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Међународно признате 
професионалне квалификације

Техничке вештине и знања 

Вештине личне ефикасности 
(менаџмент вештине и тзв. „ soft skills“)

Програми обуке креирани према 
захтевима клијената

ИKТ&Манаџмент тренинзи



Наши тренери

• Инжењери, eкономисти, психолози, андрагози,...

• Радили су Србији, БиХ, Црној Гори, Македонији, 

Румунији, Бугарскoj, Јордану, Азербеџану, 

Индонезији, Дубаију, итд.



Методе рада

20% времена– презентације теоријских 

поставки

80% времена – интерактивни рад 

браинсторминг, 

вођена дискусија, 

студија случаја, 

групни рад, 

снимање камером



Најтраженији МS тренизи

MSCA: Office 365

MCSA: SQL Server

MCSA: Windows Server 2012

MCSE: Server Infrastruktura

MCSD: Web Application



Најтраженији - тренинзи техничке 

вештине и знања

• Пројектни менаџмет (PMbok, Prince 2, TFS, MS

Project, SCRUM, ISO 21500, ПМ методологија)

• ITIL (IT Infrastructure Library)/ISO 20000

• Безбедност информација/ISO 27001

• Kaко обезбедити континуитет пословања/ISO

22301



Како до ЕУ фондова?

Тржиште Србије има на rасполагању милијарде

евра за финансирање привреде кроз

доделу бесповратних средстава из тренутно 17

отворених фондова и програма:

a. Horizon 2020, 

b. COSME, 

c. EaSI, 

d. ERASMUS, 

e. IPA II,

f. IPARD,

g. фондова за иновације и развој предузетништва, 

царине, порезе, за старт-уп бизнисе, заштиту 

потрошача, тржиште и одрживи развој!



Како до ЕУ фондова?

• Како припремити пријавну документацију и 

oдакле почети сa пријавом пројекта

• Како изабрати одговарајући:

фонд, 

програм, 

партнера и 

припремити пројекат

• Имамо за Вас тренинг у коме ћете од стручњака 

са вишегодишњим искуством у припреми ЕУ 

пројеката за привредне субјекте моћи да добијете 
одговоре на горе постављена питања











KAIZEN

• CONTINUOUS IMPROVEMENT (KAIZEN)

Kai  - промена

Zen – боље





KAIZEN



KAIZEN – 5S

Sort – Сортирати и склонити непотребно

Set in Order – Сложити

Shine – Средити, угланцати

Sistematize – систематизовати

Standardize – Стандардизовати (кодекс понашања, 

5С чек листе, 5С патрола, 5С корнер)

---------------------------------

Sustain – Одржавати, да постане рутина, навика



Kaizen догађаји

• Идентификујте проблем

• Brainstorm-ујте  са запосленима

• Урадите побољшање

• Надзирите резултате

• Усагластите са неопходним активностима

• Примените све горе наведено као процес





У најави нови тренизи

• Cyber security

• CISO

• COBIT 5

• User & System requirements за успешан

софтверски развој

• Социјални инжењеринг

•On line едукација



Информације о новим дешавањима

Newsletter-a



Milan.gligorijevic@informatika.com

Biljana.obradovic@informatika.com

Hvala na pažnji!
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