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Предмет: Почетак инструктивне наставе за стицање звања  
                "Овлашћени процјeњивач" 
 

Поштовани, 

Обавјештавамо Вас да ће се инструктивна наставa за стицање звања "Овлашћени 
процјењивач" одржати на Економском факултету у Бањој Луци (сала 4) према 
сљедећем распореду: 

 

Р.б.  Датум Тема 

1. 
06.11.2009. 
од 16 часова 

Правни оквир процјене вриједности 

2. 06.11.2009.  
Улога процјене код оснивања предузећа, статусних промјена и промјена 
основног капитала 

3. 
07.11.2009. 
од 8 часова 

Анализа приносног, имовинског и финансијског положаја у функцији 
процјене вриједности предузећа 

4. 
13.11.2009. 
од 16 часова 

Међународни стандарди вредновања 

5. 
14.11.2009. 
од 8 часова 

Принципи и методе процјене вриједности предузећа 

6. 
20.11.2009. 
од 16. часова 

Међународни стандарди финансијског извјештавања у функцији процјене 
вриједности предузећа 

7. 
21.11.2009. 
од 8 часова 

Међународни стандарди финансијског извјештавања у функцији процјене 
вриједности предузећа 

8. 
27.11.2009. 
од 16 часова 

Значај ревизије и ревизорских извјештаја у процјени вриједности предузећа 

9. 
28.11.2009. 
од 8 часова 

Вредновање елемената финансијских извјештаја код процјене вриједности 
предузећа 

10. 
04.12.2009. 
од 16 часова 

Извјештај о процјени вриједности и ИТ подршка процјењивању 

11. 
05.12.2009. 
од 8 часова 

Студија случаја: Софтверска апликација процјене вриједности конкретног 
предузећа 
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Накнада за присуствовање инструктивној настави износи 1.500,00 КМ. У цијену 
котизације укључена је сва потребна литература (осим јавно објављених службених 
прописа у службеним гласилима), као и први излазак на испит. 

Накнаду треба уплатити најкасније до 05.11.2009. године на један од сљедећих жиро-
рачуна: 

562-099-00001629-69, 

551-001-00025973-98  

Кандидати треба да доставе сљедећу документацију:   
1.    Потврду о држављанству 
2.  Изјаву да лице није осуђивано за кривична дјела због којих не би могло бити 

законски и морално подобно за вршење процјене 
3.    Овјерена фотокопија дипломе о завршеном високом образовању 
4.    Поврда о радном искуству у струци 
5.    Овјерену фотокопију радне књижице 
6. Уколико је лице стекло овлашћење (лиценцу) процјенитеља у складу са 

Правилником о поступку додјељивања овлашћења (лиценце) процјенитељима 
вриједности предузећа и друге имовине (Службени гласник Републике Српске, 
број 20/96), треба доставити доказ о томе. 

 

С поштовањем, 

 

 Генерални секретар 

      Проф. др Новак Кондић, с.р. 

 


