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

ИНСТРУКТИВНУ НАСТАВУ
за оспособљавање кандидата за стицање професионално-стручних звања

⇨ СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР (СРТ)
⇨ СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА (СР) И
⇨ ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР (ОР)
Поштовани будући носиоци професионалних звања,
рачуноводствена и ревизорска професија имају незамјењиву
улогу у свакој држави, стога смо убијеђени да ће одлука да
постанете њен дио представљати корак напријед у Вашој
каријери. Ријеч је о професији која захтијева висока
стручна знања и компетенције, а прије свега изузетне
моралне квалитете појединца. Ово је једна од ријетких
професија на нашим просторима која је међународно
призната, па су и критерији у погледу потребних знања и
способности за стицање квалификација високи. Обуку
вршимо осам година за редом, а анализе показују висок
степен знања наших полазника на испитима. Ово је, прије
свега, резултат јединственог приступа који користимо у
обуци и квалитета инструктора.

ПРОЦЕС ОБУКЕ
ОБУКЕ КАНДИДАТА
ПРОЦЕС
КАНДИДАТА
Oбуку кандидата вршимо кроз три фазе што омогућуje квалитетније, лакше и
брже усвајање знања неопходних за полагање стручног испита.

 ФАЗА 1. - ПРЕТХОДНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ
Прије почетка саме наставе за полазнике организујемо претходне консултације. Циљ
консултација је да полазници добију конкретнија усмјерења у погледу кључних дијелова
литературе и материје коју је потребно изучавати, с обзиром на то да је за сваки предмет
предвиђен прилично широк спектар литературе. Полазницима ће бити сугерисано која
елементарна знања морају усвојити прије почетка инструктивне наставе у циљу постизања
најбољих ефеката. Претходне консултације ће трајати до два школска часа, а њихов
термин ће бити заказан најмање десет дана прије почетка наставе.

 ФАЗА 2. - ИНСТРУКТИВНА НАСТАВА
Oрганизована је у оквиру једнодневног предавања за сваки предмет и представља спој
теоријске и практичне обраде садржаја Јединственог програма за стицање професионалностручних звања дефинисаног од стране КРР БиХ. У току наставе се обрађују оквирна питања
објављена од стране КРР БиХ, а на вјежбама се анализирају типични задаци са претходних
испита. Инструктивна настава омогућује да кандидати добију на времену потребном за
савладавање материје, јер се даје фокус на најважније дијелове литературе предвиђене
Програмом, што се посебно односи на поједине дијелове стандарда. Настава за сваки
предмет траје по 10 часова.
Мирка
Ковачевића
78000 Бања
Лука,
Република
Српска
Bawa
Luka,
Mirka 13А,
Kova~evi}a
13a,
Republika
Srpska
Телефони: (051)Te
431-260,
431-270,
(051)431
430-200,
www.finrar-casopis.org,
E-mail: sr-rrs@inecco.net
l/faks:
(051) 4Факс:
31 -260,
- 270, Web:
430 -200,
e-mail: sr- rrs @inecco.net
Жиро
рачуни:
567-16211000372-78,
@ irOr
a~uni
: 567562-099-00001664-61,
-162 - 11000372 -78, 562
-099 - 00001664 - 555-007-00005514-11,
61, 555 -007 - 00005514 -11,
551-001-00010880-78,
571-010-00000365-36,
194-106-30556001-49
551 - 001-00010880
- 78, 571-010
-00000365
- 36, 194-106-3055600 1-49
ЈИБ: 440
4400931760001,
Матични
број:
1922351
JIB:
0931760001;ИБ:
IB:400931760001,
40093176 0001;
Mat. br.
1922351

 ФАЗА 3. – НАКНАДНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ
Ова фаза је период од десет дана након завршетка предавања у којем полазници имају могућност да
путем мејла инструкторима постављају питања како би разријешили евентуалне дилеме из
предметне материје. Одговор на питање било којег кандидата ментор доставља свим
полазницим из групе.

ИНСТРУКТОРИ
Наши инструктори су признати експерти, професори и стручњаци из области рачуноводства,
ревизије и пореских система: проф. др Бранко Крсмановић, проф. др Душко Шњегота, доц.
др Јелена Пољашевић, мр Жељана Јовичић, доц. др Предраг Гајић, доц. др Горан
Радивојац, мр Невенка Петровић и Ненад Панић, дипл. ек.

ТЕРМИНИ И МЈЕСТА ОДРЖАВАЊА ИНСТРУКТИВНЕ НАСТАВЕ
Инструктивна настава ће се одржати у Бањалуци и Бијељини у периоду од 03. до 31. октобра
2015. године уколико се пријави минимално 15 кандидата по предмету.

ЦИЈЕНА
Цијена по предмету износи 150КМ.
Кандидати попуњену пријаву шаљу до 28. септембра, а уплату врше најкасније до 01. октобра
2015. године на жиро рачун код НЛБ Развојне банке: 562-099-00001664-61.

ПРИЈАВА ЗА ИНСТРУКТИВНУ НАСТАВУ
Име и презиме:_________________________________________________
Телефон и e-mail:_______________________________________________
Град (означити са Х):

Бања Лука

Бијељина

Пријављујем се за инструктивну наставу из сљедећих предмета:
Ред.
Назив предмета
бр.

Означи са Х

Увод у финансијско рачуноводство
Трошковно рачуноводство и увод у управљачко рачуноводство
Менаџмент и комуникације
Информационе технологије и примјена
Пословно право и порези
Примјена управљачког рачуноводства
Финансијско извјештавање 2
Ревизија и системи интерне контроле
Примјена финансијског менаџмента
Напредно управљачко рачуноводство
Напредна ревизија
Напредно финансијско извјештавање
Напредни финансијски менаџмент
Стратегијски менаџмент
Пријаву послати на факс број 051/430-200 или на e-mail: sinisa.erceg@srrrs.org.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Више информација можете добити на број телефона 051/431-260 или на www.finrar-casopis.org.

С поштовањем,
Предсједник УО
Мр Милан Пуцаревић, с.р.

