
On line Курс Привредног саветниКа 
рачуноводство  

Привредних друштава и ПредузетниКа 
– Почиње 22. сеПтеМБра 2022. године – 

Курс је на ме њен по чет ни ци ма и ли ци ма ко ја не ма ју ве ће ис ку ство на по сло ви ма ра чу но вод
ства. У фо ку су су пред у зет ни ци, ми кро, ма ла и сред ња прав на ли ца ко ја при ме њу ју МСФИ за 
МСП или Пра вил ник за ми кро и дру га прав на ли ца.

Ма те ри ја на кур су уса гла ше на је са ва же ћим ра чу но вод стве ним про пи си ма, тј. са ва же ћим 
За ко ном о ра чу но вод ству, но вим Пра вил ни ком о конт ном окви ру за при вред на дру штва, за дру ге 
и пред у зет ни ке, но вим Пра вил ни ком за ми кро и дру га прав на ли ца, но вим обра сци ма фи нан сиј
ских из ве шта ја и оста лим под за кон ским про пи си ма ко ји су се при ме њи ва ли пр ви пут по чев од 
2021, а ко ји се при ме њу ју и на во ђе ње по слов них књи га и са ста вља ње фи нан сиј ских из ве шта ја 
од 2022. го ди не.

До са да је пре ко 1.100 по ла зни ка по ха ђа ло овај курс и сте кло зна ње за оба вља ње по сло ва ра чу
но вод ства. Ве ли ко ин те ре со ва ње за по ха ђа ње овог кур са ре зул тат је по ве ре ња и угле да ко ји је При
вред ни са вет ник сте као у то ку 70 го ди на ра да на струч ном уса вр ша ва њу ко ри сни ка сво јих услу га.

● курс тра је 84 школ ска ча са (по 45 ми ну та);
● на ста ва се одр жа ва on li ne пу тем ин тер нет плат фор ме Zo om, утор ком и че тврт ком по 4 

школ ска ча са у вре ме ну од 16,00 до 19,30 са ти;
● уче сни ци пу тем меј ла до би ја ју па ра ме тре за ре ги стра ци ју и ло го ва ње за уче шће на кур су 

са упут ством за ло го ва ње на web плат фор му Zo om;
● ну ди мо мо гућ ност из бо ра из ме ђу две це не: 
1)  пр ва из но си 40.000 ди на ра са укљу че ним ПДВ, и укљу чу је: (1) по ха ђа ње кур са, (2) 

прак ти кум из ра чу но вод ства у PDF фор ма ту, (3) књи гу При руч ник за при ме ну Конт ног 
окви ра за при вред на дру штва, за дру ге и пред у зет ни ке у скла ду са МСФИ за МСП и 
Пра вил ни ком за ми кро прав на ли ца – но во из да ње из но вем бра 2021. год. и (4) књи гу 
Ана ли тич ки конт ни план за при вред на дру штва, за дру ге и пред у зет ни ке у скла ду са 
пу ним МСФИ, МСФИ за МСП и Пра вил ни ком за ми кро прав на ли ца – но во из да ње из 
но вем бра 2021. го ди не,

2)  дру га це на из но си 27.500 ди на ра са укљу че ним ПДВ и укљу чу је (1) по ха ђа ње кур са и 
(2) прак ти кум из ра чу но вод ства у PDF фор ма ту;

● сви по ла зни ци пу тем меј ла до би ја ју и пре зен та ци је пре да ва ча у PDF фор ма ту, као и пра во 
на од ло же но гле да ње сним ка сва ког пре да ва ња и ве жби у ро ку од 7 да на од да на одр жа ва ња;

● на кна да за по ха ђа ње кур са упла ћу је се на не ки од те ку ћих ра чу на При вред ног са вет ни ка, 
а на осно ву пред ра чу на ко ји уче сни к до би ја  ка да под не се при ја ву за по ха ђа ње кур са;

● пре да ва чи на кур су су са вет ни ци и уред ни ци При вред ног са вет ни ка;
● по за вр шет ку кур са ор га ни зу је се за вр шни тест и по ла зни ци ко ји га успе шно са вла да ју 

до би ја ју ди пло му о по ло же ном кур су или у су прот ном слу ча ју ди пло му о по ха ђа њу кур са;
● курс по чи ње 22. сеп тем бра 2022. го ди не у 16 ча со ва.

При ја ве кан ди да та мо гу се под не ти на сле де ћи на чи н:
– пу тем ин тер не та по пу ња ва њем елек трон ске при ја ве ди рект но на сај ту При вред ног са вет

ни ка www.priv sav.rs. Линк се на ла зи на сај ту на на слов ној стра ни ци у ру бри ци е-Про дав ни ца 
– Кур се ви, или

– пре у зи ма њем об ра сца при ја ве на сај ту При вред ног са вет ни ка и сла њем по пу ње не при ја ве 
на email ne nad.sto ko vic @priv sav.rs.

За де таљ ни ја оба ве ште ња у ве зи са по ха ђа њем кур са за ин те ре со ва ни кан ди да ти мо гу да се 
об ра те Не на ду Сто ко ви ћу, на те ле фон (011) 3209630 и 3370923 или на мејл ne nad.sto ko vic @
priv sav.rs.

https://privrednisavetnik.wufoo.com/forms/n-nnn-nn-n/



