
 
ОБАВЕШТЕЊЕ 
о консултативној настaви 

за кандидате за стицање професионалног звања  

РАЧУНОВОЂА 
  
Уважавајући Вашу жељу и опредељење да се професионално бавите 
пословима у рачуноводству и стекнете професионално звање  у оквиру 
Савеза рачуновођа и ревизора Србије, а на основу његове сагласности, 
обавештавамо Вас да ће се консултативна настава за полагање испита 
одржати према следећем распореду: 
  
1.4 Рачуноводство трошкова 
§ 29. октобар 2022, од 10:00 часова, online настава 

 
1.6 Порески систем 
§ 30. октобар 2022, од 9:00 часова, Његошева 19, Београд  

 
1.8 Састављање финансијских извештаја 
§ 5. новембар 2022, од 9:00 часова, Његошева 19, Београд 

 
1.9 Планирање, контрола и менаџмент перформанси 
§ 29. октобар 2022, од 16:00 часова, Његошева 19, Београд  

 
Инструкције за консултативну наставу која се одржава online (предмет 1.4) ће бити 

послате пријављеним кандидатима путем мејла. 
 

КОНСУЛТАТИВНА НАСТАВА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ УКОЛИКО СЕ ПРИЈАВИ 
ДОВОЉАН БРОЈ КАНДИДАТА 

 
За све додатне информације можете нам се обратити 
на pripremna@irr.co.rs или на телефон: 011 / 3344-589 

  
Институт за рачуноводство и ревизију 

mailto:pripremna@irr.co.rs


 

 
ПРИЈАВА 

за консултативну наставу 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:  

ЈМБГ:  

НАЗИВ И АДРЕСА ФИРМЕ (АКО ФИРМА ПЛАЋА):  

ПИБ (АКО ФИРМА ПЛАЋА):  

МЕСТО:      ПОШТАНСКИ БРОЈ: 

КОНТАКТ МАИЛ:     КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 

 
Пријављујем се за консултативну наставу из: 
¨ 1.4 Рачуноводство трошкова (29. октобар 2022) 
¨ 1.6 Порески систем (30. октобар 2022) 
¨ 1.8 Састављање финансијских извештаја (5. новембар 2022) 
¨ 1.9 Планирање, контрола и менаџмент перформанси (29. октобар 2022) 

 
Накнада за учешће износи 6.000,00 (шест хиљада динара, са укљученим ПДВ од 20%) 
динара по предмету и уплаћује се на текући рачун Института за рачуноводство и 
ревизију, Banca Intesa 160-264048-34 у позиву на број навести ЈМБГ. 
 
Пријаву и потврду о уплати послати на E-mail: pripremna@irr.co.rs   
 
Рокови за достављање пријаве и потврде о уплаћеној накнади су: 

· 1.4 Рачуноводство трошкова - рок закључно са 27.10.2022.  
· 1.6 Порески систем - рок закључно са 27.10.2022. 
· 1.8 Састављање финансијских извештаја - рок закључно са 3.11.2022. 
· 1.9 Планирање, контрола и менаџмент перформанси - рок закључно са 

27.10.2022. 
 

Комплетне пријаве (са потврдом о уплати) ће бити евидентиране по редоследу 
пристизања до попуњавања групе. 
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