
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО 

ПОЗИВ НА УПИС ДРУГЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ 
ПОЛАЗНИКА ОБУКЕ

О семинару 

Буџетско рачуноводство добија све више на значају и све је већа потражња за буџетским рачу-
новођама. Познато је да без доброг познавања буџетског рачуноводства и законске регулативе 
у буџетском систему нема доброг менаџмента, контроле, интерне контроле, интерне и екстерне 
ревизије код буџетских корисника. Важно је напоменути да се буџетски систем, контрола и ра-
чуноводство скоро нигде не изучавају, иако су врло важни. 

Предавања су интерактивна и осмишљена су тако да полазници, током 44 часa обуке, стекну 
теоријска и практична знања. Четири последња часа предвиђена су за полагање испита. Након 
обуке, полазници ће бити оспособљени за самостално обављање рачуноводствено-књиговод-
ствених послова. 

Полазници обуке добијају сертификат о завршеној обуци с бројем остварених бодова. Такође, 
полазницима - интерним ревизорима, је обезбеђена и потврда о оствареним часовима стручног 
усавршавања.

Од 30. 9. до 21. 10. 2019, понедељком и 
средом 16.00–20.00, петком 11.00–15.00

Пословна зграда ЈП Службени гласник, 
Београд, Јована Ристића 1

initiator:prodaja@slglasnik.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:c573c878ba076c429e1eb0d19e905ffd



У теоријском делу обуке изучавају се следеће теме:
 
 

• Увод у буџетско рачуноводство 

• Аспекти дефинисања имовине 

• Биланс стања: пословне промене и њихов утицај на биланс стања – структура  

 биланса и састављање закључног биланса 

• Системи књиговодства: просто књиговодство и двојно књиговодство 

• Облици и методе књиговодства 

• Пословне књиге и помоћне књиге 

• Буџетско рачуноводство и буџетска класификација 

• Приходи и примања, расходи и издаци, настанак и књижење на контима успеха  

 пословања 

• Биланс успеха као разлика између рачуна прихода и примања и расхода и   

 издатака 

• Састављање завршног рачуна код буџетских корисника 

• Послови који претходе изради завршног рачуна 

• Свођење књижења на готовинску основу 

• Обрачун исправке вредности основних средстава – амортизације 

• Резултат пословања – начин утврђивања и књижења

У практичном делу се ради комплетан посао од почетног биланса до утврђивања  

финансијског резултата и попуњавања Извештаја Биланса стања – Образац 1. 
 
 
 

• Отварање почетног биланса 

• Отварања конта главне књиге с уношењем почетног стања из почетног биланса 

• Контирања налога за књижење и књижење преко дневника главне књиге и конта  

 главне књиге 

• Закључивање конта 

• Састављање Закључног листа – бруто биланса

• Утврђивање финансијског резултата – буџетског корисника 

• Попуњавање Извештаја о билансу стања – Образац 1 

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО 



Котизација  
21.000,00 РСД + ПДВ (20%) за уплате до 24. 9. 2019. 

 
 

25.000,00 + ПДВ (20%) за уплате након 24. 9. 2019. године. 
 

Учесници остварују и 25% попуста на сва Гласникова издања књига. 

Попусти се не сабирају.

ПРЕДАВАЧИ:
 

1. Берберовиц Хасан, дипл. оец, дугогодишњи виши буџетски инспектор Министарства финансија 
Републике Србије, ревизор у јавном сектору, 

2. Тошић Надежда, доктор прав. наука из области буџетског система и контроле

Полазницима обуке обезбеђени су: 

• сертификат о завршеној обуци и потврда о оствареним часовима стручног усавршавања,  
неопходна за продужење лиценце (овлашћени интерни ревизори и сличне струке),

• интерактивна обука и саветодавна подршка стручних предавача с дугогодишњим искуством,
• приручник за буџетско рачуноводство и други неопходан радни материјал у штампаном и  

електронском облику,
• савремено опремљен простор прилагођен одржавању семинара.

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО 

Име и презиме

Назив предузећа и ПИБ (уколико се плаћање врши преко правног лица)

Датум и место рођења

Адреса

Контакт (телефон, e-mail)

Звање/образовање

Занимање

Кратка радна биографија

ПРИЈАВА

Попуњену пријаву сачувати и послати на e-mail: seminar@slglasnik.com 
За све информације обратите се преко телефона:  
011/30 60 527, 30 60 373, 30 60 331 или на e-mail: seminar@slglasnik.com

www.slglasnik.com 
Центар за едукацију

Уколико се не пријави довољан број 
учесника организатор задржава 

право да откаже одржавање 
обуке, уз обавезу да о отказивању 

обавести пријављене учеснике. 
Отказивање учешћа на обуци 

обавља се искључиво маилом или 
поштом минимум два дана пре 

почетка семинара/обуке.

+ Могућност плаћања у три једнаке рате.
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