
 

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; Адико Банк: 552-000-00006135-88,  
Банка поштанска штедионица: 571-010-00000365-36;  

ЈИБ 4400931680008; ИБ 400931680008; Матични број: 1873105 

Број:290-1/22                Бања Лука, 28.11.2022. године 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ 

o одржавању специјалистичког семинара континуиране професионалне 

едукације за овлашћене ревизоре 

Поштоване колегинице и колеге, 

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује дводневни специјалистички 

семинар континуиране професионалне едукације за овлашћене ревизоре и друга 

заинтересована лица. 

Семинар ће се одржати 14. и 15. децембра 2022. године у хотелу Босна Бања Лука. 

 

ПРОГРАМ СЕМИНАРА И РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА: 

Сриједа, 14.12.2022. од 12.30. до 17.00. часова 

12.30 – 13.00 Регистрација учесника 

13.00 – 14.30  Предавања: Нови Међународни Етички кодекс за професионалне рачуновођe- 

Новине у односу на претходно издање 

Предавач: Мр Невенка Петровић 

14.30 – 15.30  Ручак 

15.30 – 17.00  Предавања: Нови  Међународни Етички кодекс за професионалне рачуновођe 

- Етички изазови - студије случаја 

Предавач: Мр Невенка Петровић 

Четвртак, 15.12.2022. од 08.30. до 12.30. часова 

08.30 – 09.00  Регистрација учесника 

09.00 – 10.30  Предавања: Међународни рачуноводствени стандарди признавања, 

вредновања и објављивања финансијских инструмената: 

МСФИ 9 – Финансијски инструменти 

МСФИ 13 – Мјерење фер вриједности  

МСФИ 7 –  Финансијски инструменти: објављивање  

Предавач: Доц. др Марко Чулар, Економски факултет у Сплиту 

10.30 – 11.00  Кафе пауза 

11.00 – 12.30  Предавања: Ревидирање рачуноводствених процјена и повезаних објава 

(МРевС 540); 

Примјер за вјежбу 1: процјена пословног модела код финансијских инструмената 

Студија случаја 1: анализа биљешки уз финансијске извјештаје кредитне институције 

везаних уз признавање, мјерење и објављивање финансијских инструмената 

Примјер за вјежбу 2: примјена модела очекиваног кредитног губитка код 

потраживања од купаца 

Студија случаја 2: очекивани кредитни губици у вријеме пандемије ЦОВИД-а 19   

Предавач: Доц. др Марко Чулар, Економски факултет у Сплиту 
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УСЛОВИ УЧЕШЋА 

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

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

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

07.12.2022. 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). 

Семинар се бодује са 8 часова специјалистичке континуиране професионалне едукације за 

овлашћене ревизоре. 

Детаљније информације о техничким аспектима семинара можете добити путем телефона: 

051/348-787. 

С поштовањем, 

     Генерални секретар    

 Проф. др Новак Кондић, с.р. 

https://eracunovodja.org/
https://eracunovodja.org/

