КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА УЛАЗАК У РАЧУНОВОДСТВЕНУ ПРОФЕСИЈУ У ПЕРИОДУ
14. - 18. НОВЕМБАР 2016. ГОДИНЕ
ИСПИТИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У БАЊАЛУЦИ, САРАЈЕВУ И МОСТАРУ ПО СЉЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ

СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР
Понедељак 14.11.2016.
од 10 до 11.30. часова
од 15 до 16.30. часова
Увод у финансијско
рачуноводство

Трошковно рачуноводство и увод
у управљачко рачуноводство

Уторак 15.11.2016.
од 10 до 11.30. часова
од 15 до 16.30. часова
Менаџмент и комуникације

Информационе технологије
и примјене

ОВЛАШТЕНИ РЕВИЗОР
Понедељак 14.11.2016.
од 10 до 13 часова
од 15 до 18 часова
Напредно управљачко
рачуноводство

Напредна ревизија

Уторак 15.11.2016.
од 10 до 13 часова
од 15 до 18 часова

Сриједа 16.11.2016.
од 10 до 13 часова

Напредно финансијско
извјештавање

Стратегијски менаџмент

Напредни финансијски
менаџмент

СЕРТИФИКОВАНИ

РАЧУНОВОЂА

ПОЛАГАЊЕ ЦЈЕЛОВИТИХ ИСПИТА 1. И 2.
Четвртак 17.11.2016.
Петак 18.11.2016.
Испит 1. Финансијско извјештавање и ревизија1
Испит 2. Финансијски менаџмент и контрола2
од 10 до 11,30 часова
Финансијско извјештавање
2

од 15 до 16,30 часова
Ревизија и системи
интерне контроле

од 10 до 11,30 часова
Примјена финансијског
менаџмента

СЕРТИФИКОВАНИ
Сриједа 16.11.2016.
од 10 до 13 часова
Пословно право и порези

од 15 до 16,30 часова
Примјена управљачког
рачуноводства

РАЧУНОВОЂА

ПОЛАГАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРЕДМЕТА
Четвртак 17.11.2016.

Петак 18.11.2016.

од 10 до 13 часова

од 15 до 18 часова

од 10 до 13 часова

од 15 до 18 часова

Финансијско
извјештавање 2

Ревизија и системи
интерне контроле

Примјена
финансијског
менаџмента

Примјена
управљачког
рачуноводства

1

Кандидати који су завршили дипломски научни економски студиј по програмима који су се примјењивали прије болоњског процеса и имају стечено
звање дипломирани економиста или дипломски научни економски студиј (II циклус) по болоњском процесу и стечено звање магистар економије
полажу Испит 1. -„Финансијско извјештавање и ревизија“ а који се састоји из два предмета: „Финансијско извјештавање 2“ и „Ревизија и системи
интерне контроле“.
На лични захтјев могу полагати предмете из Испита 1 појединачно.
2

Кандидати који су завршили дипломски научни економски студиј по програмима који су се примјењивали прије болоњског процеса и имају стечено
звање дипломирани економиста или дипломски научни економски студиј (II циклус) по болоњском процесу и стечено звање магистар економије
полажу Испит 2.- „Финансијски менаџмент и контрола“ а који се састоји из два предмета „Примјена финансијског менаџмента“ и „Примјена
управљачког рачуноводства“.
На лични захтјев могу полагати предмете из Испита 2. појединачно.

