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САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
The Association of Accountants and Auditors of Republic of Srpska
Број: 206/17

организује

Бања Лука, 22.06.2017.

СЕМИНАР

за
Банке, осигуравајућа друштва, инвестиционе фондове и друге финансијске
организације, као и учеснике у доношењу одлука о улагањима и праћењу ризика а
све у вези са МСФИ 9 и новим стандардом за сектор осигурања
Семинар ће се одржати 12.07.2017. (сриједа) на Економском факултету (Сала 2,
1. спрат) у Бањалуци са почетком у 10 часова.
ПРОГРАМ СЕМИНАРА:
 Примјена МСФИ 9 - Проф. др Ката Шкарић Јовановић
o Промјене у класификацији и вредновању средстава у МСФИ 9 у односу
на МРС 39;
o Промјене у класификацији и вредновању обавеза у МСФИ 9 у односу на
МРС 39;
o Прелазак на примјену МСФИ 9: поновна класификација финансијских
средстава према критеријумима садржаним у овом стандарду и
вриједности по којима се се врши пренос у нове категорије;
o Шта доноси нови стандард за сектор осигурања?
 Новине које доноси нови Закон о банкама и Базел III у Републици Српској –
Мр Срђан Кондић, Агенција за банкарство РС
 Полугодишњи финансијски извјештаји банака, осигуравајућих друштава,
друштава за управљање инвестиционим фондовима и берзанских
посредника и других учесника тржишта капитала – Сара Савановић,
секретар Комисије за Хартије од вриједности Републике Српске;
Котизација за присиство семинару износи 200 КМ за једно физичко лице, док
котизација за претплатнике часописа Финрар износи 100 КМ (уз предочење
Семинарског листа из часописа бр. 06/2017).
Носиоци професионално – стручних звања присуством семинару остварују 7 (седам)
бодова, што документују попуњавањем Семинарског листа из часописа бр. 06/2017 и
предајом истог администратору прије почетка семинара.
Уплате вршити на жиро рачун:
562-099-00001629-69
555-007-00225990-26
567-162-19000061-72

552-000-00006135-88
551-001-00025973-98
571-010-00000365-36

Додатне информације на телефон 051/ 348 – 784 или sinisa.rajkovic@srrrs.org
Генерални секретар
Проф. др Новак Кондић с.р.
Петра Кочића 59, 78000 Bawa Luka, Republika Srpska
Telefon: (051) 348-780; faks: 051/348-795, e-mail: sr-rrs@inecco.net
JIB 4400931680008; IB 400931680008; mat. br. 1873105
@iro ra~uni: 562-099-00001629-69; 567-162-19000061-72; 552-000-00006135-88,
551-001-00025973-98, 571-010-00000365-36, 194-106-30556001-49
www.srrrs.org

ПРИЈАВА УЧЕШЋА
Овим пријављујем учешће на семинару за банке, осигуравајућа друштва,
инвестиционие фондове и друге финансијске организације који ће се одржати на
Економском факултету у Бањалуци 12.07.2017. са почетком у 10 часова:
1. Име и презиме учесника
________________________
2. Име и презиме учесника
________________________
3. Име и презиме учесника
________________________
4. Име и презиме учесника
__________________________

Назив финансијске институције
__________________________________
Улица и број
__________________________________
Поштански број и мјесто
__________________________________
Контакт телефон:
_____________________________________

E-mail:
_____________________________________

У______________
Дана,__________2017.

МП

Потпис
_________________

Попуњену и овјерену пријаву доставите на факс: 051/348-795 или нa
sinisa.rajkovic@srrrs.org истог дана по уплати котизације.
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