Курс Привредног саветника о вођењу рачуноводства
привредних друштава почиње 21. марта 2019. године
Од објављивања информација које дајемо у овом
тексту, „Привредни саветник“ почиње да прима при
јаве учесника за похађање новог курса о вођењу
рачуноводства привредних друштава према Међу
народним стандардима финансијског извештавања
(МСФИ), Међународни стандардима финансијског
извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ
за МСП) и Правилником за микроправна лица.
Пошто је интересовање за похађање курса велико,
а број полазника ограничен, право првенства за
похађање курса обезбеђује се на основу редоследа
пријава и уплата накнаде за похађање курса.
Курс је пре свега намењен почетницима и
лицима која немају веће искуство на пословима
рачуноводства и тек се оспособљавају за професионално обављање ових послова, а у фокусу
су МСФИ за МСП које примењују мала и средња
правна лица и Правилник за микроправна
лица који примењују микроправна лица и
предузетници.
Курс је посебно намењен предузетницима
који су претходних година водили књиге по
систему простог књиговодства а који од 1.
јануара 2019. године прелазе на вођење књига
по систему двојног књиговодства.
Савремени услови пословања захтевају од запо
слених да све више времена посвећују свом стручном
усавршавању. Ови захтеви посебно су изражени код
лица која се баве пословима рачуноводства.
МСФИ, МСФИ за МСП и остали рачуноводствени
прописи на којима се заснива рачуноводство привред
них субјеката, не могу се директно примењивати у
пракси без посебних објашњења, упутстава и ин
струкција заснованих на примерима из наше актуелне
праксе. Примена тих стандарда и других прописа об
рађена је у Приручнику о примени Контног оквира у
складу са МСФИ за МСП (друго измењено и допуњено
издање, јануар 2017. године) и Аналитичком контном
плану за привредна друштва, задруге и предузет

нике (друго издање, јануар 2015. године) у издању
Привредног саветника. Поред МСФИ и МСФИ за
МСП, други прописи које морају познавати лица која
обављају послове рачуноводства, као што су прописи
о рачуноводству, пореском систему, платном промету,
спољнотрговинском пословању, девизном пословању,
и др., такође се често мењају. У нашој земљи, која
се налази у процесу транзиције и усклађивања са
прописима Европске уније, ове промене су посебно
изражене, што значи да су потребе наших рачуновођа
за стручним усавршавањем још веће.
Потреба за стручним усавршавањем посебно је
изражена код лица која мењају професију и која ра
није нису имала могућност да самостално обављају
сложеније послове рачуноводства, као и код лица која
раде на пословима рачуноводства, а желе да напреду
ју у струци.
Важећи Закон о рачуноводству из јула 2013.
године не прописује обавезу за лица која се баве
пословима рачуноводства да полажу испите за
стручна звања. Овим лицима и њиховим посло
давцима остављен је избор да одлучују о томе
на који начин ће стицати и усавршавати своја
стручна знања.
Поред семинара у вези са применом актуелних
прописа, Привредни саветник организује и курсеве
на којима је преко 1.000 полазника стицало знања за
обављање послова рачуноводства. Ови курсеви су
првенствено намењени лицима која желе да стекну
знања и искуства која су потребна за квалитетно оба
вљање послова. Због тога наши курсеви од полазника
редовно добијају високе оцене и похвале. Велико
интересовање за похађање овог курса резултат је
поверења и угледа који је Привредни саветник сте
као у току 67 године рада на стручном усавршавању
корисника својих услуга.
За похађање курса пожељно је да учесник има
најмање завршену средњу економску школу.

134

ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК

Фебруар 2019.

Курс о вођењу рачуноводства привредних друштава организује се под следећим условима:
● курс траје 84 школска часа (по 45 минута);
● уколико се укаже потреба, на захтев полазника организују се допунски часови, што се до сада
показало корисним за полазнике који не поседују претходно знање и искуство на пословима рачуно
водства;
● настава се одржава уторком и четвртком по 4 школска часа у времену од 16,00 до 19,30 часова;
● курс се одржава у просторијама Привредног саветника, Београд, Булевар краља Александра
бр. 86 (5. спрат);
● учесницима курса нудимо могућност избора између две цене, од којих прва износи 36.000 динара
са укљученим ПДВ, и укључује: (1) похађање курса, (2) практикум из рачуноводства, (3) књигу При
ручник за примену Контног оквира за средња, мала и микроправна лица и предузетнике – издање:
јануар 2017. и (4) књигу Аналитички контни план за привредна друштва, задруге и предузетнике –
издање: јануар 2015. Друга цена износи 27.500 динара са укљученим ПДВ и укључује похађање курса
и практикум из рачуноводства;
● накнада за похађање курса уплаћује се на текуће рачуне Привредног саветника, на основу рачуна
које учесници добијају када поднесу пријаве за похађање курса;
● предавачи на курсу су саветници и уредници Привредног саветника;
● по завршетку курса полазници добијају дипломе о положеном испиту, односно о похађању курса;
● курс почиње 21. марта 2019. године у 16 часова.
Пријаве кандидата могу се поднети на један од следећих начина:
– путем интернета попуњавањем електронске пријаве директно на сајту Привредног саветника www.privsav.rs
Линк се налази на насловној страници у рубрици Актуелно као и у менију Образовни центар;
– преузимањем обрасца пријаве на сајту Привредног саветника и слањем попуњене пријаве на e-mail
nenad.stokovic@privsav.rs;
– слањем попуњене пријаве на адресу: Привредни саветник, 11000 Београд, Булевар краља Александра бр.
86 или на факс: (011) 3209-620.
За детаљнија обавештења у вези са похађањем курса заинтересовани кандидати могу се обратити:
– Ненаду Стоковићу, на телефон (011) 3209-630 и 33-70-923 или на nenad.stokovic@privsav.rs;
– др Милану Неговановићу – уреднику повремених публикација и организатору стручног усавршавања, на
телефон (011) 3209-668 или milan.negovanovic@privsav.rs.

Назив и адреса подносиоца пријаве:

„ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК“ ДОО
11000 БЕОГРАД
Булевар краља Александра бр. 86
Факс: (011) 3209–620
ПРЕДМЕТ: Пријава за похађање курса
На основу информација о условима за похађање курса о вођењу рачуноводства привредних друштава, об
јављених на сајту www.privsav.rs и у „Привредном саветнику“, бр. 5/2019, пријављујемо за похађање наведеног
курса у Београду следећа лица:
Ред.
бр.

Јединствени матични
број грађана

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска
спрема

Године
стажа

Име и презиме:
Лице за контакт у вези са овом пријавом

Телефони:
E-mail:

Остале напомене подносиоца пријаве

Плаћање накнада за похађање курса за наведене полазнике извршићемо по пријему рачуна
У _____________________________, ____________ 2019. године
Потпис овлашћеног лица
___________________________

