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ОБАВЈЕШТЕЊЕ 

o одржавању специјалистичког семинара континуиране професионалне 

едукације за овлашћене ревизоре 

РЕВИЗОРСКИ СОФТВЕР „PACK PE ISA“ 

Поштоване колегинице и колеге, 

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује дводневни специјалистички 

семинар континуиране професионалне едукације за овлашћене ревизоре на тему: 

„Презентација и обука овлашћених ревизора за примјену ревизорског софтвера PACK 

PE ISA“. 

Семинар ће се одржати 12. и 13. октобра 2022. године у хотелу Босна Бања Лука. 

Семинар је намјењен овлашћеним ревизорима који су ангажовани у малим и средњим 

ревизорским друштвима. Реализацијом обуке овлашћених ревизора за примјену овог 

софтверског рјешења у многоме ће олакшати рад ревизора и побољшати интерни систем 

контроле квалитета у малим и средњим ревизорским друштвима. 

Предавач на семинару ће бити Pierre Riou експерт француског Институа рачуновођа и 

ревизора. Семинар ће бити одржан на француском језику уз симултани превод. 

Семинар се бодује са 8 часова специјалистичке континуиране професионалне едукације за 

овлашћене ревизоре. 

ПРОГРАМ СЕМИНАРА И РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА: 

Сриједа, 12.10.2022. од 11.30. до 17.00. часова 

11.30 – 12.00  Регистрација учесника 

12.00 – 13.30  Предавања  

13.30 – 14.00  Кафе пауза 

14.00 – 15.30  Предавања  

15.30 – 16.15  Ручак 

16.15 – 17.00  Предавања  

Четвртак, 13.10.2022. од 08.30. до 13.45. часова 

08.30 – 09.00  Регистрација учесника 

09.00 – 10.30  Предавања  

10.30 – 11.00  Кафе пауза 

11.00 – 12.30  Предавања  

12.30 – 13.00  Кафе пауза 

13.00 – 13.45  Предавања  
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УСЛОВИ УЧЕШЋА 

Котизација за семинар износи 300 КМ (са ПДВ-ом).  

У цијену котизације укључен је и софтверски пакет.  

Пријава учешћа искључиво се врши online преко нове апликације Савеза: eracunovodja.org 

путем ниже наведеног линка (кликнути испод на „eracunovodja.org“ осјенчено), закључно са 

07.10.2022. године.   

“eracunovodja.org” 

Након што се пријавите за предметни семинар, на ваш е-mail аутоматски ће стићи предрачун 

за котизацију на основу којег требате извршити уплату. Обавезно приликом плаћања на 

налогу за плаћање у пољу „Позив на број“ треба да 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. 

Учесници сами обезбјеђују смјештај (по потреби). 

Детаљније информације о техничким аспектима семинара можете добити путем телефона: 

051/348-787. 

С поштовањем, 

     Генерални секретар    

 Проф. др Новак Кондић, с.р. 
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