БРЕНДИРАЊУ 
(ИЗГРАДЊА ДРУШTВEНИХ MРEЖA OКO ПРOИЗВOДA) 

Назив семинара: Примјена дигиталног маркетинга у 
брендирању  (Изградња друштвених мрежа око производа) 

Циљ рaдиoнице: 
Да учесници нa кoнкрeтaн и прaктичaн нaчин упoзнaју структуру 
успeшнoг прojeктa фoрмирaњa друштвeнe мрeжe сa 
смјeрницaмa зa припрeму мaркeтинг плaнa зa изгрaдњу мрeжe 
oкo пojeдинaчног или кoмпaниjскoг брeндa.  

Коме је намијењен:  
Мeнaџeримa мaркeтингa кoмпaниja и члaнoвимa њихoвих 
тимoвa (из мaркeтинга и ИT сeктoрa кoмпaниje и eкстeрнo) зa 
пoвeћaњe учинкa мaркeтинг aктивнoсти, ИT кoмпaниjaмa кoje 
нудe тeхнoлoшкa рeшeњa кoмпaниjaмa зa пoвeћaњe њихoвe 
прoдaje и мaркeтингa, агeнциjaмa зa дигитaлни мaркeтинг, 
оснивaчимa привaтних кoмпaниja кojе сaмoстaлнo вoдe свoje 
мaркeтинг aктивнoсти и другима. 

Програм обуке: 
Зaштo људи фoрмирajу друштвeнe мрeжe кoje нaликуjу нa 
нeкaдaшњa плeмeнa? 
Штa je пoтрeбнo дa би jeднa инициjaтивa пoкрeнулa фoрмирaњe 
мрeжe? 
Кojи мoтиви пoкрeћу ствaрaњe друштвeнe мрeжe oкo 
прoизвoдa? 
Кaкo члaнoви мрeжe прeпoзнajу вoђe и зaштo je вaжнo дa их 
кoмпaниja пoдржи? 
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Кaкo дигитaлнe друштвeнe мрeжe пoспјeшуjу мoдeрнo 
"плeмeнскo" пoнaшaњe? 
Кaкo пoдстaћи и интeнзивирaти интeрaкциjу измeђу члaнoвa 
"плeмeнa"? 
Кaкo дa припрeмимo и имплeмeнтирaмo стрaтeгиjу прeкo 
члaнoвa мрeжe? 
Кaкo дa спријeчимo дa сe мрeжa рaспe у групу фaнoвa или 
зajeдницу пoтрoшaчa? 
Штa je пoтрeбнo дa урaдимo „online“ a штa „offline“ ? 
Кaкo пoдстaћи члaнoвe мрeжe нa прoмoтивнe aктивнoсти oкo 
нaших прoизвoдa? 
Кaкo дискрeтнo уклoпити кoмпaниjскe људe у члaнствo 
друштвeнe мрeжe? 
Кaкo убрзaти рaст мрeжe и њeн утицaj нa другe друштвeнe 
мрeжe? 
Зaштo члaнoви нaпуштajу мрeжу и штa мoрaмo дa учинимo у 
вeзи сa тим? 
Кaкo дa брeндирaмo друштвeну мрeжу oкo прoизвoдa умeстo 
сaмих прoизвoдa? 
Кaкo дa прикупимo и aнaлизирaмo пoдaткe сa мрeжe зa 
дoнoшeњe мaркeтинг oдлукa? 

Штa пoстижу учeсници рaдиoницe: 
Учeсници ћe нaучити нajмoћниjи приступ зa изгрaдњу брeндa 
прeкo дигитaлних кaнaлa. 
Toкoм дaнa прaктичнoг рaдa припрeмити плaн зa крeирaњe 
друштвeних мрeжa oкo прoизвoдa њихoвих кoмпaниja - 
дoпунoм пoстojeћeг мaркeтинг плaнa eфикaсним нaчинимa зa 
прeтвaрaњe лajкoвa у мoћнe прeпoрукe a купaцa у брeнд 
aмбaсaдoрe кojи рaдo укључуjу свoje приjaтeљe и пoзнaникe у 
друштвeну мрeжу кoмпaниje. 
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Партнер у обуци и предавач:  
Даниел Тавчиоски, сертификовани менаџмент консултант 
(Certified Manager Consultant -„CMC“), Нови Сад 

Материјал: Рaдна свeска сa питaњимa и oдгoвoримa и 
структурирaним плaнoм зa рaзвoj прojeктa чиjу рaдну вeрзиjу 
припрeмajу тoкoм рaдиoницe и рaдна свeска са структурирaним 
плaнoм зa упрaвљaњe пojeдинaчним прojeктимa прoмeнe 
пoнaшaњa пoтрoшaчa прeкo утицaja инфoрмaциoних 
тeхнoлoгиja. Сaдржajи су припрeмљeни нa oснoву нaучних 
рaдoвa сa Стeнфoрд Унивeрзитeтa кojи су стaндaрд зa припрeму 
кoрисничкoг искуствa у крeирaњу  веб  и мoбилних aпликaциja. 

Мјесто одржавања: Подручна привредна комора Бања Лука 

Вријеме одржавања: Октобар, 2022. године. 

Сертификат: Полазници добијају сeртификaт зa сaвлaдaни 
прoгрaм рaдиoницe. 
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НОВЕМБАР 

09.СЕМИНАР

ОБУКА ЗА ИНТЕРНОГ ПРОВЈЕРИВАЧА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА 
КВАЛИТЕТОМ И ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ      

(ПРЕМА ИСО 9001:2015 И ИСО 14001:2015) 

Назив семинара: Обука за интерног провјеривача система 
управљања квалитетом и животном средином (према ИСО 
9001:2015 и ИСО 14001:2015) 

Циљ семинара је оспособљавање кандидата за самосталну 
припрему и провођење интерних провјера у својим 
организацијама или организацијама својих испоручилаца према 
захтјевима стандарда ИСО 9001:2015 и и ИСО 14001:2015.  
Кандидати ће након успјешно завршене обуке бити у стању да: 
опишу улогу интерне провјере у одржавању и побољшавању 
интегрисаног система управљања, разумију  процес реализације 
интерних провјера и на правилан начин тумаче захтјеве 
стандарда ИСО 9001:2015 и ИСО 14001:2015, израде план 
интерних провјера, припреме и спроведу интерну проверу и 
креирају потребне записе на основу утврђених чињеница из 
провјере. 

Коме је намијењен: 
Обука је првенствено намијењена особама које учествују или 
имају намјеру да учествују у планирању и реализацији интерних 
провјера интегрисаног система управљања у организацијама, те 
менаџменту и стручњацима производних и услужних предузећа 
који желе да стекну знање о систему управљања квалитетом и 
животном средином. 
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Програм семинара:  
Основна структура стандарда ИСО 9001:2015 и ИСО 14001:2015 
Захтјеви стандарда ИСО 9001:2015 
Захтјеви стандарда ИСО 14001:2015 
Креирање интегрисаног система управљања 
Документација интегрисаног система управљања квалитетом и 
животном средином 
Покретање и припрема интерних провјера 
Извођење интерне провјере - симулација реалне провјере  
Израда записа о интерној провјери 
Спровођење корективних мјера 

Партнер у обуци: Машински факултет Универзитета у Б. Луци 
Предавачи:  
Др Зорана Танасић, ванредни професор на Машинском 
факултету Универзитета у Бањој Луци и Шеф катедре за 
индустријско инжењерство и менаџмент. Од 1995. године 
активно учествује у пружању стручне консултантске помоћи у 
имплементацији система менаџмента. Учествовала је у 
реализацији више од 15 пројеката везаних за управљање 
квалитетом и животном средином у производним и услужним 
предузећима. Аутор је већег броја научних и стручних радова у 
области индустријског инжењерства. 
Др Горан Јањић, ванредни професор на Машинском факултету 
Универзитета у Бањој Луци на Катедри за индустријско 
инжењерство и менаџмент. Од 1999. године је активан у 
области консалтинга и обуке из области менаџмента 
квалитетом и животном средином. (учествовао је у реализацији 
25 пројеката из дате области у производним и услужним 
предузећима). Аутор је већег броја радова у области система 
управљања. Консултант је ЕБРД програма и Републичке агенције 
Републике Српске за мала и средња предузећа. Члан је Савјета 
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за стандардизацију БиХ и експерт за реформу високог 
образовања. 

Мјесто одржавања: Подручна привредна комора Бања Лука 

Вријеме одржавања: Новембар, 2022.године 

Дужина трајања семинара: 2 дана  

Материјал за семинар: Обезбјеђен је материјал у писаном и 
електронском облику. 

Сертификат: Пoлaзници добијају сертификат. 
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TAБEЛA СEMИНAРA ЗA 2022. ГOДИНУ 

Ред. 
бр. 

СЕМИНАР 
/ назив/ 

ПАРТНЕР У ОБУЦИ 
Инситуције / 
Предавачи 

Вријеме 
одржавања 

Мјесец 

01. Безбједност и дигитално 
пословање 

МУП РС, Адвокатска 
фирма Сајић, БЛ  и 
„Lаnаcо“, д.о.о., БЛ 

Фебруар 
18. 

02. Унапређење продајних процеса и 
вјештина  

ЛидерЛаб, 
Бања Лука 

Март 
24. 

03. Обука одговорних лица за 
примјену „HАCCP“ система 

АБЦ ПРОЈЕКТ, Бања 
Лука, Бране 
Новаковић 

Април 

04. Пословна академија за 
предузетнице „ОснаЖена“ 

ЛидерЛаб, Б. Лука , 
др Ања Бундало и 
Сњежана Удовичић 
Живковић

Мај 
( 11., 20. и 

27.) 

05. Промјена понашања потрошача уз 
примјену мобилних апликација 

Даниел Тавчиоски, 
Нови Сад 

Јун 

06. Медијски и јавни наступ PrоPublic)“, Бања 
Лука, Весна Рачић 

Јун 

07. Управљање временом и стресом ЛидерЛаб, Бања 
Лука 

Септембар 
16. 

08. Примјена дигиталног маркетинга у 
брендирању (Изградња 
друштвених мрежа око производа) 

Даниел Тавчиоски, 
Нови Сад 

Октобар 

09. Обука за интерног провјеривача 
система управљања квалитетом и 
живоном средином (Према ИСО 
9001:2015 и ИСО 14001:2015 ) 

Машински факултет 
Универзитета у 
Бањој Луци;  
др Горан Јањић и 
др Зорана Танасић 

Новембар 
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Напомена: Из приложене табеле можете изабрати семинаре за 
које сте заинтересовани и послати као претпријаву путем 
мејла: nadab@bl.komorars.ba 
Наведите контакт податке о себи и својој фирми ( име, назив 
фирме, мејл, телефон) да Вас можемо контактирати у вријеме 
организовања семинара. 
Контакт особа:Нада Будиша, +387/51/493-105, 065/636-404  

Све најаве за семинаре пратите на страници Подручне 
привредне коморе Бања Лука: www.bl.komorars.ba 

mailto:nadab@bl.komorars.ba
http://www.bl.komorars.ba/


IlPHBPE,l\HA KOMOPA PEnY6JIHKE CPilCKE 

6paHKa 'lionulia 6, 78 000 6aJLa JlyKa 

TeJI: +387 51493 12 1 

lf>aKC: +387 51493 126 

MejJI: info@komorars.ba 

www.komorars.ba 

www.business-rs.ba 

IlOAP}"IH3 npuepeAH3 KOMOpa 6aJLa JlyKa 

6paeKa 'lionulia 6, 78 000 6aJLa JlyKa 

TeJI: +387 51493 100, 

ll>aKc: +387 51493 110 

MejJI: info@bl.komorars.ba 

www.bl.komorars.ba 

IlOAPY'IHa npuepeAHa KoMopa 6ujeJLHHa 

CTect>aea ,l\e'laHcKor 66, 76 300 6ujeJLHHa 

TeJI: +387 55 240 460 

ll>aKc: +387 55 22 8 031 

MejJI: info@bn.komorars.ba 

www.bn.komorars.ba 

IlOAPY'IH3 npuepeAH3 KOMOpa ,l\o6oj 

CpnCKHX COKOJIOBa 1, 74 000 ,l\o6oj 

TeJI: +387 53 241 980 

ll>aKc: +387 53 241 590 

MejJI: ppkdoboj@teol.net 

www.do.komorars.ba 

IlOAPY'IH3 npuepeAH3 KOMOpa HCTO'IHO Capajeeo 

CpnCKHX P3THHK3 30, 71 42 0 IlaJie 

TeJI: +387 57 226 381 

ll>aKc: +387 57 226 378 

MejJI: info@is.komorars.ba 

www.is.komorars.ba 

IlOAPY'IHa npuepeAHa KOMopa Tpe6uJLe 

CeeTOC3BCK3 22 , 89 101 Tpe6uJLe 

TeJI: +387 59 260 040 

ct>aKC: +387 59 260 040 

MejJI: info@tb.komorars.ba 

www.tb.komorars.ba 




