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Број: /23                     Бања Лука, 02.02.2023. године 

организује 

С Е М И Н А Р 
за 

БАНКЕ, ОСИГУРАВАЈУЋА ДРУШТВА, ИНВЕСТИЦИОНЕ 

ФОНДОВЕ И ДРУГЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 Семинар ће се одржати  13.02.2023. (понедељак) на Економском факултету у 

Бањалуци са почетком у 1000 часова. 

ПРОГРАМ СЕМИНАРА: 

✓ E-новац: дигитална алтернатива готовини 

Предавач: Снежана Рудић, Министарство финансија РС 

 

✓ Годишњи обрачун и састављање финансијских и осталих извјештаја за 2022. 

годину за учеснике на тржишту осигурања и добровољног пензијског 

осигурања у Републици Српске 

 

Предавач: Милева Вашко, Агенција за осигурање РС 

 

✓ Годишње финансијско извјештавање инвестиционих фодова, друштава за 

управљање ИФ и берзанских посредника 

o Посебан осврт на примјену подзаконских акта Комисије за хартије од 

вриједности везано за финансијско извјештавање 

o Нови Правилник о  садржини  и форми  финансијских извјештаја 

за привредна друштва, друга правна лица који га примјењују, 

друштва за управљање инвестиционим фондовима, берзански 

посредници и факторинг друштава. 

o Нови правилници о извјештавању Комисије за хартије од вриједности  

Предавач: Сара Савановић, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске 
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Котизација за носиоце претплате на часопис Финрар износи 110 КМ, док остали 

учесници плаћају котизацију у износу од 220 КМ . 

 

Уплату претплате потребно је извршити најкасније један дан прије почетка термина 

одржавања семинара. Семинарски материјал (Финрар 1/23) преузима се непосредно 

прије почетка семинара уз предочавање доказа о уплати или трезорског налога за 

кориснике буџета. 

 

Регистрација учешћа за праћење семинара вршиће се скенирањем личних или возачких 

карата на улазу у салу. 

 

Носиоци професионално – стручних звања присуством семинару остварују 7 (седам) 

бодова у складу са Правилником о континуираној професионалној едукацији. 

 

За сва питања о предметном семинару можете контактирати координатора семинара 

Синишу Рајковића на телефон 051/ 348 – 784  или  e-mail: sinisa.rajkovic@srrrs.org   
 

                                                                                                         Генерални секретар 

Проф. др Новак Кондић с.р. 

 

*     *     * 

ПРИЈАВА УЧЕШЋА 

Пријаву учешћа на семинару можете извршити искључиво online преко нове 

апликације Савеза: eracunovodja.org путем ниже наведеног линка (кликнути испод 

на „eracunovodja.org“ осјенчено) закључно са 12.02.2023. године:  

„eracunovodja.org“  

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. 
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