
Excel за рачуновође

EXCEL КАО АЛАТ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ
 ВЈЕШТИНА И ЈАЧАЊА ПРОДУКТИВНОСТИ РАЧУНOВОЂА

Колико год да се апликативни рачуноводствени софтвери усавршавају и прилагођавају нашим потребама, 
динамика и различитост пословних активности свакодневно од рачуновођа захтијевају креирање различитих 
упоредних прегледа података, посебних извјештаја и друге врсте специфичних информација. Ове форме 
најчешће тражи менаџмент предузећа, али су оне све потребније рачуновођама у њиховим оперативним 
активностима. Да би из софтвера извукли такве податаке и информације рачуновође најчешће морају 
ангажовати програмере уз додатне непланиране финансијске издатке, а што на крају неријетко резултира 
неблаговременим информацијама.
Ексел се у таквим приликама показао као изванредан алат са бројним  могућностима трасформације података у 
жељене форме, који нам на тај начин може уштедјети сате и дане драгоцјеног времена. Бројна истраживања су 
показала да рачуновође у пракси користе само један минорни дио огромног аналитичког потенцијала ексела. 
Циљ ове радионице је да рачуновође стекну вјештине о основним и напредним функцијама ексела и спознају 
бројне могућности његове употребе у рачуноводственом информационом систему. 

ОСНОВНИ СЕГМЕНТ

- Увоз csv, txt и pdf докумената у програм Excel,

- Форматирање података у табелама,

- Сортирање и филтрирање података,

- Претраживање и замјена података,

- Основне функције за сумирање, израчунавање 
минималних, максималних, просјечних
вриједности и слично.

РАДИОНИЦЕ
НАПРЕДНИ СЕГМЕНТ

РАДИОНИЦЕ

- Напредне функције (if, vlookup, mid, le�, right, 

- Креирање графикона,

- Креирање обрачуна,

- Израда аналитчикх показатеља,

- Креирање листи са избором вредности поља,

- Заштита података у програму Excel,

- Повезивање програма Excel и програма Word.

date, concatenate и слично)
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П Р О Г Р А М

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА УЧЕСНИКА 

У оквиру наведених сегмената рад ће се базирати на темама: рад са аналитичким закључим листом, рад са 
дневником књижења и финансијским извјештајима, аутоматизација израде аналитчких показатеља, 
аутоматизација обрачуна амортизације, аутоматско креирање извода отворених ставки и других писама 
кореспонденције и слично.

ОNLINE РАДИОНИЦА

ТРАЈАЊЕ РАДИОНИЦЕ 4 ШКОЛСКА ЧАСА.

Оnline ПРИЈАВА на сајту Савеза и Финрара.

КОТИЗАЦИЈА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕЗА 100,00КМ (са ПДВ)

КОТИЗАЦИЈА ЗА ОСТАЛЕ 150,00КМ (са ПДВ)
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