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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) 

 

ПРИСТУП У ОБУЦИ КАНДИДАТА 

Као и претходни пут обуку кандидата вршимо кроз приступ који се састоји од три фазе 

што ће кандидатима омогућити квалитетније, лакше и брже усвајање знања неопходних 

за полагање стручног испита. 

1. ПРЕТХОДНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ 

Досадашњи циклуси инструктивне наставе показали су да значајан број полазника 

долази на наставу са предзнањем које је недовољно за праћење наставе, што умањује 

њене ефекте. Имајући такву појаву у виду, одлучили смо да прије почетка саме наставе 

полазницима омогућимо претходне консултације. Циљ претходних 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 како би били у 

стању исту пратити. 

Претходне консултације ће трајати до два школска часа, а њихов термин ће бити 

заказан најмање десет дана прије почетка наставе. 

2. ИНСТРУКТИВНА НАСТАВА 

Инструктивна настава организована је у оквиру једнодневног предавања и представља 

спој теоријске и практичне обраде Јединственог програма за стицање професионално-

стручних звања дефинисаног од стране Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ. У 

току наставе се обрађују Оквирна питања објављена од стране Комисије, а на вјежбама 

се анализирају типични задаци са претходних испита. Инструктивна настава ће 

омогућити 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 ће трајати по 10 часова. 

3. МЕНТОРСТВО 

Ово је трећа фаза, гдје ће у периоду од десет дана од завршетка предавања полазници 

имати могућност да путем мејла инструкторима постављају питања. 

Одговор на питање било којег кандидата ментор ће достављати свим 

полазницима. 

ИНСТРУКТОРИ 

Предавачи ангажовани у едукацији су признати експерти, професори и стручњаци из 

области рачуноводства, ревизије и пореских система: проф. др Бранко Крсмановић, 
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доц. др Душко Шњегота, доц. др Јелена Пољашевић, доц. др Жељана Јовичић, доц. 

др Предраг Гајић, доц. др Горан Радивојац, мр Невенка Петровић и Ненад Панић, 

дипл. ек. 

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА ИНСТРУКТИВНЕ НАСТАВЕ 

Инструктивна настава ће се одржати у Бањалуци и Бијељини у периоду од 12. до 27. 

октобра 2012. године уколико се пријави минимално 15 кандидата по предмету. 

ЦИЈЕНА 

Цијена по предмету износи 150КМ. 

Кандидати треба да пошаљу попуњену пријаву до 5. октобра, а уплату да изврше 

најкасније до 10. октобра 2012. године на жиро рачун бр.:562-099-00001664-61. 

 

 

 

ПРИЈАВА ЗА ИНСТРУКТИВНУ НАСТАВУ 

 

 
Име и презиме:_________________________________________________ 

 

Телефон и e-mail:_______________________________________________ 

 

Пријављујем се за инструктивну наставу из сљедећих предмета: 

Ред. 

бр. 
Назив предмета Означи са Х 

1. Увод у финансијско рачуноводство  

2. Трошковно рачуноводство и увод у управљачко рачуноводство  

3. Менаџмент и комуникације  

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  

ПРИЈАВУ ПОСЛАТИ НА ФАКС БРОЈ 051/430-200 

  

С поштовањем, 

 

                                                                                                            Предсједник УО 

                                                                                                    Мр Милан Пуцаревић, с.р. 


