
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ВОДИЧ 
 

Савез рачуновођа и  ревизора Републике Српске (СРР 
РС) на oснoву Закључка Народне скупштине 
Републике Српске, број: 01/248/03 од 09. априла 
2003. године, организује 39. едукативни  семинар за  
кориснике буџета на  тему «Новости у прописима 
буџетског рачуноводства». 
Семинар ће се одржати 26. и 27. маја 2022. 
године, у комбинованој форми, као семинар у 
хотелу „Кардиал“ Бања Врућица и пренос уживо 
семинара из хотела "Кардиал" путем Cisco Webex 
платформе за вебинаре. 
Семинар се организује према програму континуиране 
професионалне едукације и вреднује се у складу са 
Правилником о континуираној професионалној 
едукацији са 8 бодова. 
Семинар је намијењен: руководиоцима и 
запосленима у финансијама, рачуноводству и 
интерној ревизији. 
За учеснике који се пријаве за вебинар, биће 
омогућено праћење семинара уживо, путем Cisco 
Webex платформе за вебинаре. Учешће на вебинару 
подразумијева да сте преко рачунара са звучницима, 
лаптопа или мобилног телефона повезани на 
интернет, те инсталирану Cisco Webex Desktop 
апликацију. За ове учеснике биће омогућено 
постављање питања у писаној форми путем чета у 
току вебинара.  
Упутство за инсталацију Cisco Webex Desktop 
апликације, која је једноставна за употребу, можете 
преузети са веб сајта www.srrrs.org  
За све учеснике који не буду у могућности да 
семинар прате уживо, биће омогућен приступ 
видео материјалу од 1. до 10.6. 2022. године.  
Детаљније информације о техничким 
аспектима семинара можете добити путем 
телефона: 051/348-785. 
 

 
 
 
 
 
 
 

УСЛОВИ ЧЕШЋА 
 
Котизација за учешће на Семинару износи  200,00 КМ 
по учеснику. Претплатници часописа 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 по 
примљеном предрачуну. 

 
ХОТЕЛСКИ СМЈЕШТАЈ 

За учеснике семинара обезбјеђен је смјештај у хотелу  
„Кардиал“. Резервацију хотелског смјештаја врше 
сами учесници, а потврду резервације хотел ће  вршити 
само  учесницима који  су  претходно пријавили учешће 
и уплатили котизацију. 
 
Цијене смјештаја по особи: 
- дводневни пансион у двокреветним собама (хотел 
Кардиал) ..........................................190,00 КМ+БТО 
- дводневни пансион у једнокреветним собама 
(хотел Кардиал) .............................210,00 КМ+БТО 
- једнодневни пансион у двокреветним собама 
(хотел Кардиал) ..............................115,00 КМ+БТО 
- једнодневни пансион у једнокреветним собама 
(хотел Кардиал) ..............................135,00 КМ+БТО 

Горе наведене цијене су са укљученим ПДВ-ом (17%) и 
односе се се на ноћење, вечеру, доручак, ручак 
као и коришћење садржаја хотела (базен и 
фитнес сала). 
Одјава из соба до 12 часова 
Цијена оброка (ручак или вечера) за лица која нису на  
смјештају износи 25  КМ  (послужење buffet/ шведски 
сто). 
Детаљније информације у вези смјештаја и 
осталим услугама, можете добити путем те- 
лефона: 

+ 387 53/421-200 
 
У циљу што квалитетније припреме семинара, пожељно 
је да се професионалне рачуновође активно укључе у 
припрему овог семинара путем конкретних питања 
везаних за теме овог семинара. Питања се могу посла- ти 
на e-mail адресу sinisa.mutic@srrrs.org најкасније 
до 24. маја 2022. године. 

26. и 27. мај 2022. 
Хотел Кардиал, Бања Врућица 

СЕМИНАР ЗА 
КОРИСНИКЕ 
БУЏЕТА 

 

НОВОСТИ У ПРОПИСИМА 
БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА 
 
 рачуноводствo и ревизија 
 систем финансијског управљања и 

контроле у јавном сектору (PIFC)  
 порези и радни односи 
 питања и одговори 

mailto:sinisa.mutic@srrrs.org


 
 
 

 

                                       ПРИЈАВА ЗА СЕМИНАР 
 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМ СЕМИНАРА 
 
Сриједа, 25. мај 2022. 

 
17.00 – 19.00 Регистрација учесника 
 
Четвртак, 26. мај 2022. 

 
08.00 – 10.00   Регистрација учесника 
10.00 –  10.15 Уводне ријечи, представљање, 
  план за два дана, итд. 
10.15 – 11.30 Излагање реферата 

1. "Финансијска подршка јавним и другим предузећима 
из локалних буџета и буџета Републике" -            
Проф. др Јелена Пољашевић;  

2. „Примјена нових начина финансијске контроле и 
управљањa у систему интерних контрола“ –                
Др Бранка Савић 

3.  „Специфичне улоге заинтересованих страна у 
различитим врстама ревизије јавног сектора“ -          
Др Рената Кужет; 

 
11.30 – 12.00 Кафе пауза 
12.00 – 13.30 Излагање реферата 

4. „Платформа Е-рачуновођа“ -                                   
Оливер Ђајић, дипл. ек. 

5. „Промјене у подношењу Мјесечне пријаве пореза по 
одбитку у 2022. години“ - Мр Перса Паић, 

6. „Узнемиравање на раду и у вези с радом“ –            
Радмила Пузић, дипл. правник; 

 
13.30 Завршетак 
14.00 Ручак 
20.00 Вечера и забавно вече уз музику уживо 
Петак, 27.  мај 2022. 

 
9.00 – 12.00 Излагање реферата 

1. „Признавање и вредновање некретнина, постројења и 
опреме“ - Гина Грубишић, дипл. ек; 

2. „Извјештаји из главне и помоћних књига трезорског 
система пословања“ - Маја Шкрбић, дипл. ек; 

3.  „Консолидовани финансијски извјештаји – обухват 
финансијских извјештаја других ентитета јавног 
сектора“ – Душица Томић, дипл.ек; 

4. Питања и одговори 
12.00    Завршетак 

Пријавa учешћа искључиво се попуњава online преко нове 
апликације Савеза: eracunovodja.org  путем ниже наведеног линка 
(кликнути испод на „eracunovodja.org“ осјенчено), закључно са 
20.05.2022. године. 

 

“eracunovodja.org” 

 

Пријаве послате e-mail-ом, поштом или путем факса неће бити 
евидентиране. 

У прилогу се налази корисничко упутство како да се региструјете и 
пријавите на портал еРачуновођа и како да пријавите учешће на 
предметном семинару. 
Након што се пријавите за предметни семинар, на ваш е-маил 
стићи ће аутоматски предрачун за котизацију на основу којег ћете 
извршити уплату. ОБАВЕЗНО приликом плаћања на налогу за 
плаћање у пољу „Позив на број“ наведете број који је исписан 
(наведен) на предрачуну који сте добили јер ће на тај начин уплата 
коју извршите аутоматски бити повезана са вашом пријавом за 
семинар, те уз ваше присуство бити основа за евидентирање 
остварених часова едукације по датом семинару. 

Претплатници часописа ФИНРАР требају у пријави учешћа 
обавезно попунити одговарајуће поље. 

https://eracunovodja.org/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DSRRRS.Client%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Feracunovodja.org%252Fauthentication%252Flogin-callback%26response_type%3Dcode%26scope%3DSRRRS.Server

