
 

  

 

Oву активност СКГО реализује у оквиру пројекта „Институционална подршка СКГО – трећа фаза“,  

који подржава Влада Швајцарске 

 
Секторски програм континуираног стручног усавршавања запослених у ЈЛС за 2022. годину 

Област: Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи   
 

ОБУКА: ПРИВЛАЧЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА  
Шифра обуке: 2022-07-0503 

 

26-27. април 2022. године, хотел „Крагујевац“, Краља Петра I 18 
28. април вебинар:  

 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIvfuqhrj0sG9H6QqAzJDqFmSdAwukxxo2F 
 

ДНЕВНИ РЕД           I дан – 26. април 

9:00 – 9:30 Уводно обраћање  

Јелена Михајловић-Танасијевић, СКГО 

Анита Поповић, СКГО 

9:30 – 10:30 

 

Сесија I – Увод, институционални и правни оквир за привлачење 

инвестиција 

- Драгана Марковић, предавач (предавање и дикусија) 

10:30 – 10:45 Пауза за кафу 

 

10:45 – 11:15 Сесија II – Промовисање локалних подстицаја и олакшица за реализацију 

инвестиције у јединици локалне самоуправе   

- Драгана Марковић, предавач 

(предавање и дискусија) 

11:15 – 11:45 Сесија III - Ажурирање базе података (расположиве локације за 

инвестирање, подаци о радној снази, комуналној инфраструктури, 

постојећим пословним субјектима на територији ЈЛС)  

- Драгана Марковић, предавач (предавање и дискусија) 

11:45 – 12:15 Сесија IV - Развој ефикасних маркетиншких алата за промоцију 

инвестиционих потенцијала ЈЛС,  

• Припрема инвестиционе презентације,  

• Креирање посебне странице „Инвестирајте у... „;  

• Креирање посебне странице на wеб сајту са расположивим 

greenfield локацијама;  

• Креирање инвестиционе брошуре   

Драгана Марковић, предавач (предавање и дискусија) 

12:15– 13:00 Пауза за ручак 

 

13:00 – 15:30 Сесија IV – Сесија III  Развој ефикасних маркетиншких алата за промоцију 

инвестиционих потенцијала ЈЛС – наставак 

(вежба за учеснике)  

Кафа ће бити послужена током сесије  

15:30 – 16:00 Закључак првог дана 

 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIvfuqhrj0sG9H6QqAzJDqFmSdAwukxxo2F


 

  

 

Oву активност СКГО реализује у оквиру пројекта „Институционална подршка СКГО – трећа фаза“,  

који подржава Влада Швајцарске 

 

                                    

                                    II дан – 27. април 2022.  

9:00 – 10:30 Сесија V – Процедурe које су од кључног значаја за реализацију 

инвестиције 

• Процес одабира локације са аспекта ЈЛС  

• Процес одабира локације од стране инвеститора 

Драгана Марковић, предавач (предавање и дикусија) 

10:30 – 10:45 Пауза за кафу 

 

10:45 – 12:15 Сесија V – Процедурe које су од кључног значаја за реализацију 

инвестиције 

• Исходовање грађевинске дозволе/акта којим се одобрава 

изградња и остале процедуре од значаја за реализацију 

инвестиције  

• Реализација инвестиционог пројекта  

• Припрема локације за инвестицију  

Драгана Марковић, предавач (предавање и дикусија) 

12:15– 13:00 Пауза за ручак 

 

13:15 – 15:30 Сесија V - Процедурe које су од кључног значаја за реализацију 

инвестиције 

• Опремање индустријске зоне  

• Изградња недостајуће инфраструктуре – најчешћи проблем у 

поступку изградње greenfield објекта /стављања у функцију 

brownfield објекта 

Драгана Марковић, предавач 

Кафа ће бити послужена током сесије 

15:30 – 16:00 Закључак дугог дана  

 

  



 

  

 

Oву активност СКГО реализује у оквиру пројекта „Институционална подршка СКГО – трећа фаза“,  

који подржава Влада Швајцарске 

 

                                   

                                  III дан – 28. април 2022. (ВЕБИНАР) 

10:00 – 11:30 Сесија V - Процедурe које су од кључног значаја за реализацију 

инвестиције 

• Постинвестициона сарадња са инвеститором  

• Изградња партнерства  

Драгана Марковић, предавач 

11:30 – 11:45 Пауза за кафу 

 

11:45 – 12:45 Процедурe које су од кључног значаја за реализацију инвестиције 

• Комуникација са инвеститорима из различитих земаља  

• Практични проблеми и начин њиховог решавања 

Драгана Марковић, предавач 

12:45 – 13:00 Закључак 

13:00- 13:30 Тест  

13:30- 14:00 Евалуација 

 

 

*Реализација обуке ће додатно бити подржана од стране стручног сарадника СКГО, Радивоја 

Милошевића 

 

 

Како би се акредитовани програм у потпуности реализовао, учесницима ће пре и после обуке 

бити достављени релевантни материјали.  

 

 


