КОНГРЕСНИ ОДБОР
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
Поштовани чланови,
Имајући у виду постојећу епидемиолошку ситуацију, закључак Републичког штаба за
ванредне ситуације, епидемиолошке мјере прописане од стране ЈЗУ „Институт за јавно
здравство Републике Српске“ (Институт), као и став руководства Института презентован
предсједнику Конгресног одбора, Конгресни одбор, руководећи се принципима друштвено
одговорног понашања, закључио је да овогодоишњи 24. Међународни конгрес, планиран да
се одржи од 16-18.9.2020. године у Бањи Врућици, није могуће организовати на
традиционалан начин, а да се при томе поштују све препоручене мјере, како би се ризик
заразе минимизирао.
У том смислу, ради благовременог информисања свих заинтересованих за форму одржавања
24. Међународног конгреса, Конгресни одбор је на сједници одржаној 8.9.2020. године,
донио одлуку да се 24. Међународни конгрес неће одржати у традиционалној форми, од 1618.9.2020. године у Бањи Врућици.
Поводом 24. Међународног конгреса издаће се Зборник радова, намијењен свим учесницима
који су се пријавили за учешће на овогодишњем Конгресу, као и осталим заинтересованим. У
складу са Одлуком УО Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске број 267/20 од
9.9.2020., котизација за Зборник радова 24. Међународног конгреса износи 170,00 КМ и
признаје се као средство КПЕ рачуноводствене професије у БиХ у трајању од 7 часова.
Пријаву за Зборник радова 24. Међународног конгреса можете послати најкасније до
18.9.2020. године, а дистрибуција ће се вршити до 30.9.2020. године.
Учесници који су уплатили котизацију имају могућност да им се на основу захтјева изврши
поврат котизације у цјелости или дјелимично уколико се учесници одлуче за котизацију за
Зборник радова или се учесници могу одлучити да извршену уплату оставе као аванс за
будуће едукације. За све додатне информација можете се обратити на број телефона 051/348784 или путем e-mailа: sinisa.rajkovic@ srrrs.org.
С поштовањем,
Предсједник конгресног одбора
Проф. др Новак Кондић с.р.
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