
 

 

 „Дигитална (р)еволуција – пут неизвесности и 

изазова ка новој пословној реалности“ 

О овом курсу 

Дигитална стварност све више постаје део наших свакодневних живота. Ковид 19 је 

убрзао процес дигитализације многих сегмената како у јавном, тако и у приватном 

сектору. Ова кључна скретница наводи значајан број компанија да преиспитају своје 

постојеће пословне моделе, своју организациону структуру и тренутне, односно будуће 

односе са клијентима.  

 

Циљеви курса  

Предавање има за циљ да приближи изазове и неминовне кораке које пројектни 

руководиоци морају да предузму у новој пословној и друштвеној реалности како би 

испоручивали поуздане и успешне пројектне исходе. 

 

ПРЕДАВАЧ: 

 

 

Предавач: Владимир Михајловић 

Основне и мастер студије: Правни факултет 

Универзитета у Београду. 

Поседује ПМП („Project Management Professional“) 

сертификат. Ангажован је на пројектима од 2012. 

године. 

Сви пројекти су из области банкарске/финансијске 

индустрије. 



 

ПРИЈАВЕ И УПЛАТЕ КОТИЗАЦИЈЕ: 

 

Пријавa се попуњава електронски. 

Електронски образац пријаве налази се на сајту на дну стране где је објављен курс. У 

пријави у пољу „ваша порука“ навести телефон или електронску адресу рачуноводства 

или финансија. Плаћање се врши на основу предрачуна који се доставља електронским 

путем. По уплати, УИРС ће електронски доставити рачун.  

Особа за контакт: Светлана Јамандиловић, и-мејл: kancelarija@ uirs.rs  

тел. + 381 64 658 7122  

Крајњи рок за пријаву и уплату је 26. март 2021. 

 

„Дигитална (р)еволуција – пут неизвесности и 

изазова ка новој пословној реалности“ 

30-31 март 2021. „online“ 
ПРОГРАМ 

Уторак, 30 март. 2021. 

18.50 – 19.00 Oline регистрација учесника - добродошлица 

19.00 – 20.00 Почетак рада-прва сесија 

20.00 – 20.05 Пауза 

20.05 – 21.00 Друга сесија - крај првог радног дана 

Среда, 31 јмарт 2021. 

18.50 – 19.00 Oline регистрација учесника - добродошлица 

19.00 – 20.00 Почетак рада - прва сесија 

20.00 – 20.05 Пауза 

20.05 – 21.00 Друга сесија - крај другог радног дана 

 

Учесници курса, носиоци „ЦИА“ као и осталих сертификата, остварују право на 4 поена 

континуиране професионалне едукације (ЦПЕ). Потврда о учешћу на курсу биће послате 

електронски, свим учесницима. 

Организатор задржава право на мању измену програма у оправданим случајевима. 

 

 

 

 

 

Подаци о курсу  

„ONLINE“ – ZOOM апликација 

Трајање курса: 2 данa (од 19 до 21 час) 

Број ЦПЕ које курс доноси: 4 

 

КОТИЗАЦИЈА: 

 Чланови УИРС.......6.000,00 RSD 

 Остали  .................8.000,00 RSD 

 Учесници из иностранства ... 70 EUR 

 

Удружење интерних ревизора Србије 

Кичевска15, 11111 Београд 

ПИБ: 105666969, Матични број: 17735390 

Текући рачун: Banca Intesa 160-306456-74 

Председник: Јелена Рунић  (+381 60 506 7377);  Е-mail: jelena.runic@uirs.rs;  

kancelarija@uirs.rs  

www.uirs.rs 
 


