ОРГАНИЗАЦИОНИ ВОДИЧ

24. и 25. новембар 2022.

Етно село „Станишићи“, Бијељина

СЕМИНАР ЗА
КОРИСНИКЕ
БУЏЕТА
НОВОСТИ У ПРОПИСИМА
БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА
 рачуноводствo и ревизија
 систем финансијског управљања и
контроле у јавном сектору (PIFC)
 порези и радни односи
 питања и одговори

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске (СРР
РС) на oснoву Закључка Народне скупштине
Републике Српске, број: 01/248/03 од 09. априла
2003. године, организује 40. едукативни семинар за
кориснике буџета на тему «Новости у прописима
буџетског рачуноводства».
Семинар ће се одржати 24. и 25. новембра 2022.
године, у хотелу „Рас“, Етно село „Станишићи“
Бијељина.
Семинар се организује према програму континуиране
професионалне едукације и вреднује се у складу са
Правилником о континуираној професионалној
едукацији са 8 бодова.
Семинар је намијењен: руководиоцима и
запосленима у финансијама, рачуноводству и
интерној ревизији.
Детаљније
информације
о
техничким
аспектима семинара можете добити путем
телефона: 051/348-785.
Питања везана за теме овог семинара се могу послати
на e-mail адресу sinisa.mutic@srrrs.org најкасније
до 18. новембра 2022. године.

УСЛОВИ ЧЕШЋА
Котизација за учешће на Семинару износи 225,00 КМ
по учеснику. Претплатници часописа ФИНРАР имају
попуст и котизација за њих износи 150,00 КМ (једна
претплата за једно физичко лице).
Уплата се врши унапријед, на жиро рачун СРР РС по
примљеном предрачуну.

ХОТЕЛСКИ СМЈЕШТАЈ

За учеснике семинара обезбјеђен је смјештај у хотелима
„Рас“, „Пирг“, „Леонида“ и кућама за одмор.
Резервацију хотелског смјештаја врше сами учесници, а
потврду резервације хотел ће вршити само учесницима
који су претходно пријавили учешће и уплатили
котизацију.
Цијене смјештаја по особи:
ДВОДНЕВНИ АРАНЖМАН
• Једнокреветна соба -225,00 КМ по особи
• Двокреветна соба -205,00 КМ по особи
• Трокреветна соба -185,00КМ по особи
ЈЕДНОДНЕВНИ АРАНЖМАН
• Једнокреветна соба – 137,00 КМ по особи
• Двокреветна соба -127,00 КМ по особи
• Трокреветна соба -107,00КМ по особи
Горе наведене цијене су са укљученим ПДВ-ом (17%) и
односе се се на ноћење, вечеру, доручак, ручак
као и дневну улазницу у спа зону која обухвата:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

БАЗЕН
ФИТНЕС САЛА
БИО САУНА
ФИНСКА САУНА
ПАРНО КУПАТИЛО
ТУРСКО КУПАТИЛО ( ХАМАМ)
ТЕПИДАРИУМ
KNEIPP
БУРЕ СА ЛЕДОМ

Одјава из соба до 12 часова
Цијена оброка (ручак или вечера) за лица која нису
на смјештају износи:
• 27,00 КМ за конзумацију вечере 23.11.2022.,
• 25,00 КМ за конзумацију ручка 24.11.2022.,
• 30,00 КМ за свечану вечеру 24.11.2022.,
• 25,00 КМ за конзумацију ручка 25.11.2022.
(послужење buffet/ шведски сто).
Детаљније информације у вези смјештаја и
осталим услугама, можете добити путем телефона:

+387 55/350-306

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

ПРИЈАВА ЗА СЕМИНАР
Пријавa учешћа искључиво се попуњава online преко нове апликације Савеза: eracunovodja.org
путем ниже наведеног линка (кликнути испод на „eracunovodja.org“ осјенчено), закључно са
18.11.2022. године.

“eracunovodja.org”
Пријаве послате e-mail-ом, поштом или путем факса неће бити евидентиране.
У прилогу се налази корисничко упутство како да се региструјете и пријавите на портал
еРачуновођа и како да пријавите учешће на предметном семинару.
Након што се пријавите за предметни семинар, на ваш е-маил стићи ће аутоматски предрачун за
котизацију на основу којег ћете извршити уплату. ОБАВЕЗНО приликом плаћања на налогу за
плаћање у пољу „Позив на број“ 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.
Претплатници часописа ФИНРАР требају у пријави учешћа обавезно попунити одговарајуће поље.

Сриједа, 23. новембар 2022.
17.00 – 19.00 Регистрација учесника (рецепција
хотел „Рас“)
Четвртак, 24. новембар 2022.
08.00 – 10.00 Регистрација учесника (рецепција
хотел „Рас“)
10.00 – 10.15 Уводне ријечи, представљање,
план за два дана, итд.
10.15– 11.30
Панел дискусија
"Рачуновођа као лице задужено за успостављање
и развој система ФУК-а!"
Модератор: Проф. др Јелена Пољашевић;
Панелисти: Др Бранка Савић - МУП Републике
Српске; Мр Соња Топрек - Централна јединица за
хармонизацију МФ РС и Љиљана Форца - Главна
служба за ревизију ЈС РС
11.30 – 12.00 Кафе пауза
12.00 – 13.30 Излагање реферата
1. „Измјене и допуне IPSAS-а и нови IPSAS-и који ће
ступити на снагу 2023.године“ - Проф. др Јелена
Пољашевић;
2. „Порески третман примања чланова бирачких одбора
и комисија као и изабраних лица и њихову
регистрацију као обвезника доприноса“ - Мр Перса
Паић;
3. „Значај рокова у радном праву“ - Радмила Пузић,
дипл. правник;
13.30
Завршетак
14.00
Ручак
20.00
Вечера и забавно вече уз музику уживо
Петак, 25. новембар 2022.
9.00 – 12.00 Излагање реферата
1. „Књиговодствено евидентирање података из
Извјештаја из јединствене евиденције о пријављеним
и уплаћеним порезима” - Маја Шкрбић, дипл. ек;
2. „Извјештаји о токовима готовине за буџетске
кориснике“ - Душица Томић, дипл. ек;
3. „Рачуноводствени третман трансакција између
буџетских корисника“- Јелена Милановић, дипл.
ек;
4. Питања и одговори
12.00 Завршетак

