On line Курс Привредног саветника

Рачуноводство
привредних друштава и предузетника
– почиње 23. СЕПТЕМБРА 2021. године –
Курс је намењен почетницима и лицима која немају веће искуство на пословима рачуноводства.
У фокусу су предузетници, микро, мала и средња правна лица која примењују МСФИ за МСП
или Правилник за микро и друга правна лица.
Материја на курсу усаглашена је са важећим рачуноводственим прописима, тј. са новим
Законом о рачуноводству, новим Правилником о контном оквиру за привредна друштва, новим
Правилником за микро и друга правна лица, новим обрасцима финансијских извештаја и осталим
подзаконским прописима који се примењују од 2021. године.
До сада је преко 1.100 полазника похађало овај курс и стекло знање за обављање послова
рачуноводства. Велико интересовање за похађање овог курса резултат је поверења и угледа
који је Привредни саветник стекао у току 69 године рада на стручном усавршавању корисника
својих услуга.
● курс траје 84 школска часа (по 45 минута);
● настава се одржава on line путем интернет платформе уторком и четвртком по 4 школска

часа у времену од 16,00 до 19,30 часова;
● учесници путем мејла добијају параметре за регистрацију и логовање за учешће на курсу
са упутством за логовање на web платформу;
● нудимо могућност избора између две цене:
1) прва износи 36.000 динара са укљученим ПДВ, и укључује: (1) похађање курса, (2) прак
тикум из рачуноводства у штампаном облику, (3) књигу Приручник за примену Контног
оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике – ново издање из 2021.
године и (4) књигу Аналитички контни план за привредна друштва, задруге и предузет
нике – ново издање из 2021. године;
2) друга цена износи 27.500 динара са укљученим ПДВ и укључује (1) похађање курса и
(2) практикум из рачуноводства у штампаном облику;
● полазници mail-ом добијају и презентације предавача у PDF формату, као и право на
одложено гледање снимка курса у року од 7 дана од дана одржавања;
● 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 поха
ђању курса;
● курс почиње 23. септембра 2021. године у 16 часова.
Пријаве кандидата могу се поднети на следећи начин:
– 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, или
– преузимањем обрасца пријаве на сајту Привредног саветника и слањем попуњене при
јаве на e-mail nenad.stokovic@privsav.rs.
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.

