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Број: 69-1/22                                            Бања Лука, 09.03.2022. године 

 

Предмет: Обавјештење о мјесту и терминима одржавања испита за стицање 

професионално-стручних звања 

 

Поштовани, 

Обавјештавамо Вас да ће се испити за стицање професионално-стручних звања 

Сертификовани рачуноводствени техничар, Сертификовани рачуновођа и Овлашћени 

ревизор, у периоду од 16. до 20. маја 2022. године, одржати на ЕКОНОМСКОМ 

ФАКУЛТЕТУ, у улици Maјке Југовића бр. 4 у Бањој Луци, према сљедећем распореду: 

Испити за стицање звања Овлашћени ревизор: 

Понедељак 16. мај 2022. године  

1. Напредно управљачко рачуноводство             10,00-13,00 часова 

2. Напредна ревизија     15,00-18,00 часова 

Уторак  17. мај 2022. године 

3. Напредно финансијско извјештавање   10,00-13,00 часова 

4. Напредни финансијски менаџмент                         15,00-18,00 часова 

Сриједа 18. мај 2022. године 

5. Стратегијски менаџмент    10,00-13,00 часова 

 

Испити за стицање звања Сертификовани рачуновођа: 

Сриједа 18. мај 2022. године 

5. Пословно право и порези    10,00-13,00 часова 

Четвртак 19. мај 2022. године 

1. Финансијско извјештавање 2       10,00-13,00 часова 

2. Ревизија и системи интерне контроле  15,00-18,00 часова 

Петак 20. мај 2022. године 

3. Примјена финансијског менаџмента  10,00-13,00 часова 

4. Примјена управљачког рачуноводства  15,00-18,00 часова 
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Испити за стицање звања Сертификовани рачуноводствени техничар: 

Понедељак 16. мај 2022. године   

1. Увод у финансијско рачуноводство                      10,00-12,00 часова 

2. Трошковно рачуноводство и  

увод у управљачко рачуноводство             15,00-17,00 часова 

Уторак 17. мај 2022. године 

3. Менаџмент и комуникације                          10,00-12,00 часова 

4. Информационе технологије и примјена             15,00-17,00 часова 

Пријава за испите се може извршити искључиво online преко нове апликације Савеза: 

eracunovodja.org путем ниже наведеног линка (кликнути испод на „eracunovodja.org“ 

осјенчено) закључно са 31.03.2022. године:  

„eracunovodja.org“ 

Након што пријавите испит/е, на ваш е-маил стићи ће предрачун на основу којег ћете 

извршити уплату. ОБАВЕЗНО приликом плаћања на налогу за плаћање у пољу „Сврха 

дознаке“ и „Позив на број“ наведете број који је исписан (наведен) на предрачуну који сте 

добили јер ће на тај начин уплата коју извршите аутоматски бити повезана са вашом 

пријавом за испит. Уплату је потребно извршити до 30.04.2022. године. 

С поштовањем,  

       Генерални секретар  

                     Проф. др Новак Кондић, с.р. 

 

 

https://eracunovodja.org/Identity/Account/Register?returnUrl=%2Fauthentication%2Flogin

