ИМЕНОВАН ЈЕ НОВИ УРЕДНИК ЧАСОПИСА
„ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК“ И ЗАПОСЛЕНИ СУ НОВИ САВЕТНИЦИ
Часопис „Привредни саветник“ за годину дана
навршиће јубиларних 70 година успешног издавања. Реч је о стручном часопису из области рачуноводства, пореза и пословних финансија са најдужом
традицијом излажења у Републици Србији, као и на
просторима бивше Југославије.
Многе генарације рачуновођа, ревизора, финансијских и пореских стручњака, правника и административних радника стицали су стручна знања и
унапређивали пословање својих компанија уз помоћ
часописа „Привредни саветник“ и консултантских

услуга које су добијали од његових уредника и саветника као претплатници.
У циљу настављања традиције угледног стручног часописа, као и због повећаног обима пословања
и потребе за успешнијим пружањем консултантских
услуга својим претплатницима, „Привредни саветник“ је примио у радни однос три нова саветника са
значајним искуством на пословима пореског саветовања, рачуноводства и ревизије а за уредника часописа именовао је Ивана Антића, досадашњег вишег
саветника. О новим кадровима дајемо краће податке.

Иван Антић, нови уредник часописа „Привредни саветник“, завршио је Економски факултет Универзитета у Београду и Специјалистичке студије за пореско
саветовање на Правном факултету Универзитета у Београду.
Сада обавља и функцију председник Удружења рачуновођа и ревизора Србије
(ранијег Југословенског удружења рачуновођа), чији су сертификати признати по
новом Закону о рачуноводству.
Запослен је у „Привредном саветнику“ од 1999. године на пословима саветника, вишег саветника и уредника електронских издања. Пре запослења у „Привредном саветнику“ радио је на пословима рачуноводства у осигуравајућем друштву
„Дунав осигурање“, и као саветник у Савезу РР Србије. Аутор је великог броја чланака и приручника у издању „Привредног саветника“ и предавач је на курсевима и
семинарима у организацији „Привредног саветника“.
Јована Стојановић – дипломирани економиста, нови виши саветник, завршила је Економски факултет Универзитета у Београду.
Има више од двадесет година искуства на пословима пореског консалтинга
у консултантској фирми PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o. Београд
(и претходно BC Excelu), где је радила као виши менаџер на пословима пореског консалтинга. Њена експертиза обухвата област пружања подршке
домаћим и интернационалним клијентима у решавању комплексних проблема у области индиректних пореза, као и у области пореских поступака
који су се водили пред Пореском управом.
Објавила је значајан број текстова и чланака на тему директних и индиректних пореза, а посебно на тему ПДВ. Прати примену ПДВ у Републици Србији и
другим земљама у окружењу, као и у земљама ЕУ од почетка увођења ПДВ у Србији до сада.
Има искуство предавача на семинарима и тренинзима организованим од
стране PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o. и трећих лица.
Члан је Српског фискалног друштва (Националног огранка IFA) од његовог
оснивања.
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Душан Поповић  – мастер економије, нови самостални саветник, завршио је
Економски факултет Универзитета у Београду.
Члан је српског огранка Међународне фискалне асоцијације.
Обављао је послове вишег пореског саветника у ревизорским фирмама PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o. и KPMG d.o.o. Београд.
Усавршавао се у струци на многобројним међународним семинарима и тренинзима у области међународног двоструког опорезивања и индиректних пореза у
Европској унији.
Као предавач, држао је предавања на стручним тренинзима из области директних и индиректних пореза. Има вишегодишње радно искуство на пословима пореског саветовања у различитим гранама привреде. Пружао је подршку клијентима у
пореским поступцима пред Пореском управом.
Горан Лазовић  – мастер економије, нови самостални саветник, завршио је
Економски факултет Универзитета у Београду и мастер студије на том факултету.
Поседује вишеговишње радно искуство на пословима руководиоца оделења
за анализу трансферних цена у привредном друштву „Привредни саветник  – ревизија“.
Аутор је више чланака на тему трансферних цена који су објављени у часопису „Привредни саветник“ и коаутор је „Приручника за трансферне цене“ у издању
„Привредног саветника“.
Учествовао је као предавач на тренинзима и саветовањима које је организовао
„Привредни саветник“.
Остали саветници и уредници који својим стручним чланцима у часопису „Привредни саветник“ и свакодневним пружањем консултантских услуга преко Call centra и путем писаних одговора мејлом, помажу претплатницима у обављању свакодневних послова, су:

Др Ратомир Ћировић, одговорни уредник
Др Милан Неговановић, уредник повремених публикација и организатор стручног усавршавања

Весна Боровић, самостални саветник
Данијела Крајић, самостални саветник

Снежана Анџић, виши саветник

Др Петар Бабић, самостални саветник

Ђурђина Бркић, виши саветник

Андрија Јовичић, виши саветник

Милена Менковић, виши саветник

Вера Бјелица, виши саветник

Тијана Павловић, самостални саветник

Др Миленко Павловић, виши саветник

