Број: 158/22

Бања Лука, 09.06.2022. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
Редовни годишњи семинар под називом

ИЗРАДА ПОЛУГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА
ЗА ПРАВНА ЛИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У СКЛАДУ
СА НОВИМ БИЛАНСНИМ ШЕМАМА
❖ НОВЕ БИЛАНСНЕ ШЕМЕ
Нове Билансне шеме усклађене су са Правилником контним оквиру и садржини рачуна у
контном оквиру за привредна друштва, друга правна лица и предузтенике објављеном у
„Службеном гласнику“ Републике Српске 104/21, који је у примјени од 01.01.2022.
године.)

❖ ОБВЕЗНИЦИ ПОЛУГОДИШЊЕГ ИЗВЈЕШТАВАЊА
У складу са прописима којима је уређено оснивање и рад правних лица у Републици
Српској обвезници израде полугодишњих финансијских извјештаја су:
−
−
−

−

−
−
−
−
−
−

oтворена акционарска друштва (чије су хартије уврштене на службено тржиште),
сва друштва капитала ако исплаћују међудивиденду,
правна лица из финансијског сектора (банке, осигуравајућа друштва, микрокредитна друштва
лизинг друштва, овлашћени учесници на тржишту хартија од вриједности, инвестициони
фондови и други учесници на финансијском тржишту основани по прописима у Републици
Српској),
правна лица (ако је обавеза сачињавања и презентовања утврђена оснивачким актом или
статутом, општим актом о рачуноводству и рачуноводственим политикама и другим
актима правног лица),
јавна предузећа,
јавне установе чији су оснивачи или већински власници капитала локална самоуправа или Влада
Републике Српске,
правна лица која су емитенти дужничких хартија јавном понудом (без обзира на правну форму),
као и када је обавеза полугодишњег извјештавања утврђена:
уговором о кредиту,
уговором концесији,
уговором заједничком улагању и другим облицима пословне сарадње.

❖ ПРАЋЕЊЕ СЕМИНАРА
Учесници могу бирати једну од двије форме семинара: уживо у учионици или видео
верзију путем Cisco Webex платформе.

1. Праћење семинара уживо - у учионици (за привредна друштва и остала
правна лица)
Учесници семинара који приликом пријаве изаберу начин учествовања у учионици, предавања
која су пре двиђена за овај циклус моћи ће пратити само уживо у четири термина према
следећем распореду:
Р.бр.
1.
2.
3.
4.

Датум
28.06.2022. (уторак)
29.06.2022. (сриједа)
30.06.2022. (четвртак)
01.07.2022. (петак)

Град
Добој
Пале
Бијељина
Бања Лука

Мјесто
Хотел Парк
Економски факултет
Центар за културу
Правни факултет

Семинари почињу у 1000 часова. Број мјеста је ограничен, а уважаваће се редослијед пријаве.

Регистрација учешћа на семинару за учеснике који се пријаве да ће семинар пратити у
учионици вршиће се скенирањем личних или возачких карата на улазу у салу (овај начин
регистрације примјениваће се до израде нових чланских карата).

Ваша питања у вези израде полугодишњег финансијског извјештаја ћете постављати на
семинару и на иста ће бити одговорено на крају семинара.

2. Праћење семинара путем видео презентације – интернет форма (за
привредна друштва, буџетске кориснике и остала правна лица)
Учесници семинара који приликом пријаве изаберу начин учествовања преко интернета,
предавања која су предвиђена за овај циклус моћи ће погледати у видео формату путем линка
који ће добити на свој е-mail, дана 04.07.2022. године.
Садржај видео предавања биће доступан од 04.07.- 15.07.2022. године.

Регистрација учешћа на семинару за учеснике који се пријаве да ће семинар пратити преко
интернета вршиће се самим кликом на линк који добију на свој e-mail.
Сви учесници ће добити штампани материјал - часопис Финрар број 6/22.

Ваша питања у вези израде полугодишњег финансијског извјештаја требате доставити
путем е-maila: sr-rrs@inecco.net до 24.06.2022. године са назнаком за семинар ПГО 2022.

ПРИЈАВА УЧЕШЋА – ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ
Пријава учешћа искључиво се врши online преко нове апликације Савеза: eracunovodja.org
путем ниже наведеног линка (кликнути испод на „eracunovodja.org“ осјенчено), закључно
са 24.06.2022. године. Сви учесници требају пријавити семинар.

“eracunovodja.org”
Након што се пријавите за предметни семинар, на е-mail учесника који нису носиоци
претплате на часопис Финрар стићи ће аутоматски предрачун за котизацију на основу којег
врше 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. Носиоци претплате на Финрар неће добити предрачун јер могу бесплатно да
присуствују семинару, али обавезно требају пријавити семинар.
Семинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и
вреднује се у складу са Правилником о континуираној професионалној едукацији са 7
бодова.
С поштовањем,
Генерални секретар
Проф. др Новак Кондић, с.р.

