ФИН РАР – ФИН АН СИ ЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО , РЕВИЗИ ЈА
Часопис Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске
На основу одобрења Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ, Финрар д.о.о. Бања Лука организује:

ОNLINE ИНСТРУКТИВНУ НАСТАВУ
за оспособљавање кандидата за стицање професионално-стручног звања

СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА (СР)

Поштовани будући носиоци професионалних звања,
Рачуноводствена и ревизорска професија имају незамјењиву улогу у свакој држави, а
Ваша одлука да постанете њен дио представља корак напријед у Вашој каријери.
Актуелна истраживања на глобалном нивоу показују да је ријеч о једној од
најатрактивнијих професија која неспорно има будућност. Ова професија захтијева
висока стручна знања и компетенције, а прије свега изузетне моралне квалитете
појединца. Једна је 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 више од 16 година за редом, а анализе показују
висок степен знања наших полазника на испитима, што је, прије свега, резултат
јединственог приступа који користимо у обуци и високе компетентности наших
инструктора.

ПРИСТУП ОБУЦИ КАНДИДАТА
Садржај инструктивне наставе који смо креирали за Ваше потребе заснива се на
Јединственом програму за стицање професионално-стручних звања у БиХ. При томе,
имали смо у виду да кандидати већ посједују одређени ниво знања стечен претходним
школовањем, радом у пракси, те у одређеној мјери изучавањем предметне материје
кроз самосталну припрему. Имајући претходно у виду циљ ове обуке јесте да се из
кандидата извуче максимум и тиме оствари пролаз на тесту. У том смислу, наши
инструктори ће Вам дати савјете за најбоље приступе при изради теста у условима
ограниченог времена, односно како да користите логику и знање које посједујете у
рјешавању питања и задатака, те указати како да избјегнете одређене логичке замке у
тестовима. У току наставе се обрађују оквирна питања објављена од стране КРР БиХ и
анализирају типични задаци са претходних испитних рокова.
Мирка Ковачевића 13А, 78000 Бања Лука, Република Српска
Телефони:(051) 431-260, 461-270, Факс:(051) 430-200, web:www.finrar-casopis.org, e-mail:redakcija@finrar-casopis.org
Жиро рачуни: НЛБ Развојна банка а.д.: 562-099-00001664-61, Нова банка а.д.: 555-007-00005514-11,
UniCredit bank а.д.: 551-001-00010880-78, Сбербанк а.д.: 567-162-11000372-78,
ЈИБ: 4400931760001, ИБ: 400931760001, МБ: 1922351

Инструктивна настава се изводи online у реалном времену путем CISCO WEBEX
платформе. За учешће на online инструктивној настави потребни су вам рачунар са
звучницима или лаптоп или мобилни телефон са конекцијом на интернет, те
инсталирану Cisco Webex Desktop апликацију. Уколико желите постављати питања
морате имати микрофон или слушалице са микрофоном, а питања можете постављати
и у писаној форми путем чета. Упутство за инсталацију Cisco Webex Desktop
апликације, добићете на е-mail након пријаве на инструктивну наставу.

ИНСТРУКТОРИ
Наши инструктори су признати експерти, професори и стручњаци из области
рачуноводства, ревизије и пореских система: проф. др Предраг Гајић проф. др
Јелена Пољашевић, проф. др Дарко Томаш и проф. др Жељана Јовичић

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ИНСТРУКТИВНЕ НАСТАВЕ И ЦИЈЕНА
Предавања се за један предмет организује у току пет (шест) радних дана (од
понедељка до суботе) по два школска часа дневно у једној седмици, са
почетком у 18 часова.
Предмет
број

Назив предмета

Број
часова

Цијена по
кандидату

6
7
8
9

Примјена управљачког рачуноводства
Финансијско извјештавање 2
Ревизија и системи интерне контроле
Примјенa финансијског менаџмента

12
12
10
10

180,00КМ
180,00КМ
150,00КМ
150,00КМ

Наведене цијене су са урачунатим ПДВ-ом. Уплату котизације можете извршити на
жиро рачун код НЛБ банке: 562-099-00001664-61.

***

Рок за пријаву је до 30. септембара 2022. године.
Инструктивна настава ће се одржати
у октобру 2022. године.
О терминима одржавања инструктивне наставе
ћете бити накнадно обавјештени.
ПРИЈАВУ НА ИНСТРУКТИВНУ НАСТАВУ МОЖЕТЕ
ИЗВРШИТИ САМО ОNLINE ПУТЕМ ВЕБ САЈТА
САВЕЗА ИЛИ ФИНРАР-a!
____________________________________

