
Број: 71/10
Датум: 16.03.2010. године

На основу одобрења Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ,
Финрар д.о.о.,  Бања Лука организује:

 

ИНСТРУКТИВНУ НАСТАВУ
за оспособљавање кандидата за стицање звања у рачуноводственој професији:

 Сертификовани  рачуноводствени техничар  (СРТ) 
 Сертификовани  рачуновођа   (СР)  и 
 Овлашћени ревизор (ОР)

У наредном циклусу  инструктивне наставе примјењиваће се нови приступ  у  едукацији  
који има за циљ боље  оспособљавање кандидата  за успјешно полагање испита. Наиме, 
статистички подаци говоре да су  у  протеклом периоду  поједини кандидати на неке од 
испита излазили чак по три и више пута. Промјена приступа у инструктивној настави   
треба да омогући кандидатима да материју  из Програма савладају  брже, те да им значајно 
повећа шансе за пролазак на испитима.  

Концепт инструктивене наставе

Приступ који ће се примјењивати у  инструктивној настави представља спој теоријске и 
практичне обраде  Програма дефинисаног од стране Комисије за рачуноводство и ревизију 
БиХ. У току  наставе ће се користити Оквирна питања објављена од стране Комисије, а на  
вјежбама ће се анлизирати типични задаци са претходних испита.  Овај нови приступ 
требао би кандидатима омогућити да добију  на времену  потребном за савладавање 
материје, јер   ће се фокусирати на кључне дијелове  литературе предвиђене Прорамом, што 
се посебно односи на поједине дијелове стандарда.

Наравно, у  крајњој инстанци успјех на испиту  највише ће зависити од придржавања 
инструкција и залагања  самог кандидата приликом припремања испита. 

Кандидатима ће бити омогућено да  по завршеној едукацији током припремања испита (око 
нејасних питања и др.) путем е-mail-a  контактирају  предаваче. За поједине предмете 
обезбијеђена је и литература предвиђена Програмом и квалитетни радни материјали. 
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Предавачи
Предавачи ангажовани у едукацији су добро познати и признати експерти, професори и 
стручњаци из области рачуноводства, ревизије и пореских система:

 Проф. др Новак Кондић
 Проф. др Бранко Крсмановић
 Доц. др Душко Шњегота 
 Доц. др Јелена Пољашевић
 Доц. др Горан Радивојац
 Мр Душко Даничић
 Мр Предраг Гајић
 Мр Невенка Петровић
 Ненад Панић 

Термини одржавања инструктивне наставе
Инструктивна настава ће се одржавати 09,10,16 и 17. априла 2010. године.

Цијена
Настава за све предмете ће трајати по 10 часова, а цијена по предмету износи 150 КМ. 
Уплату је потребно извршити најкасније до 01. априла 2010. године на сљедећи жиро-
рачун: 562-099-00001664-61.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЈАВА ЗА ИНСТРУКТИВНУ НАСТАВУ

Име и презиме: ___________________________________________________
Телефон и е-mail: ______________  ___________________________________
Пријављујем се за инструктивну наставу из сљедећих предмета:
Ред. бр. Назив предмета Означи са " X"

1. Увод у финансијско рачуноводство

2. Трошковно рачуноводство и увод у  управљачко рачуноводство                                 
3. Менаџмент икомуникације
4. Информационе технологије и примјена
5. Пословно право и порези
6. Примјена управљачког рачуноводства
7. Финансијско извјештавање 2
8. Ревизија и системи интерне контроле
9. Примјена финансијског менаџмента
10. Напредно управљачко рачуноводство
11. Напредна ревизија
12. Напредно финансијско извјештавање
13. Напредни финансијски менаџмент
14. Стратегијски менаџмент

С поштовањем,
  Директор

Милан Пуцаревић, дипл. ек,с.р.


