
СЕМИНАР ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТА

ПРИЈАВА ЗА СЕМИНАР
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НОВОСТИ 
У ПРОПИСИМА 
БУЏЕТСКОГ
РАЧУНОВОДСТВА

• попис

• рачуноводствени стандарди

• порези

• радни односи

• питања и одговори

Бања Врућица, 28. и 29. новембар 2017.
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Бања Врућица, 28. и 29. новембар 2017.

Назив институције

град

адреса

е-mail адреса

име и презиме

име и презиме

име и презиме

име и презиме

Потпис овл. лица
МП

контакт тел.

Котизација за горе наведена лица уплаћена је
дана _____________, 2017. године

на жиро рачун: 562-099-00001629-69, од стране

ДА/ НЕ
Претплата на часопис ФИНРАР



ОРГАНИЗАЦИОНИ ВОДИЧ
Савез рачуновођа и ревизора Републике Срп-
ске на oснoву Закључка Народне ску пштине Ре-
публике Српске, број: 01/248/03 од 09. априла 
2003. године, организује 30. едукативни семинар 
за кориснике буџета на тему “Новости у пропи-
сима буџетског рачуноводства”.

Семинар ће се одржати 28. и 29. новембра 2017. 
године, у Бањи Врућици.

Семинар се организује према програму контину-
иране професионалне едукације и вреднује се у 
складу са Правилима о континуираној едукацији.
Семинар је намијењен: руководиоцима и за-
посленима у финансијама, рачуноводству и ин-
терној ревизији. 

УСЛОВИ УЧЕШЋА
Котизација за учешће на Семинару износи 
200,00 КМ по учеснику. Претплатници ча-
сописа ФИНРАР имају попуст и котизација за 
њих износи 130,00 КМ (једна претплата за 
једно физичко лице).
Уплата се врши унапријед, на жиро рачун СРР РС:
Развојна банка: 562-099-00001629-69
Попуњену пријаву учешћа можете послати 
на адресу СРР РС, Петра Кочића 59, или 

путем факса 051/348-795, или попунити на 
website-у Савеза www.srrrs.org најкасније до 
24. 11. 2017. године.
Претплатници часописа ФИНРАР требају у пријави 
учешћа обавезно попунити одговарајуће поље. 

ХОТЕЛСКИ СМЈЕШТАЈ
Резервацију хотелског смјештаја врше сами учесни-
ци у хотелима ЗТЦ Бања Врућиц, а потврду резерва-
ције хотел ће вршити само учесницима који су прет-
ходно уплатили котизацију. 

Цијене аранжмана:

–  дводневни пансион у двокреветним соба-
ма (хотел Кардиал) 180,00 КМ+БТО

–  дводневни пансион у једнокреветним со-
бама (хотел Кардиал) 200,00 КМ+БТО

–  једнодневни пансион у двокреветним со-
бама (хотел Кардиал) 105,00 КМ+БТО

–  једнодневни пансион у једнокреветним 
собама (хотел Кардиал) 125,00 КМ+БТО

–  дводневни пансион у двокреветним соба-
ма (хотел Посавина) 125,00 КМ+ БТО

–  дводневни пансион у једнокреветним со-
бама (хотел Посавина) 145,00 КМ+ БТО

У цијене укључено коришћење базена и фит-
нес сале.

Уплату смјештаја можете извршити на жиро рачун: 

ЗТЦ Бања Врућица: 562-099-00007332-32, 
или на рецепцији хотела. Детаљније информације у 
вези смјештаја, можете добити путем телефона ЗТЦ 
Бања Врућица: 053/421-200

Као и до сада, наши домаћини ЗТЦ Бања Врућица, 
и овај пут приређују забавни програм, 27. и 28. но-
вембра 2017. године. 

ПРОГРАМ РАДА
1. дан, 28.11.2017. у 10,00 часова

1. Попис имовине и обавеза и припремне радње 
за израду финансијских извјештаја – Миле 
Баника, помоћник министра финансија за 
рачуноводство и ревизију;

2. МРС-ЈС 27 – Пољопривреда - 
рачуноводствено евидентирање биолошких 
средстава и пољопривредних производа у 
моменту убирања– Др Душко Шњегота;

3. Основна средства – донација, амортизација, 
процјена, расходовање, продаја– Др Јелена 
Пољашевић; 

4. Напомене уз финансијске извјештаје у складу 
са законском и професионалном регулативом 
– Др Бојан Ћурић.

2. дан, 29.11.2017. у 10,00 часова

1. Нова правила за подношење мјесечне пријаве 
пореза по одбитку, образац 1002 – Перса 
Паић, дипл.ек;

2. Закон о раду Републике Српске, радни однос 
и рад ван радног односа – Радмила Пузић, 
дипл. правник;

3. Правилник о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике у Републици Српској – Гина 
Грубишић, дипл. ек. и Ивана Марјановић, 
дипл.ек;

4. Питања и одговори.

У циљу што квалитетније припреме семинара, по-
жељно је да се професионалне рачуновође активно 
укључе у припрему овог семинара путем конкретних 
питања везаних за теме овог семинара. Питања се 
могу послати на e-mail адресу sinisa.mutic@srrrs.org 
најкасније до 24. новембра 2017. године.


