
ПРОГРАМ ЕДУКАЦИЈЕ ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Репу-
блике Српске, 

Имајући и виду новонасталу ситуацију узроковану панде-
мијом вируса Корона (SARS-CoV-2), а у вези с тим 
Закључке Републичког штаба за ванредне ситуа-
ције Републике Српске, усмјерених на спречавање 
ширења овог вируса, те Закључке Комисије за рачу-
новодство и ревизију БиХ усвојене на 130. сједници 
одржаној 31.03.2020. године, о усклађивању КПЕ са 
новонасталом ситуацијом и нужности одржавања 
континуитета активности професионалних рачуновођа, 
као и Закључке Управног одбора СРР РС, обавјешта-
вамо Вас да ће се прољећна едукација рачуновођа буџет-
ских корисника реализовати у измијењеној форми у 
односу на досадашњу. 

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Предавања која су предвиђена за овај циклус моћи 
ћете погледати у видео формату 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. 

Садржај видео предавања биће доступан од 25-29. маја 
2020. године. 

Осим видео садржаја пријављеним учесницима 
биће достављен и писани материјал, у дигитал-
ном или штампаном облику, по вашем избору. 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
Неизоставни дио наших семинара је и вријеме 
предвиђено за одговоре на Ваша питања. У том 
смислу потребно је да сва ваша питања у вези са 
садржајем предавања, доставите на сљедећу e-mail 
адресу: sinisa.mutic@srrrs.org. до 25. маја 2020. 
године. Одговори на ваша питања биће вам 
презентовани директно путем телефона, те је због 
тога уз питање неопходно доставити и контакт 
телефон. Одговори ће се презентовати 02. јуна 
2020. године, у периоду од 10-12 часова. 

Детаљније информације о техничким аспектима 
семинара можете добити путем телефона: 
051/348-785. 

КОТИЗАЦИЈА
Котизација за учешће на Семинару износи 150,00 КМ по 
учеснику. Претплатници часописа ФИНРАР имају попуст и 
котизација за њих износи 100,00 КМ (једна претплата 
за једно физичко лице).

Уплата се врши унапријед, на жиро рачун СРР РС: НЛБ 
Развојна банка: 562-099-00001629-69

Попуњену пријаву учешћа можете послати e-mailom, или 
на адресу СРР РС, Петра Кочића 59, или путем факса 
051/348-795, или преузети са website-а Савеза www.sr-
rrs.org, попунити и послати најкасније до 25. маја 2020. 
године. 

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

У складу са правилником о КПЕ ова форма се 
признаје као 8 бодова континуиране професио-
налне едукације.

У нади да ћемо се сви у добром здрављу што прије 
вратити досадашњим формама едукације, срдачно Вас 
поздрављамо! 

   Генерални секретар 
 Проф. др Новак Кондић с.р.
 

1. „Извјештавање о примјени и промјенама рачуно-
водствених политика и процјена у финансијским 
извјештајима буџетских корисника“ – Проф. др 
Душко Шњегота

2. „Анализа Извјештаја о извршењу буџета“ – Проф. 
др Јелена Пољашевић 

3. “Комуникација у духу сарадње ГСР ЈС РС и субјека-
та ревизије” – Љиљана Форца, дипл. ек.

4. „Обрачун пореза и доприноса у условима ванред-
ног стања“ – Перса Паић, дипл.ек.

5. „Стратешко планирање на локалном и републич-
ком нивоу и повезивање стратешких и оператив-
них планова (PIFC) – Миле Баника, предсјед-
ник Савјета за рачуноводство и ревизију 
Републике Српске

6. „Израда и извршење годишњег Плана рада и 
Плана набавке“– Др Бранка Савић

7. „Рачуноводствени третман краткоричних потражи-
вања“ – Гина Грубишић, дипл. ек.

8. „Књиговодствено евидентирање у оквиру класе 3 – 
Властити извори“ – Ивана Марјановић, 
дипл.ек.


