ПОЗИВ ЗА ОБУКУ ПРОЦЕНИТЕЉА

У организацији Друштва проценитеља
Србије

Драге колеге,
Овом приликом вас позивамо да нам се придружите у настави стручне
обуке са почетком предавања у септембру месецу.
Стручна обука ће бити организована ОНЛАЈН од стране Друштва
проценитеља Србије и биће намењена онима који желе да похађају
формализован и акредитовани програм обуке проценитеља у складу са
новим Законом о уређењу професије проценитеља вредности
непокретности.

Обука ће полазницима омогућити да стекну основна и напредна знања
неопходна за обављање послова процене, али истовремено
представља неопходан корак ка лиценцирању проценитеља.

Александар Стојиљковић
Председник УО Друштва Проценитеља Србије
2

О Друштву

Друштво проценитеља
Србије

Друштво окупља носиоце најбољих тржишних пракси у области
процена у Србији. Од чланова Друштва се захтева да персоналним
примером промовишу највише професионалне и етичке стандарде.
Друштво је сервис за све чланове и као такво, промовисаће
професионализам, непрекидно учење и напредовање. Ово Друштво је
створено са идејом да постане синоним за професионалност и етичко
поступање и које ће, у крајњем, омогућити саморегулацију професије
процјенитеља у Србији.
Поред чланова, велики допринос функционисању и промоцији Друштва
пружају пријатељи Друштва. Очекујемо да ће фирме које имају интерес
да промовишу регулисање професије Ту, пре свега, мислимо на велике
консултантске куће у области некретнина (Colliers, CBRE, CBS, Savills,
ERB properties, Adventis Realestate итд.), ревизорске куће (BDO, Ernst &
Young, Deloitte, KPMG, PwC итд.), пословне банке, образовне
институције и слично.
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Програм обуке

Програм обуке подразумева јасно дефинисане садржаје учења, знања
и вештине, компетенције, активности. Садржај обуке је конципиран као
интеграција теорије и праксе, од општијих до специфичних знања.
Сагласно Правилнику о садржају и обиму програма стручне обуке,
програм обуке се састоји из пет следећих модула:
Модул А – Увод у право
Модул Б – Увод у економију
Модул В – Увод у грађевинарство
Модул Г – Проценитељ вредности непокретности
Модул Д – Процена вредности непокретности
Друштво организује и програм обуке неопходан за полагање допунског
испита, а предавања су садржана у сваком појединашном модулу, а
како је регулисано минималним захтевима у овиру Закона.
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Програм обуке
Обзиром на различиту образовну структуру, односно различите нивое
предзнања, као и различите професионалне профиле полазника, обука
за проценитеље непокретности у организацији Друштва проценитеља
Србије биће организована тако што ће се најпре посветити пажња
упознавању са општим, односно појмовним категоријама. У току
трајања обуке сазнања полазника ће постепено прерастати у
специјалистичка, са нивоа дефинисања и увода ће постајати
комплексна са фокусом на процену вредности некретнина.
Стручна обука ће бити организована ОНЛАЈН преко веб сајта друштва.
Обука садржи неопходан број часова прописан законом, за која
добијате онлајн приступ, а подразумева видео записе предавања и
примере из праксе.

Сви кандидати биће обавештени о почетку и детаљнијем распореду
предавања након пријаве.
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Услови пријаве

Коначно, стручну обуку могу да похађају лица која испуњавају следеће
услове:
- Имају стечено високо образовање на студијама другог степена у
складу са Законом о високом образовању, односно на основним
студијама у минималном трајању од четири године, и
- Нису правно осуђивана за кривична дела која га чине недостојним за
обављање послова процене

Све детаље око котизације можете пронаћи у документу Пријава
Кандидата.
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Контакт тел.

+ 381 069 2306295
Маил адреса друштва
obuka@drustvoproceniteljasrbije.rs
Уколико сте заинтересовани да похађате програм
обуке, молим вас да пошаљете маил са потврдом
интересовања на емаил адресу како бисмо
благовремено формирали групе.
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