
 

Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука, Република Српска 

Телефон: (051) 348-780; факс: 051/348-795, e-mail: sr-rrs@inecco.net, www.srrrs.org 

Жиро рачуни: Нова банка: 555-007-00225990-26, НЛБ банка: 562-099-00001629-69; Уникредит банка: 551-001-00025973-98, Адико 

банка: 552-000-00006135-88, Сбербанк: 567-162-19000061-72; Комерцијална банка: 571-010-00000365-36,  

Про Кредит Банк: 194-106-30556001-49; ЈИБ 4400931680008; ИБ 400931680008; Матични број: 1873105 

 
 

Број: 322/19               Бања Лука, 18.11.2020. године 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ 

o одржавању специјалистичког семинара континуиране професионалне 

едукације за овлашћене ревизоре 

Поштоване колегинице и колеге, 

Oбавјештавамо вас да ће се редовна годишња активност, Специјалистички семинар 

континуиране професионалне едукације за овлашћене ревизоре, с обзиром на 

актуелну епидемиолошку ситуацију, одржати у електронској форми 10. и 11. децембра 

2020. године на тему: 

МСФИ 9 – Финансијски инструменти, МСФИ 15 -  Приход од уговора 

са купцима и МСФИ 16 – Лизинг  

-Ревизорски приступ- 

Семинар  ће бити одржан у реалном времену путем Cisco Webex Desktop платформе за 

оnline комуникацију, што подразумијева да сте преко рачунара са звучницима, лаптопа 

или мобилног телефона повезани на интернет, те инсталирану Cisco Webex Desktop 

апликацију. Упутство за инсталацију Cisco Webex Desktop апликације, која је 

једноставна за употребу, можете преузети на сљедећој интернет адреси http://www.edu-

srrrs.info. Овој адреси можете приступити и путем линка са сајтова http://www.srrrs.org  и 

https://www.finrar-casopis.org..  

Програм семинара: 

10.12.2020. 

Почетак у 10 h 

Трајање: 2 сата 

МСФИ 16 – Лизинг, Ревизорски приступ 

Предавач: Проф. др Јелена Пољашевић, Економски факултет Бања Лука 

10.12.2020. 

Почетак у 12 h 

Трајање: 2 сата 

МСФИ 9 – Финансијски инструменти, Ревизорски приступ 

Предавач: Проф. др Драган Кулина, Економски факултет Пале 

11.12.2020. 

Почетак у 10 h 

Трајање: 2 сата 

МСФИ 15 -  Приход од уговора са купцима, Ревизорски приступ 

Предавач: Мирко Илић, BDO Бања Лука, Партнер у ревизији 

За приступ семинару, примићете ЛИНК на мејл адресу коју сте навели приликом пријаве. 

http://www.edu-srrrs.info/
http://www.edu-srrrs.info/
http://www.srrrs.org/
https://www.finrar-casopis.org/


Сва питања у вези темa семинара учесници могу поставити путем мејла sr-rrs@inecco.net до 04.12.2020. 

године. Учесницима wебинара биће омогућено и да поставе питања предавачима користећи аудио везу, 

видео везу или поруком (Chat). Посједовање камере и микрофона није обавезно осим уколико желите 

да се укључите у аудио/видео пренос уживо приликом постављања вашег питања. 

За све учеснике који не буду у могућности да прате уживо овај блок семинара биће омогућен 

приступ видео материјалу до 25.12.2020. године.  

Осим приступа видео садржају учесницима семинара биће достављене презентације у дигиталном 

облику. 

Пријаву за вебинар (која ће заједно са уплатом, служити као основ за евидентирање 

часова/бодова) КПЕ потребно је извршити до 04.12.2020. године путем наведеног линка 

(кликнути испод на „ПРИЈАВА“ осјенчено): 

 

ПРИЈАВА 

 

Котизација за учествовање на семинару износи 300 КМ (са укљученим ПДВ-ом), а 

уплаћује се на један од следећих жиро рачуна:  

Нова банка: 555-007-00225990-26, НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69. 

У складу са Правилником о КПЕ ова активност се вреднује са 8 часова (бодова) специјалистичке 

континуране професионалне едукације. 

За сва питања о предметном вебинару можете контактирати координатора вебинара: 

-  Оливер Ђајић путем е-mail-a: oliver.djajic@srrrs.org или на број телефона: 051/348-787. 

У нади да ћемо се сви у добром здрављу што прије вратити досадашњим формама едукације 

срдачно Вас поздрављамо!  

 

С поштовањем, 

     Генерални секретар    

 Проф. др Новак Кондић, с.р. 

 

mailto:sr-rrs@inecco.net
https://forms.gle/gnDKFVcthUdDeX9y9

